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B e v e z e t é s

Az Évfordulóink 8. kötetével köszöntjük a kedves Olvasót. Kiadványunk a 
hazai műszaki és természettudományi alkotókat és eredményeiket veszi 
számba. Ahol alkalom kínálkozik rá, külön utalunk az események művelő
déstörténeti vonatkozásaira. A közölt írások tartalmazzák a fölfedezéseket 
és a találmányok megalkotását; a szaklapok indítását; a szakmai egyesü
letek létrehozását és más hasonlókat. Változatlanul a múlt 25 éves lépcső- 
zetében dolgozunk, így adódtak a normatív, "kerek”  évfordulók.

Az Évfordulóink kollektív munka eredménye. Az alapadatokat változatlanul 
a MTESZ tagegyesületei, továbbá a műszaki és természettudományi múzeu
mok, valamint a felsőoktatási intézmények illetékes szakemberei szolgáltat
ták. Külön öröm számunkra, hogy magánszemélyek is —  adatokkal, meg
határozásokkal és leírásokkal —  segítették munkánkat. Törekvésünk, hogy 
az Évfordulóink című kiadvány társadalmunk minél szélesebb rétegeihez e l
jusson, ezzel egyszerre szolgálva a közművelődést, a műszaki és természet- 
tudományi hagyományaink ápolását.

Az Évfordulóink felépítése kezdettől csaknem változatlan. Az immár ha
gyományos szerkezetet meghagyjuk. A kötet az alábbi bontásban mutatja 
be műszaki és természettudományi múltunkat: a Lexikon I. és II.; a cikkek 
I. és II.; az irodalom; a temetői tájékoztató; a névmutató; a függelék.

A Lexikon I. azoknak az eseményeknek leírását tartalmazza, amelyekről 
csak évnyi pontossággal van ismeretünk. A felsorolás a legrégebb időtől 
napjainkig tart.

A Lexikon I. cikkei végén —  témacsoportosítás szerint —  vonatkozó Le
xikon-cikkekre utalunk és felsoroljuk azok dátumait. Ez megkönnyíti az ada
tok összekapcsolását és visszakeresését.

A Lexikon II. havi bontásban, napokra tagoltan írja le a naphoz tartozó 
személyiség adatait és alkotásait vagy az egykori eseményt. Minden hónap 
elején azoknak a történéseknek a krónikája áll, amelyekről csak hónapnyi 
pontossággal van ismeretünk. Ezek után időrendben cikkek következnek. 
A dátum után vagy a nevezetes személyiség adatai sorakoznak, vagy vala
milyen eseményt ismertet a cikk. A kis írások általában irodalmi utalással 
fejeződnek be.

A személyekről szóló cikkekben —  ha rendelkezünk ilyen adattal —  meg
adjuk a születés és elhalálozás helyét, évét, hónapját és napját. Szokás 
szerint a születés adatát * jellel, az elhalálozásét t  jellel jelöltük meg. Ha 
az évforduló a születésre vonatkozik, akkor a név után a születés helyét 
közöljük, a naptárcikk végén pedig a halálozási adatokat. Az elhalálozási 
évfordulónál értelemszerűen fordítva következnek az adatok.

A Magyar Tudományos Akadémia múltbéli levelező és rendes tagjait a 
rövidség kedvéért akadémikusként említjük. Egyébként csak olyan rövidíté
sekkel élünk, amelyek általánosan ismertek és elfogadottak.

A cikkek I. darabjai időrendben egy-egy fontosabb évfordulós eseményt 
világítanak meg. Ezeket követően abc sorrendben a cikkek II. sorozata kö
vetkezik, tudomány- és technikatörténetünk elhunyt nagy egyéniségeinek



munkásságát mutatva be. A cikkek végén vagy a cikkekben megadjuk a 
vonatkozó irodalmat is. A születés és elhalálozás adatait mind a cikk elején, 
mind a tartalomjegyzékben közöljük.

A kötet végén levő irodalom azokat az összefoglaló műveket szedi együvé, 
amelyekre a cikkekben hivatkozunk, és az érdeklődőknek a további ismeret- 
szerzéshez támpontok lehetnek.

A temetői tájékoztató a főváros temetőiben nyugvó évfordulós személyi
ségek sírhelyeinek adatait foglalja össze.

A névmutató e kötetünk címszavait adó személyiségeket sorolja abc- 
sorba, megkönnyítve a tájékozódást.

A függelék az 1988. és az 1989. évi kötetünk kiegészítését és helyesbítését 
tartalmazza.
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N aptár

L E X I K O N  I.

1390 k. M okrai vagy Magyarországi 
Benedek (14—15. sz.) m ester csil
lagászati előadásokat ta rto tt a bé
csi egyetemen.
(Cikkünk a 61. oldalon.)
(L. még Lex. I.: 1490.; 1640.; 1665.; 
1740.; 1790.; 1815. Lex. I I .: ja n . 23.; 
febr. 8.; m árc. 3., 18., 26., ápr. 6., 
21.; jún .; aug. 7.: okt. 15.; nov.; 
dec. 15.)

1490 vagy 1510 * Heltai Gáspár (Nagy
disznód vagy Nagyszeben) pro tes
táns p réd ikátor, nyomdász, a 16. 
sz. egyik legjelesebb m agyar p ró 
zaírója. V arjas Béla és H aim an 
György az 1510. évi születést ta r t 
ják  valószínűbbnek. H eltai erdélyi 
szász családból szárm azott. Csak 
1536-ban kezdett m agyarul ta n u l
ni. Az 1540-es években csatlako
zott a szász reform ációhoz. 1550- 
ben H ofgreff Györggyel (?—1558— 
59) nyom dát a lap íto tt K olozsvárt 
a m agyar olvasóközönség könyv
szükségletének kielégítésére. J e 
lentős szerepe volt a m agyar he
lyesírás egységesítésében. Iro d a l
m unk m indm áig nagy értékei kö
zé ta rtozik  ’’C hronika az m agya
roknak  dolgairól” (1575), a ’’Száz 
fabu la” (Aiszóposz nyom án ír t á l
latm esék), m ely 1566-ban hagyta 
el a sa jtó t, továbbá Cancionaléja 
(1574), am elyben históriás éneke
ket te tt közzé. Élete során, n é 
hány  könyv kivételével, lefo rd í
to tta  az egész Bibliát. Világi m ű 
vei az erkölcstanítás szolgálatá
ban álltak, (f Kolozsvár, 1574.) — 
MÉL I. 705. p.; MIL I. 449. p.
(L. még Lex. I.: 1565.; 1640.)

1490 Petrus Ransanus (1428—1492) lu - 
cerai püspök, d iplom ata elkészí
te tte  a ’’M agyarok tö rténetérő l” c. 
m unkájának  fö ldrajzi kiegészíté
sét. Ez hazánk egyik korai, átte
kintő geográfiai leírása. (M agyar 
fo rd ítása : P. R.: ”A m agyarok 
tö rténetének  rövid foglalata.” 
(Bp„ 1985.)
(L. még Lex. II.: ápr. 11.; júl. 24.; 
aug. 31.; dec. 21.)

1490 k. Johannes Born (kb. 1425—1509)
dom onkosrendi szerzetes, m űszer- 
készítő. B udán (vagy Bécsben) 
nagym éretű, igen pontos csillagá
szati szögmérő műszert, ún. to rk- 
vétum ot készített, M átyás király  
udvari csillagásza, Ilkus M árton 
lengyel születésű, M agyarországon 
élt csillagász szám ára. Ez az esz
köz a hasonló m űszerek a lap típu 
sává vált. (Ma a krakkói egyetem 
m úzeum ában található.)

1565 Hoffhalter Rafael (15257—1568), 
eredeti nevén Skrzetuski vagy 
Skrezuski, lengyel szárm azású 
nyomdász, aki V áradon lé trehozta 
az első nyomdát. H azájából a re 
form áció követése m ia tt kellett 
távoznia. A nyom dászm esterséget 
H ollandiában, Svájcban és N ém et
országban tan u lta  és tökéletesítet
te. M űvésze volt a form a- és be
tűm etszésnek. Bécsben nyito tt 
m űhelyt. Szép, művészi k iadvá
nyok hagyták  el a sa jtó já t. V al
lása m ia tt azonban távoznia kel
lett. 1563 u tán  Debrecenben, Nagy
váradon  és G yulafehérvárott dol
gozott. Európai v iszonylatban is 
szép kiadványokat készített. — 
M TK 395. p.; M IL I. 446. p.

1615 John Batista Merin le ír ja  a ma
gyarországi bányákban tett láto
gatását. M unkája csak 1886-ban
je len t meg nyom tatásban. (Jour- 
ney to  the M ines in  Hungary,
London.)
(L. m ég Lex. I.: 1865: Lex. II.: 
jan. 27.; febr. 1.; ápr. 7., 9., 21.; 
júl. 1., 26.; aug. 24.; szept. 29.;
okt. 20., 26.; nov. 13.; dec. 17.)

1640 Szenczi Kertész Ábrahám (?— 
1667) Nagyváradon, a reform átus 
egyház tám ogatásával nagyobb 
nyomdát állított fel. Szakm áját 
H ollandiában tanulta . K ezdetben 
az Elzevirektől hozott betűkkel 
dolgozott. Húsz év alatt, V árad  tö
rök elfoglalásáig (1660) 113 k iad
vány t nyom tatott, ezek közül 70 
m agyar nyelvű. V árad u tá n  Ko



lozsvárra, m ajd  Szebenbe költö
zött; i t t  halt meg. Ezután a nyom 
d á já t a fejedelm i k incstár b irto 
kolta, később Tótfalusi Kiss Miklós 
k ap ta  meg. — MTK 465. p.; MIL 
III. 191. p.

__ >» Fröhlich Dávid (1595—1648) m ate
m atikus, csillagász, a kopernikuszi 
világkép híve, az első rendszeres 
m agyar földrajzkönyv írója, hegy
mászó. M unkássága csaknem  k izá
rólag a földrajz, a csillagászat és 
kisebb arányban  a tö rténelem  tá r 
gyával foglalkozik. 1622 és 1642 
között rendszeresen szerkeszt nap
tárakat. Ezek egyik, ta lán  legérde
kesebb kötete az 1640. évi, am ely
ben a naptárkészítő  határozottan  
K opernikusz tudom ányos rendsze
re m elle tt foglalt állást. — F izika
tört. I—II.; MÉL I. 546—547. p. 
(L. m ég jún ius hónapnál levő cik
ket!)

1665 D ebrecenben m egjelent Komáromi 
Csipkés György (1628—1678) csil
lagászati munkája: ”Az jud ic ia ria  
astrológiáról és üstökös csillagok
ról való judicium ”, m elyben a tu 
dom ányos felvilágosítás m ellett 
te tt  h ite t a csillagjóslással és a 
babonával szemben. — MTK 487. 
p.: MÉL I. 956. p.

1690 * Mayerhoffer András (Salzburg) 
építőm ester, a m agyarországi ba- 
rokk-rokokó építészet egyik leg
tehetségesebb képviselője. Fő m ű
vei: a gödöllői kastély (1744—50), 
továbbá a gácsi (1736 k.), a péceli 
(1740 után), a nagytétényi (1751 k.) 
kastély. Föltehetően az ő tervei 
a lap ján  épült a kalocsai székes- 
egyház (1735—54). a pesti pálos 
(egyetemi) tem plom  (1722 k.— 
1727). Szám on ta r t já k  a kisebb 
egyházi épületeit (pl. a kecskem éti 
p ia ris ták  tem plom a) is. Városi p a 
lo tái közül jelentősebbek: a  pesti 
P éterffy-palo ta , a volt esztergom i 
V árm egyeháza stb. A m eg nem  
valósult terveit az Országos Levél
tá r  őrzi. (f Pest, 1771. ápr. 23.) — 
M ÉL II. 176. p.
(L. m ég Lex. I.: 1865.; 1890. Lex. 
II.: jan . 7.; febr. 20.; jún . 16.; 
szept. 17.; nov. 21.; dec. 9.)

1690 * Raymann János Ádám (Eperjes) 
szülővárosa és Sáros vm. főorvosa. 
Járványügyi, m eteorológiai és nö
vénytan i tanu lm ányokat te tt köz
zé. K özülük legjelentősebb a h im 

lőről ír t  tanu lm ánya (1717). (t 
Eperjes, 1770. ápr. 23.) — MÉL II. 
491. p.
(L. m ég Lex. I.: 1715. Lex. II.: 
jan. 10., 16., 18.; febr. 16.; ápr. 7.,
10., jún. 2.; júl. 9., 18.; aug. 29.; 
okt. 9.: nov. 18.; dec. 11.)

1715 t  Ausfeldt Kristóf (Bécs) orvos, 
Szeged tisztiorvosa. A tö rök  kiűzé
se u tán  berendezte a város első 
gyógyszertárát. (* ?) — MÉL I. 
63. p.

Franz Dillher-Althen báró, Szolnok 
város császári parancsnoka első
kén t te tt javaslato t egy korunk
ban is időszerű m űszaki lé tesít
mény, a Duna—Tisza-csatorna 
megépítésére. — T akáts S.: A
D una—Tisza-csatorna terve Pest és 
Szolnok között 1715-ben. M. Gazd. 
Tört. Szemle, 1902.
(L. még Lex. I.: 1740.; 1765.; 1815.; 
1840.; 1865. Lex. II.: jan . 1.; febr.
19.; márc. 17., 22.; ápr. 12., 25—29.; 
m áj. 13., 22.; jú l. 25, 28.; aug. 11.; 
szept. 15., 17., 22.: nov. 5.; dec. 30.; 
31.)

D obsinán (Gömör vm.) papírma
lom épült, am ely 1840-ig működött.
— MTK 555. p.

1740 * Francz József (Karlovác) építész, 
az egri Líceum  főpallérja, ö n á l
lóan tervezte és ép ítette  a tisza- 
püspöki, kerecsendi, egerbaktai, 
kápolnai, dem jéni, felsőtárkányi, 
kiskörei, kömlői, tiszanánai, m ak
iá ri tem plom ot és számos egri pol
gárházat. (t Eger, 1810. ápr. 13.) — 
M űv. Lex. II. 153. p.

* k. Kosztka János Tivadar (Lú
gos) mérnök. K im agasló érdem e
ket szerzett a Tem esköz vízviszo
nyainak  rendezésével. K am arai 
igazgató-főm érnökként a  Temes és 
Bega, m ajd  a Maros szabályozásá
val foglalkozott. K éziratos té rk é
pei és jegyzetei fennm aradtak , 
( t 1820 körül.) — MÉL I. 982. p.; 
Fodor 72. p.

* v. 1750. Mártonffi Antal csilla
gász, r. k. pap. A m ikor B atthyány 
Ignác püspök csillagvizsgáló lé te
sítését határozta el, Bécsbe küldte, 
Hell M iksa mellé, csillagászatot ta 
nu ln i (1788—1792). Bécsi évei a la tt 
a  G yulafehérvárra terveze tt in té 
zet m űszereinek beszerzéséről is 
gondoskodott. Az in tézet 1795-ben



kezdte meg m űködését. ’’In itia  
astronom ica speculae B atthyani- 
anne A lbernis in T ransylvania” 
(Gyulafehérvár, 1798) c. m űvében 
ism ertette az obszervatórium ot, 
bem utatta, s 11 rézm etszetű tá b lá 
val illu sztrá lta  a m űszerek le írá 
sát, foglalkozott azok hibáival, 
(t G yulafehérvár, 1799. nov. 19.) — 
MÉL II. 161. p.

* Tichler Ferenc (Bécs) keram ikus, 
a m agyar kőedénygyártás m egin
dítója, a holicsi üzem egyik veze
tője. 1779-től k ísérletezett kem ény- 
cserép-előállítással. A holicsi üzem 
1786-tól rendszeresen készíthetett 
kem énycserepet, (t Holics, 1816. 
aug. 17.) — Műv. Lex. IV. 543. p. 
(L. m ég Lex. I.: 1840.)

* k. Vertics Ferenc (Hódmezővá
sárhely) m érnök. 1769-ben készí
te tte  S ió-térképével részt vett a 
Sió—B alaton-vízrendszer rendezé
sének előkészítő m unkálataiban. 
A Görög-féle atlaszba ő rajzo lta  
meg Csongrád vm. térképét. K ora 
legképzettebb m érnökei közé ta r 
tozott. (f 1800 körül.) — MÉL II. 
992. p.

1765 * k. Berkeny János (Vámos, Veszp
rém  vm.) rézmetsző. Bécsben ta 
nu lt és dolgozott, kora egyik leg
jobb térképm etszője volt; több 
m in t 50 ism ert m unkája van, ezek 
közül 18 megyei térkép  a Görög
féle atlaszban (t Bécs, 1822). — 
MÉL I. 193. p.; P ataky  77. p.
(L. még Lex. II.: jan. 30.;m árc. 3.; 
nov. 21.)

Fazola (Fassola) Henrik (1730 kö
rü l—1799) kezdte meg a M átra és 
Bükk hegységben az érckutatást. 
F áradozását siker koronázta, U p- 
pony környékén vasércet ta lá lt. 
N agyolvasztóját Óm assán ép íte tte  
fel 1771-ben.
(L. még Lex. II.: febr. 19., 24.; 
márc. 27.; jú l. 4.; nov. 24.) 
(Cikkünk a 64. oldalon.)

* Káldy Adám (Kéthely, Vas m.) 
m atem atikus, ágostonrendi szerze
tes, számos, a nagyközönségnek 
írott, önálló gondolatokat is ta r 
talm azó csillagászati m ű szerzője 
(’’Über die N atu r der Kom eten . . . ” 
1811). (f H ausenthal, 1825. júl. 23.)

* k. Király György (Győr vm.) 
m érnök, oklevelét az Institu tum - 
ban szerezte. M int Győr vm. m ér
nöke, m egrajzolta a várm egye el
ső teljes, összefoglaló térképét a 
Görög-féle atlaszba. A lap  gazdag 
vízrajzi anyaga eredeti á llapotában 
ábrázo lja  a F ertő—H anság és a 
R ába—Rábca vízrajzát, (t Győr, 
1825 után.) — MÉL I. 917. p.; 
Fodor 66. p.

* k. született Sátor (Saátor) Dániel
vízépítő m érnök. 1805-ben a Bega- 
szabályozás ig. m érnöke, az ő te r
vei a lap ján  készült a Bega-csator- 
narendszer építése. E fe ladat meg
oldása 1758—1760-ban kezdődött, 
F rem aut M axim ilian belga had
m érnök tervei szerint. — Fodor F .: 
M agyar vízim érnökök . . .  Bp., 1957; 
Ih rig  D. (szerk.): A m agyar víz
szabályozás története. Bp., 1973. 
68—69. p.

1790 * Asbóth Mihály János (Sopron) 
m érnök. Egy évtizeden át geodéta- 
ként dolgozott a Dunán, V isegrád 
környékén és Felsővisó körzeté
ben, B ustyaházán; a Tisza felső 
szakaszán hidakat, terelőm űveket, 
u taka t tervezett és ép íte tt (1830— 
1835). ő  ép ítette  a m áram aros- 
szigeti sókikötőt (1844). (t 1853 
után) — MÉL I. 57. p.: Fodor 15. p. 
(L. m ég Lex. I.: 1815.)

* Csányi László (Csány) politikus, 
közlekedési m iniszter. A védegy
leti mozgalom tám ogatója, Kos
su th  fö ltétien  híve. 1849 m ájusá
ban nevezték ki közlekedési m i
niszterré. A szabadságharc bukása 
u tán  H aynau kivégeztette. (+ Pest, 
1849. okt. 10.) — MÉL I. 298. p. 
(L. m ég Lex. II.: jan. 24.; febr. 4.,
15., 21.; m árc. 1., 6.; m áj. 6., 15.,
17., 31.; júl. 22.; aug. 7., 30.; szept.
17., 21., 27.; okt. 12.; dec. 7., 22.)

M egjelent Domin József Ferenc
(1754—1819) jezsuita szerzetes, 
m ajd  világi pap, a pesti T udo
m ányegyetem  fizika és m echanika 
professzora, egyik elektromosság 
orvosi alkalmazásával foglalkozó 
m űve (’’Reflexiones de elec tricitate 
descriptio . . .  — Buda, 1790). Az 
elektrom osság gyógyításban való 
használatá t m ár korábban ism er
ték, ám  Domin ezt a te rü le te t v á 
laszto tta  fő ku tatási tém ájául, 
ezért ném elyek őt tek in tik  az



elektrom os te ráp ia  úttörőjének. — 
M. Zem plén J . : A m agyar fizika 
tö rténete  a XVIII. szazadban. Bp.,
1964. 412—414. p.
(L. még: 1865: From m hold K ároly
ról szóló cikket!)
Hell Miksa (1720—1790) új kezdő
meridiánt határozott meg a budai 
csillagdából kiindulva.
t  Karpa Mihály térképész, a  Mi- 
koviny-iskola hatásának  tovább
vivő képviselője. 1766-tól kam arai 
birtokok fölm érését végezte. 
(* 1730 körül.) — Fodor F.: A 
m agyar térképezés I. Bp., 1952.
Elkészült Kempelen Farkas beszélő
(hangutánzó) gépe. — MTESZ 
1984/21., 80., 1989/10.; (L.: K em pe
len F.: Az em beri beszéd m echa
nizm usa . . .  Bp., 1989.)

II. Lipót 1790. évi dekré tum ának  
34. cikkelye in tézkedik a II. József - 
féle föld- és birtokfelm érési m un
ka beszüntetéséről és érvénytelen í
téséről. Ugyanezen dekrétum  57. 
cikkelye intézkedik elsőként M a
gyarországon az erdők védelméről.
— Corpus Ju ris  H ungarici.

Révai Miklós (1750—1807) Bécsben 
kiadta Bessenyei György (1747— 
1811) akadém iai tervezetét ’’Egy 
magyar tudós társaság iránt való 
jámbor szándék” címmel. K orábbi 
kezdem ényezéseket nem  szám ítva, 
először 1730-ban k ísére lték  meg 
M agyar N yelvjavító T ársaság lé
tesítését. 1756-ban hasonlóan é rté 
kes alap ítási gondolatokat ír t le 
Bőd P éte r (1712—1769). Ism eretes 
a Pozsonyi Tudós T ársaság felá l
lításán ak  szándéka (1761). Nem  b i
zonyult időtállónak az Academ ia 
A ugusta terve (1770) sem. Besse
nyei 1778-tól foglalkozott a  tudós 
tá rsaság  felá llításának  eszméjével. 
Ennek utolsó változatát 1781-ben 
fogalm azta meg. A tervezet azon
ban Révai kiadásában csak 1790- 
ben je len t meg. Ebben m egfogal
m azta a francia  m in tára  tervezett 
tá rsaság  feladatait, m elyek közt 
elsősorban a tudom ányok m űvelé
sét és terjesztését tek in te tte  a lap 
vetőnek. — Szász K.: Gróf Szé
chenyi I. és az akadém ia m egala
pítása. Bp., 1880.; A m agyar T u
dom ányos A kadém ia m ásfél évszá
zada 1825—1975. Bp., 1975.
(L. még Lex. II.: jan . 20., 26.; 
nov. 10.)

Nagyszebenben m egindult a ”Sie- 
benbürgische Quartalsehrift” c. ne
gyedévi folyóirat (1801-ig adták  
ki), am ely történelm i tárgyú írá 
sok m ellett számos term észettudo
m ányi leírást és idő járási föl jegy
zést is tartalm az.

1815 * Kölber Fülöp (?) kocsigyáros. 
1843-ban átvette ap ja  üzem ét és 
a kocsigyártáshoz szükséges szak
m ákat egyesítő, korszerű gyártele
pet hozott létre. Az 1860-as évek 
elején  le tu d ta  szorítani a külföldi 
behozatalt, s az 1878-as párizsi v i
lágkiállításon az ő gyára képvisel
te  a m agyar kocsiipart, (t Bp., 
1906. dec. 18.) — MÉL I. 999. p.: 
G elléri 117. p.; MTESZ 1987.

* Naszluhácz Lajos (Nagykanizsa) 
m érnök. Előbb birtokrendező, 
m ajd  vasútépítő  m érnöki tevé
kenységet fe jte tt ki. A  földek igaz
ságos m egosztása érdekében, a 
föld m inőségét is figyelem be vevő 
ra jz i és szám ítási e ljá rás t dolgo
zott ki, m elyet m a is használnak 
és tan ítanak , (f Székesfehérvár, 
1877. nov. 15.) — MÉL II. 283. p.

Befejeződött a gellérthegyi Urania 
csillagvizsgáló építése és felszere
lése. József nádor m egbízására az 
új obszervatórium ot Pasquich 
János (1753—1829) csillagász, m a
tem atikus és egyetem i ta n ár szer
vezte. A terveket részben ő, rész
ben Reichenbach ném et optikus 
készítette. Pasquich szaktudását 
Gauss is elism erte.
(Cikkünk a 71. oldalon.)

* Perleberg Gusztáv (Buda) folyó
szabályozó m érnök és térképész. 
Dolgozott a Pozsony—Nagyszombat 
vasútépítésen, a T isza-m appáción, 
s elkészítette a Szernye-m ocsár 
térképét. H árom  éven á t (1843—46) 
dolgozott a Tisza-szabályozás te r
vein. Ö vezette a  tiszadobi és a 
taktakenézi folyóátvágás m unkála
ta it. (f 1855 után) — MÉL II. 
392. p.

* Rauschmann Gusztáv (Buda) 
vízépítő m érnök, a T isza-felm érés 
és -szabályozás egyik m unkatársa.
1848-ban a hevesi Tisza-szakasz 
igen nehéz átm etszési és töltésépí
tési m unkáit irányíto tta , (t ?) — 
MÉL II. 490. p.; Fodor 99. p.

i ^ S



Széchenyi István (1791—1860) első 
angliai ú tja  alkalm ával hazahozott 
egy ’’gázvilágító masinát”. 1815. 
decem ber 31. naplóbejegyzése sze
r in t a m odellel engedély nélkül 
kelt át a csatornán. A kis készü
lék további sorsa nem  ism eretes. 
Az azonban bizonyos, hogy a nagy
cenki kastély  kibővítése idején  
(1840. aug. 20-án) a gázfejlesztő 
telep is elkészült. — 100 éves a 
szom bathelyi gázgyártás, 1973.
(L. még a Lexikon II.: aug. 20.; 
okt. 31.)

M egkezdte m űködését Neumann 
Á brahám  pécsi üveghutája. — 
MTK 632. p.
(L. m ég Lex. II.: okt. 16.; dec. 26.)

1840 * Bánd Henrik (Haida, Csehor
szág) kertm űvész, dendrológus. Az 
1860-as években az alcsúti főher
cegi kertészetben dolgozott, m ajd  
1873-ban V ácrá tó tra  került, ahol a 
Vigyázó-féle díszkertből az ország 
legnevesebb p ark já t hozta lé tre  ro 
m antikus angolpark  stílusban. A 
külföldön is híressé vált park  k i
alak ítását 1910 körül fejezte be. 
(t V ácrátót, 1913. jan . 23.) — MÉL
I. 102. p.
(L. még Lex. II.: jan. 20.. 25., 29.; 
febr. 15., 16.; ápr. 25.; máj. 29.; 
aug. 18.; dec. 20.)

* Fischer Ignác (Tatatóváros) m a- 
jo likagyár alapító. 1877-ben B uda
pesten porcelánfestő üzem et hozott 
létre, am elyet jelentős gyárrá fe j
lesztett. A fajansz burkolatlem e
zek gyártásának  m eghonosítója. 
Term ékei hazai és külföldi k iá llí
tásokon egyarán t sikeresek voltak. 
Ennek következtében term ékei el
ju to ttak  A m erikába és K ínába, 
rak tá ra i vo ltak  Európa számos 
nagyvárosában, (f Bp., 1906.) —
— MÉL I. 514. p.; Gelléri 189. p.

Hieronymi Ottó Ferenc (1803— 
1850) m érnök vezetésével befeje
ződött a Duna-mappáció. Az 1823- 
ban m egkezdett m unka során a 
Duna v ízra jzi ada ta it sok ezer fe l
vételi lapon Petronelltől a V as
kapun túlig  vették  fel. — Az 1840. 
é v i . . .  országos küldöttségnek a 
Duna, s egyéb folyam ok szabályo
zása i r á n t i . . .  jelentése (Pozsony, 
1843).

* Homolka József (Hlimsko, Cseh
ország) a m illennium i idők neves 
térképkészítője. Irány ításával és 
sa já t keze m unkájával készített 
té rképek  és atlaszok té rk ép k u ltú 
rán k  értékei, (t Bp., 1907.) —
K ataszteri Közlöny 1896. és 1897. 
évf.; Fodor F.: M agyar té rkép írás 
II—III. Bp., 1954.

M egjelent Horváth Mihály (1809— 
1878) ”Az ipar és kereskedés tör
ténete Magyarországon” (Buda, 
1840) c. műve. A szerző három  év
század fejlődéséről és a cím be fog
la lt folyam atokról ad  számot. K ü
lön fejezetben m u ta tta  be sa ját 
kora ipa rának  jellegzetességeit. (A 
könyvnek 1984-ben rep rin t kiadása 
je len t meg.)
(L. m ég Lex. I.: 1890. Lex. II.: 
ápr. 5.; szept. 1.)

Elkészült az első magyar feliratú
glóbusz. Tervezője Nagy K ároly 
(1797—1868) m atem atikus, csilla
gász, közgazda és publicista. A 
m űvet B ernhard  M iller m etszette 
rézbe. A 316 m m  átm érőjű , igen 
gondosan szerkesztett, szép k iv i
te lű  földgöm böket — a később el
készült éggömbökkel együtt — kb. 
200 példányban  ingyen oszthatták  
szét az iskolák és intézm ények kö
zött, m ert a k iadást Batthyány 
K ázm ér (1807—1854) anyagilag tá 
m ogatta. A glóbuszok használa tá
ról V állas A ntal (1809—1869) rész
letes ism ertetést ír t ”Az égi és 
fö ld tekék használata” (Bécs) cí
men. — K lingham m er K.: A m a
gyar földgöm bkészítés tö rténeté
ből. Geod. és K artogr. 1969. 3. sz. 
(C ikkünk a 83. oldalon.)

Petzval József (1807—1890) m ár 
1839-ben szám ításokat végzett h á 
rom  színérzékeny (achrom atikus) 
lencserendszerhez. Az elm életileg 
kidolgozott lencsék kettős ob jektí- 
vet a lko thattak . Az egyik lencse
kom binációt arckép, a m ásikat tá j 
kép fotografáláshoz szánta. A szá
m ításokat 1840-ben fejezte be. Az 
u tóbbiak  alap ján  még ugyanabban 
az évben V oigtländer bécsi opti
kus elkészítette a próbalencséket. 
A Petzval-lencse volt a világon az 
első nagy fényerejű objektív (f: 
3,6). Ezzel indu lt el a fényképező 
lencsék fejlődése. Ugyancsak 1840- 
ben az arcképlencse felhasználá
sával elkészült az az új fényké-



pezőgép, melyet Orthoskop-nak
neveztek el. A kísérleti arcképeket 
a v ilág  m inden tá já ra  szétküldték. 
A Petzval-objektívvel készült ké
pek m indenü tt nagy sikert ara ttak .
— V ajda P. R.: M agyar feltalálók. 

, Bp., 1943. 84—87. p.
(L. még Lex. I.: 1890.)

Zimmermann Jakab p iarista  ta n ár 
tollából m egjelent az első m agyar 
nyelvű fényképészeti szakkönyv: 
Daguerre képei elkészítési módjá
nak leírása címmel. (A könyv h a
sonm ás k iadását tanu lm ány  és 
jegyzetek k íséretében K arlovits 
K ároly ad ta  ki 1984-ben.) — M é
száros V.: A fényképezés kezdeti 
korszaka M.-on. A. M. Vegy. Múz. 
Kiadv., 1977. 17. p.
(L. m ég Lex. I.: 1890.)

Zwack József (1821—1915) a szesz
ipari szakm a k itanulása u tán  Pes
ten, az ún. M arokkói-U dvarban 
lé tes ített szerény üzemet. T erm é
keinek cím kéjén 1840-et jelölte 
meg alap ítási évként. Üzemét 
1854-ben, m in t legelső szabadal
m azott likőrgyárat, az Üllői ú tra  
helyezte át. A B udapesti Törvény
szék 1866. jún . 22-én közkereseti 
tá rsaságkén t jegyezte be cégjegy
zékébe. A gyár term ékei kitűnő 
m inőségük m ia tt itthon  és külföl
dön egyaránt ism ertté és keresetté 
váltak . Az italféleségek m ár az 
1880-as évek nem zetközi k iá llítá 
sain  több elism erést és a ranyér
m et nyertek. Izesítőanyagként nö
vényi k ivonatokat használtak. 
Egyik nevezetes ita lukat, az ”U ni- 
cum ”-ot még 1883-ban védjegyez
ték  és gömb alakú zöld üvegben 
hozták forgalom ba. H íres te rm é
kük  m ég a K osher szilvorium , a 
H ubertus, a B arack pálinka stb. 
A gyára t 1949-ben állam osították. 
(L. még Lex. II.: febr. 7.: jún . 18.)

M egjelent a M. Academiai Értesítő
első szám a (nov.—dec. keltezéssel). 
Az A kadém iai Értesítő új sorozata 
1890-ben indult, M agyar Tudo
m ány elnevezéssel pedig 1956-ban.

1865 M egjelent Frommhold Károly
(1810—1876), a Lánchíd-építés o r
vosának ’’Elektrotherapie m it be
sonder Rücksicht auf N erven
k rankhe iten” c. műve, m ellyel 
m eghonosította a hazai ’’v illany- 
gyógyászat”-ot. — G ortvay 303. p.;

MÉL I. 546. p. (L. m ég 1790:
Domin József Ferencről szóló cik
ket!)

* Jemnitz Zsigmond (Bp.), m ér
nök, egyetem i tanár, a m agyaror- 
sági vasbetonépítés egyik legkitű
nőbb tervezője. Foglalkozott vas
u tak  tervezésével, részt vett a bu
dai Hengerm alom , a Zeneakadé
m ia épületének, a m argitszigeti 
víztorony, a balatonföldvári móló 
és több híd tervezésében. K ülön
leges specialitása volt nagy kivál
tások tervezése és végrehajtása
(t 1939). — M ihailich—H aviár 161. \ f s K  
p.; A  legújabb kor lexikona 650. p.

M egjelent Pesten Reitter Ferenc 
(1813—1874) ”Duna-szabályozás 
B uda és Pest között, a Csepel- 
sziget s a soroksári D una-új bal
p a r tjá n  fekvő á rté r  árm entesíté- 
se” cím ű m unkája, am ely az 1838- 
as pesti árv íz óta m egfeneklett 
szabályozási kérdést ú jra  felvezet
te, s közvetve elind ító ja le tt a té
m a körül k ia lakult széles körű 
szakm ai vitának.

* Schick Emil (Zombor) mérnök, 
vízépítési szakértő. Ú ttörő m unkát 
végzett a Felső-D una kisvízi me
derszabályozásának m egkezdésé
vel. K ülföldi és hazai szaklapok
ban publikált, (t Bp., 1930. nov. 4.)
— MÉL II. 568. p.

Valkai Imre a ’’M agyar Sajtó”-ban 
javaso lta  mérnökegylet m egalakí
tását. A te rv  1867-ben valósult 
meg, a M. M érnök- és Építészegy
le t létrehozásával. — A M. M ér
nök- és Építészegylet 1912. évi év
könyve. T. X II. 59. p.
(L. m ég Lex. II.: m árc. 11.; ápr.
7.; nov. 12.; dec. 11.)

Xantus János (1825—1894) javas
la tá ra  és igazgatása a la tt m egala
k u lt az Állatkert Rt., am ely a fő
várostól kapott 16 ha terü leten  
lé trehozta és 1866. aug. 9-én meg
nyito tta  a budapesti Á llatkertet.
— Bp. Lex. 32. p . ; Bp. Enc. 10. p.;
MÉL II. 1056. p. (L. m ég Lexikon 
II.: jan . 26.; márc. 24.)

M egjelent Pesten az első magyar 
nyelvű bányászati szakmunka,
Zsigmondy Vilmos (1821—1888): 
’’Bányatan, kiváló tek in te tte l a 
kőszénbányászatra. K utatás, fúrás, 
s az ártézi ku tak ” címmel.



Az ajkai Csingervölgyben akkor 
m ár ism ert szénkibúvások a lap ján  
Puzdor G yula ajkai földbirtokos 
először H ont (?) bányam érnököt 
bízta meg a kutatással, ak i a ké
sőbbi vasútállom ás helyén 14 m -es 
mélységben 70 cm vastag szénpa
dot ta lált. A további ku ta tások  
m ár H antken  M iksa (1821—1893) 
aján lásai a lap ján  folytak. 1870-ben 
a K risztina és az Em m a aknát, 
1871—1872-ben a Gyula és Ödön 
tá rókat ny ito tták  meg. Ilyen előz
m ényekkel m indm áig ta r t  az a jkai 
szénbányászat.

M egindult a gázvilágítás Szegeden.

1890 * Bán Imre (Nagyvárad) ügyvéd, 
technikatörténész. Elsősorban b á
nyajoggal és a  bányászat tö rténe
tével foglalkozott: több tanulm ányt 
ír t levéltári ku ta tásai alapján , pl.: 
A datok a m agyar kőszénbányászat 
tö rténetéhez a X VIII. században. 
Bp., 1934. (f 1944.) — MÉL I.
102. p.

M egjelent Gothard Jenő (1852— 
1909) ”A fotográfia” c. könyve, 
am ely m agyar nyelven először 
foglalta össze a fényképezés tudo
mányos és gyakorlati ism ereteit.

* Meczner Lajos (Sátoraljaújhely) 
építész. K ülföldi tanulm ányok 
u tán  1946-ban a Főváros V ári 
Építési K irendeltségének vezetője, 
a rom badőlt várnegyed m űem léki 
fe ltárásának  és helyreállításának 
első irán y ító ja  volt. (f Kaposvár,
1962.) — MÉL III. 514. p.

M agyarországon időeltolódással a l
kalm azni kezdték  a greenwichi 
időt.

1890-től kezdődően (1894-ig) m eg
je len tek  Marczali Henrik (1856— 
1940) történelmi térképei. — Ste- 
gena L.: T érképtörténet, Bp., 1980.
167. p.

A Kluge-féle pápai kékfestőüzem
ben üzem be helyezték a három 
színnyomású, favázas P arro tine 
gépet, am elyet 1912-ben — az á l
lam i gépsegély keretében — cse
rélték  ki a két szín nyom ására a l
kalm as korszerűbb vasvázas gép
re.

V eszprém ben Ábelesz Miksa ce- 
mentárugyárat lé tesített 50 ezer 
korona beruházással. Term elvényei 
között betoncsövek, padozatburko
ló anyagokon kívül m ás cement-, 
ill. betoncserepek is szerepeltek. 
A gyár az első v ilágháború  a latt 
beszüntette m űködését.

Ú jra kezdték és 1898-ig fo ly ta tták  
az al-dunai mederszabályozási
munkálatokat, am elyeket korábban 
Széchenyi István (1791—1860) és 
V ásárhelyi P ál (1790—1846) kezd
tek  meg.

Elkészültek a budapesti Á llam i 
M echanikai Tanm űhelyben, Süss 
Nándor (1848—1921) irányításával, 
Eötvös Loránd (1848—1919) torziós 
ingájának első példányai, a gör
bületi és a horizontális variom é- 
ter. Később a horizontális vario- 
m éter Eötvös-inga néven vált v i
lágszerte a kőolaj- és földgázku
ta tás  eszközévé.
(L. m ég Lex. II.: m árc. 29.;okt. 5.) 
(C ikkünk a 85. oldalon.)

Távbeszélő központot nyito ttak  
meg Sopronban és F iúm éban, a 
posta kezelésében.

M egalapíto tták  a m agyar Rug- 
gyantaárugyár Részvénytársaságot.
— Bontó—Cságoly—H alkovics— 
Schm idt—Székely: A m agyar vegy
ipar tö rténete az 1770-es évektől 
napjainkig . K ézirat. Bp., 1962.
103. p.

Keményítőgyárat lé tesítettek  K is
béren — K isbér-Füzítői Egyesült 
G yári Rt. néven — a Bábolnai és 
a K isbéri M énesbirtok burgonya- 
term ésének értékesítésére. Ezt a 
Füzítőn működő kem ényítőgyárral 
egyesítették, burgonya- és búza
kem ényítőt, dex trin t és enyvet 
gyárto ttak . A kapacitása évi 20 
ezer tonna volt, a legnagyobbak 
közé tartozo tt az országban. A 
gyárnak  anyag- és szénhiány m iatt 
több válságos időszaka volt. 1949- 
ben állam osították. Ekkor vette 
föl az ’’Á szári K em ényítőgyár” 
nevet. Az üzem et felú jíto tták . 1968- 
ban új egységgel gyarapodott a 
telep. 1984-től a gyár a Szabad- 
egyházi Szeszipari V állala t egyik 
üzeme. — MÉTE-közlés.



Az új halászati törvény alapján , 
az Országos H alászati Felügyelő
ség tám ogatásával, 107 000 kh te 
rü leten  az országban elsőként m eg
alaku lt a Balatoni H alászati T ár
sulat. — Fischer F .: A m agyar h a
lászat. Bp., 1930.

A hazai kultú rm érnöki h ivatalok 
középfokú végzettségű segéderőit, 
a folyam felvigyázókat és a gá t
felügyelőket, 1890-ben, a Földm í- 
velésügyi M inisztérium  által egye
síte tt vízügyi szolgálat tan in téze
teként, a kassai Vízmesteriskola 
képezte ki. — T rum m er Á.— 
Lászlóffy W.: A kultú rm érnöki
intézm ény hat évtizede. Bp., 1940.

Az Országos Vízépítési H ivatal 
kere tén  belül m egalakult a Köz
egészségügyi Mérnöki Osztály. Az
új szervezet fő fe ladatá t a közsé
gek és városok vízvezetéki és csa
tornázási ügyeinek egységes szem 
pontok szerinti m űszaki elbírálása, 
szükség esetén a  tervek  elkészíté
se je len tette. Létrehozásával a h a 
zai települések v ízellátásának és 
csatornázásának ügye jelentős fe j
lődésnek indult. — F arkas K.: A 
Közegészségügyi M érnöki Szolgá
lat. Bp., 1902.

1915 * Brugger Frigyes a bőr- és szőr
m eiparban  nem zetközi elism erést 
v ívott ki fé l'sz áz  publikációval és 
számos szabadalom m al, (f 1961.)
— B őr- és Cipőtechnika T. 11. 
1961. 3. sz. 67. p.

Fonó Albert (1881—1972) javasla
to t n yú jto tt be az osztrák—m agyar 
hadsereg főparancsnokához sugár- 
h a jtású  légitorpedóra. Ez m ár a 
korszerű  hang körüli és a hangon 
tú li sebességű légi közlekedés 
m inden lényeges alapelem ét ta r 
talm azta, és a  sugárhajtómű első 
tervezetének  tekinthető.
(C ikkünk a 91. oldalon.)

M egkezdődött K onstantinápollyal 
rádióadó- és -vevőberendezésen át 
a rendszeres rádiótávíró-levelezés.

A gyufaipar fejlesztésére létrehoz
ták  a Szikra Magyar Gyújtógyá
rak Rt.-t. — Gazdasági, pénzügyi 
és tőzsdei kompasz. 1929—1930. 
Szerk.: Kallós János, I—III. 949. p.

L étre jö tt a háborús gazdálkodás 
következm ényeként M agyarorszá

gon a ’’Bőripari Központ”, amely 
hatáskörébe vonta az összes hazai 
bőrgyárat és tím árságot. — K ertay 
F.: A bőripar és bőrkereskedelem  
kia lakulása és fejlődése M agyar- 
országon. Bp., 1936.

1940 Goldmark Péter Károly (1906— 
1977) mérnök, fizikus és feltaláló, 
a Colum bia B roadcasting System 
(CBS) alelnöke, aki m ár 1920-ban 
fekete-fehér kép továbbítására al
kalm as kis televíziós készüléket 
szerkesztett. Felhagyott a régi k í
sérleteivel, képcsöves, elektronikus 
televíziós készülék k ísérleteibe 
kezdett. 1940 augusztusában m u
ta tta  be új ta lálm ányát, az első, 
gyakorlatban használható  színes 
televíziót. — MÉL III. 250—251. p.: 
OMIKK 101—102. p.; V ajda P.: 
Nagy m agyar feltalálók. Bp., 1958. 
250. p.; uő: G. a feltaláló . IPM, 
1982 febr.

Ebben az évben az ország bőripa
rát 35 bőrgyár, köztük 4 nagy vál
la la t (Űjpesten W olfner és Ma- 
u thner, S im ontornyán F ried  Bern, 
Pécsett Első Pécsi Bőrgyár), to 
vábbá kb. 80 tím árm űhely  képvi
selte. M indezekben összesen 5531 
fő dolgozott, az á lta luk  előállított 
készbőrök értéke pedig 86 363 ezer 
pengő volt. — Dr. Tóth B.: A 
m agyar bőr- és bőrfeldolgozóipar.
— BÖCI T. 36. 1986. 10. sz. 365. p.

A Veszprém  városi Alsóerdőben, a 
csopaki út m ellett fe lépült a Da- 
nuvia Fegyver- és Lőszergyár Rt.
leányválla latának  gyártelepe. A 
felszabadulás u tán  e gyártelep lét- 
jogosultságát elveszítette, gépeit 
leszerelték, épületeit egy ideig 
rak tá rk é n t használták. Az 1950-es 
években a székesfehérvári Vadász
tölténygyár, a későbbi VIDEOTON 
rádió- és tv -kávagyára költözött e 
gyártelepre.

M egépült a tiszaörvényi (ma t i 
szafüredi) szivattyútelep. A szi
vattyútelep  és a csatlakozó 100 
km -es csatornahálózat a Tisza- 
vidék öntözésének első jelentős lé
tesítm énye volt. — Az Öntözési 
H ivatal Közleményei, 1937—47.

1965 t  Harkányi János (Bp., ?) m ér
nök. M int a Kereskedelem ügyi 
M inisztérium  hadosztályának elő
adója, tervezetet és helyes elvi



m egoldást dolgozott ki az ország
ban nagy szám ban m egépült fa - 
pályaburkolatos és záróvastáblás 
közúti h idak  vasbeton pályaszer
kezetű átépítésére. (* Bp., 1891. 
aug. 17.) — M ihailich—H aviár
148. p.; K eresztény M agyar Köz
életi A lm anach T. I. 364. p.
(L. még Lex. II.: ápr. 24.; jú l. 28.)

A K abhegyről m egkezdődött az 
URH-rádióműsorok sugárzása, 
ahogy an n ak  idején m ondták : a
3. program  (ma B artók rádió) m ű
sorának sugárzása.

Üzembe helyezték a Tiszai Vegyi 
Kombinát Nitrogén-műtrágya gyá
rát. Éves term elési kapacitását 100 
ezer t. am m óniában, 210 ezer t. 
am m ónium -nitrá tban  és 10 ezer t. 
karbam idban  határozták  meg. — 
Vegyipari üzem ek ism ertetője. 
’’Tudom ány a vegyipar szolgálatá
b an ” tud. ülésszak kiadványa, 
Veszprém, 1968. 17. p.

A M agyar Viscosagyárban m egin
d íto tták  a Danamid selyem üze
met. — A M agyar Viscosagyár tö r

téneti dokum entációja. 1959—1968.
1. 10. p.

M ájustól júliusig rendkívüli dunai 
árvíz volt M agyarországon, Cseh
szlovákiában és Jugoszláviában. A 
rendk ívü l csapadékos időjárás, v a 
lam in t a sok évi átlagot m egha
ladó alpesi hótöm egek m ájusi ol
vadása következtében k ia lakult 
árv íz (tetőzése B udapestnél jún. 
18-án 845 cm-rel) 120 napos elbo
n tá ssa l m inden eddigit felülm últ. 
A k ritikus napokban közel 40 000 
em berrel folyó védekezés során 
m agyar te rü le ten  a 610 km  össz- 
hosszúságú védvonalat sikerü lt á t
szakadás nélkül m egtartani. — A 
nagy dunai árvíz. (A V ízgazdálko
dás 1965. évi melléklete.)

M egépült a tiszalöki rendszer nyu
gati felé t öntözővízzel ellátó  Nyu
gati Főcsatorna. A csatorna a T i
szából kapott vízzel 26 000 ha te 
rü le t öntözését és 6000 ha halastó 
v ízellátását teszi lehetővé, ugyan
ekkor övcsatornaként a H ortobágy 
teherm entesítésében já tsz ik  szere
pet. — K álm án M.: A Nyugati 
Főcsatorna. V ízgazdálkodás, 1964.
5. sz.



j a n u á r

L E X I K O N  II .

1. 1890. Á tad ták  a forgalom nak a
Budapest—Bécs telefonvona
lat. — 50 éves postam érnöki 
szóig. 355. p.

1890. M egkezdte m űködését a Bu
dapest Helyi Érdekű Vasutak
Rt. A Közvágóhíd—D unaha- 
raszti, K erepesi ú t—C inkota 
és a F ilato ri-gát—Szentendre 
közötti közel 42 km -es, gőz
üzem ű törzshálózatát 1887— 
88-ban a Bp-i Közúti V as
pálya Társaság ép íte tte  ki. 
(C ikkünk a 87. oldalon.)

1965. Az em beriség szám ára hasz
nosítható vízkészletek fe ltá 
rására , legjobb hatásfokkal 
tö rténő felhasználására és a 
hidrológiai ku ta tás-ok ta tás 
hatékonyságának növelésére 
az UNESCO 10 éves m unka
te rv e t dolgozott ki, am ely 
gyűjtőnevén ’’Nemzetközi 
H idrológiai Decennium ”-ként 
v á lt ism ertté. Az ehhez k ap 
csolódó m agyar program  
m indenekelőtt a csapadék, a 
párolgás, a  felszíni lefolyá
sok, a ta la j-  és m élységi v i
zek részletes tanulm ányozá
sá t ír ta  elő. A program  m eg
valósítása im pulzust adott a 
hidrológia tudom ánya hazai 
fejlődésének. — Vízügyi Köz
löny, 1965. 3. sz.

1965. Üzembe helyezték a régi 8 
kW -os rádióadó helyett be
á llíto tt lakihegyi 20 kW-os 
adót, m ely B udapesten és 
környékén jav íto tta  a Petőfi 
adó vételét. — Lévai 291. p.

7. f  1890. Petschacher Gusztáv (Bp.)
osztrák szárm azású építész.
1873-ban a Sugár (Népköz- 
társaság) ú ti ép ítővállalat 
m eghívására érkezett h a 
zánkba. Nagyvárosias neore- 
neszánsz stílusú bérházépüle- 
te ivel a historizm us építésze
tének  egyik jelentős képvise
lő je volt. É pületei: a  MÁV- 
nyugdíjin tézet négy bérháza 
a Kodály-Köröndön, a  volt

H arkány- és P allav ic in i-pa- 
lo ták  a N épköztársaság úton 
stb. (* Bécs, 1844. febr. 9.) —
MÉL II. 411. p.

* 1865. Magyary-Kossa Gyula (Deb
recen) farm akológus, orvos
történész, akadém ikus. Az 
Á llatorvosi Főiskola bo tan i
ka-, m éreg- és gyógyszertani 
tanára . Legjelentősebb m un
k ája  a M agyar orvosi em lé
kek c. négykötetes adatgyűj
tem énye, m elyet levéltári 
ku ta tásai eredm ényeként a l
kotott meg. (t Keszthely,
1944. jún. 21.) — MÉL II. ' A .V 
123. p.; B iographia 114. p.
(Cikkünk a 116. oldalon.)

9. * 1865. Frauenhoffer Lajos (Kiskom- 
lós) meteorológus. 1896-tól 
1926-ig szerkesztette a z ’’Idő
já rási jelentések M agyaror
szágról”, illetve a ’’Budapesti 
időjárási havi je len tések”-et. 
Különös figyelm et fo rdíto tt a 
rendkívüli idő járási jelensé
gek vizsgálatára, tudom ányos 
dolgozataiban is többnyire e 
tém akörrel foglalkozott, (t 
Bp., 1947. dec. 17.) — MÉL
I. 540. p.

10. f  1890. Wagner Dániel (Bp.) vegyész, 
botanikus, az első m agyar 
gyógyszerészdoktor. A bécsi 
egyetem  elvégzése u tán  nö
vénytannal kezdett foglal
kozni. Ennek a lap ján  ír t ké t
kötetes m űve a gyógynövé
nyekről (Botanica P harm a- 
ceutica, 1828—29), 280 nagy 
színes kép táb la illusztráció
val je len t meg. Elemezte az 
ásványvizeinket, e m űve aka
dém iai d íja t kapott. ’’M a
gyarországnak közgazdasági
lag nevezetes term ékei”
(1844) ugyancsak jelentős 
m unka volt. A Szabadság- 
harc a latt egészségügyi ta n á
csos, része volt a hazai lő
porgyártás előm ozdításában. 
H azánkban ő honosította meg 
a törvényszéki kém iai elem 
zéseket. (* Breznóbánya,



1800.) — TTK 1896. 694. p.; 
M TT Évk. 1941, 119. p.

10. f  1940. Tangl Károly (Bp.) fizikus,
egyetem i tanár, akadém ikus. 
1901-ben szerezte meg m a
gán tanári képesítését. 1903- 
tól a  kolozsvári tudom ány- 
egyetem  fizikatanára, 1917- 
től a bp.-i M űegyetem, 1921- 
től a Tudom ányegyetem  k í
sérleti fizika tanára. Eötvös 
L oránd (1848—1919) tan árse 
gédjeként kezdett potenciál- 
elm élettel — később m ágne
sességgel —. végül kap illa ri- 
tási vizsgálatokkal foglalkoz
ni. Intézetében kezdődött meg 
a kozm ikus sugárzások k u ta 
tása  M agyarországon. (* Pest,
1869. okt. 14.): MÉL II. 819— 
820. p.

1 1965. Wanka Ferenc (Bp.) élelm i
szervegyész. Az Országos K é
m iai Intézetben te j-  és te j 
term ék-, m ajd  paprikavizs
gálatokat folytatott. A K alo
csai P ap rika  Termelő, ő r lő  
és K ereskedelm i V állalatnál 
a pap rik a  kikészítésére és 
m inőségjavítására végzett k u 
ta tása in ak  eredm énye az 
édes-nem es paprikaőrlem ény. 
(* Ipolyság. 1891. m árc. 12.)
— MÉL II. 1025. p.

11. 1840. M egkezdte m űködését M a
gyarország legelső takarék- 
pénztára, a Fáy A ndrás (1786 
—1864) által m egalapíto tt 
Pesti Hazai Első T akarék- 
pénztár, am elyről Fáy önálló 
m űvet is írt. — Bp. Lex. 
937. p.

13. * 1865. Tolnay Kornél (Gödöllő) 
m érnök, MÁV elnökigazgató. 
Évekig ném etországi vasúti 
építkezéseken, m ajd  a fium ei 
kikötő, s az Eperjes—B ártfa i 
HÉV-építésnél vállalt m u n 
kát. 1908-tól m in t részvény- 
társaság i igazgató, a kons
tan tinápoly i erőm ű ép ítke
zéseit vezette. Az Országos 
Iparegyesületnek is elnöke 
volt. ( t  Bp., 1936. febr. 17.)
— MÉL II. 875. p.

16. f  1940. Hültl Hümér (Bp.) sebész.
Nevéhez fűződik a  m odern 
sebészet számos részletének

hazai bevezetése: maszk, gu
mikesztyű, a bőr jódozása. 
G yom orbél-varrógépét az 
egész világon használják. 
(* Felsőbánya, 1868. júl. 14.)
— MÉL I. 767. p.

— • 17. 1 1965. Molcsány Gábor (Bp.) erdő
m érnök. Érdem eket szerzett 
a K aán K ároly (1867—1940) 
álta l kezdem ényezett A lföld
fásítás továbbfejlesztésében. 
1947-től haláláig  vezető tisz t
séget tö ltö tt be az Országos 
Környezetvédelm i H ivatal
ban. Eredm ényeket é r t el a 
hazai term észetvédelem  m eg
szervezésében. (* Nagybánya, 
1887. júl. 4.) — MÉL II. 
228. p.

18. 1890. M egalapíto tták  a budapesti
Pasteur Intézetet, Hőgyes 
E ndre (1847—1906) tervezete 
alap ján . (L. m ég L exikon II.: 
ápr. 10.)

------19. * 1840. Friesenhof Gergely (Szent
pétervár) meteorológus. Bécs- 
ben jogot, M agyaróvárott gaz
dasági tanulm ányokat fo ly ta
to tt; 1872-ben kezdett m eteo- 
lógiával foglalkozni nedanóci 
b irtokán, s az itt lé tesített 
kis megfigyelőállomást fe j
lesztette később Öszéplakon 
a  Nyitra-völgyi obszervató
rium m á. Talajhőm érsékleti és 
sugárzási megfigyelései az 
agrometeorológia a lap já t rak 
tá k  le hazánkban. A N yitra- 
völgyi agrárm eteorológiai ob
szervatórium  m egalapításával 
nem csak példát m utato tt, de 
sikerült elérnie egy helyi 
észlelő hálózat és gazdász 
egyesület lé trehozását is. 
1883—1913 között szerkesztet
te  az ’’Időjárási n ap tá r”-t,
1888-ban m egalapította ’’L aub
frosch” (Levelibéka) címen 
az első meteorológiai szakfo
lyóiratot. Értékes szakkönyv
tá rá t  és m űszereit a M eteo
rológiai In tézetre hagyta, 
( t Őszéplak, 1913. júl. 17.) — 
MÉL I. 544. p.; MTESZ 1988/
30.

*" f  1915. Kosutány Tamás (Bp.) ag rár
kém ikus, mezőgazdasági szak
író, akadém ikus. Európai 
színvonalra em elte a borá-



szati vegytant, a dohányfaj
ták  kém iai és növényélettani 
vizsgálatát; L ázár L. P állal 
(1865—1917) m egírták  az első 
m agyar nyelvű szeszgyártási 
szakkönyvet. C serháti Sán
dorra l (1852—1909) m egírták  
az első m agyar trágyázástani 
szakkönyvet. Ü ttörő m unkát 
végzett a hazai búza és liszt 
m inőségének tudom ányos 
vizsgálata terén, ehhez á t
a lak íto tta  Rejtő Sándor 
(1853—1928) papírszakítógé
pét. Széles körű tevékenysé
get fe jte tt ki a m ezőgazda- 
sági ipar m űszaki fejlesztése 
érdekében. Jelentősek bak- 
teorológiai vizsgálatai is. 
(* Nyírlugos, 1848. márc. 7.) 
(Cikkünk a 114. oldalon.)

20. * 1815. Lukácsy Sándor (Tápiósáp) 
kertész. 1848-ig K áposztás- 
m egyeren ta rto tt fenn  fais
kolát — a szabadságharc 
a la tt honvéd biztos volt —,
1849-ben R ákospalotán lé te
s íte tt gyüm ölcsöskertet és fa 
iskolát, itt m egszervezte a 
Faápolókat Képző Intézetet. 
1858-ban m egalapíto tta a 
M agyar K ertészeti T ársu la
tot, s ehhez kapcsolódóan egy 
kertészeti és gyümölcsészeti 
központi csarnokot hozott 
létre. Term ékeny szakíró, 
több szakközlöny szerkesztő
je  volt. (t Bp., 1880. dec. 14.) 
MÉL II. 103. p.

1890. E napon terjesztette  az A ka
dém ia elé Eötvös Loránd 
(1848—1919) a  súlyos és te 
hetetlen  tömeg arányosságá
nak  vizsgálata te rén  e lért el
ső eredm ényeit. — A kadé
m iai Értesítő, 1890. 108—110. 
p. [A tém ának külön ak tu a
litása, hogy 1987-ben am eri
kai fizikusok Eötvös m érési 
eredm ényeit átvizsgálva, egy 
új. ún. ’’ötödik erő” létezé
sének feltételezésére ju to ttak .
— Ö tödik erő? (Három  cikk
ből álló sorozat.) Term észet 
Világa, 1987. m áj. 149— 
156. p.]
(Cikkünk a 85. oldalon.)

*—* 23. f  1965. Bodócs István (Győr) fizikus, 
csillagász. Eötvös L oránd

(1848—1919) jav asla tá ra  ne
vezték ki 1909-ben az ógyallai 
obszervatórium  ad junk tusá
vá. Tanulm ányozta a napfol
tokat, a változó fényű csilla
gokat és az üstökösöket. 
Ezeknek köszönhetően fölfe
dezte a geom etriai optika h i
perbola té telét. 1917-től győri 
középiskolai tanár. 1925-től a 
M eteorológiai In tézet győri 
állom ását vezette. M eteoroló
giai és főként növényfenoló- 
giai m egfigyeléseket is vég
zett. Lelkes tudom ánynép
szerűsítő volt. H elytörténeti 
kutatásokkal is foglalkozott. 
(* Kecskem ét, 1887. jún. 6.)
— MÉL I. 228. p.

24. f  1940. Méhes Zoltán (Bp.) mérnök,
m űegyetem i ta n á r  Részt vett 
az uzsoki és ausztria i alpesi 
vasút építésében, s számos 
kisvasút és bányavasút te r
vét készítette el. Elsősorban 
a vasúti biztosító- és jelző- 
berendezések te rén  volt elis
m ert szaktekintély. Irodalm i 
m unkáiban a vasú ti pályák 
speciális kiképzését és ú tb u r
kolat kérdéseket tárgyalta. 
(* Csallóköznyék, 1870. jan.
24.) MÉL II. 185. p.

25. * 1865. L’Huillier István (Csehi)
kertész. Több vidéki kerté
szet és főiskola kertésze, il
letve ta n á ra ; a m illennium i 
kertészeti k iá llítás egyik fő
rendezője volt. Nyugalom ba 
vonulása u tán  kereskedelm i 
kertészetet hozott lé tre  K as
sán. (f Kassa, 1931. febr. 4.)
— MÉL II. 69. p.

26. 1865. Arany Jánost (1817—1882) a
M agyar Tudom ányos A kadé
m ia fő titkárává választotta.

-  . * 1890. Varga Lajos (Désakna) zoo
lógus, egyetem i tan ár, aka
dém ikus. K ülföldön is elis
m ert ku ta tó ja  volt a vizek és 
ta lajok  kerekes férgeinek és 
egyéb alacsonyrendű állati 
lényeinek. Ú ttörő m unkát 
végzett a F ertő-tó  m ikrosz
kopikus álla tv ilágának  m eg
ism ertetésében. (f Sopron,
1963. m áj. 10.) MÉL II. 960. p.



27. * 1865. Róth Flóris (Nagykikinda)
bányam érnök. Selm ecbányái 
tanu lm ányok u tán  1890-ben, 
K achelm ann vihnyei gépgyá
ráb a n  kezdte m unkásságát, 
ahol bányagépeket tervezett, 
s a hodrusbányai zúzómű 
építésén vett részt. Több b á
nya üzem vezetője, igazgató
ja ; az Országos Bányászati 
és K ohászati Egyesület elnö
ke (1934—1940) volt. Számos 
tanu lm ánya je len t meg. 
(t M ezőberény, 1954. febr.
17.) — MÉL II. 538. p.

28. 1 1940. Kaán Károly (Bp.) erdőm ér
nök, akadém ikus. K ezdem é
nyezte a fakiterm elő vá lla la 
tok  rablógazdálkodásának 
megfékezését. Nevéhez fűző
dik  az állam i erdőigazgatás 
újjászervezése, a term észet- 
védelm i törvény m egalkotá
sa. G azdaság- és erdészettör
téneti kuta tásokkal alapozta 
meg erdőtelepítési p rogram 
já t. Fontosnak ta rto tta  a 
hegyvidéki erdők felú jító  v á 
gásait. T rianon u tán  az A l
föld fásításá t ta rto tta  egyik 
fő feladatának . A lapító tag ja  
és elnöke volt az Országos 
Term észetvédelm i T anácsnak 
és az Országos Erdészeti 
Egyesületnek. (* N agykani
zsa, 1867. júl. 12.)
(C ikkünk a 111. oldalon.)

29. * 1915. Hankó Mihály (Csanádapáca)
kertész. A gyüm ölcsterm esz
tés szervezésével, m ajd  a 
zöldségterm esztés üzem szer
vezési problém áival foglal
kozott; részt vett a mezőgaz
daság szocialista átszervezé
sében. (t Kiev, 1971. szept. 
16.) MÉL III. 292. p.

30. 1 1815. Erőss Gábor (Debrecen) réz
metsző. N yom dásznak ké
szült, Pesten és Bécsben ta 
nu lt tovább. 1809-ben a deb
receni nagyvásáron m in t 
vándor rézmetsző tipográfus 
vett részt. Szerette volna 
megszerezni a patak i nyom 
dát. Később sikertelenül p á 
lyázott a kom árom i nyom dára. 
Szem élyében korának  ta lán  
legtehetségesebb rézm etszőjét 
tisztelhetjük . Jelentősebb 
m unkái: az Oskolai Ö Átlás, 
az Oskolai Űj Á tlás, a 
Szentgyörgyi-féle term észet
tankönyv áb rá inak  metszése. 
Más m űvek illusztrá lását is 
vállalta, p l . : Csokonai
’’A nacreoni dala i”-hoz A nac
reon  képét m etszette. 36 éves 
korában  érte  a  halál. (* 1779.)
— Műv. Lex. I. 640. p .;P a ta -  
ky 48—49., 118. p.

FEBRUÁR

1465. Szrednyai Vitéz Jánost (1408 
—1472) Hunyadi M átyás az 
esztergomi érseki székbe 
em eli. Vitéz volt az itá lia i 
hum anizm us első m agyaror
szági m eghonosítója, a csilla
gászatnak  (és a csillagjóslás
nak) pedig nem csak kedve
lője, de értő je is. K önyvtára 
korának  számos tudom ányos 
m u n k á já t őrizte. Esztergomi 
palo tá jában  készítette Johan - 
nes R egiom antanus a  híressé 
vált ’’Tabula d irectorium ”-ot 
(1467). Tudományos érdeklő
désének em lékét őrzi az esz
tergom i várban  feltárt, ún. 
’’Á llatövi freskó.” — F raknói 
V.: V itéz János élete. Bp.,

1879.; M átyás k irály  levelei 
(1460—1490). Bp. 1986. 43. p.

1940. F elavatták  a Tatabányai 
Alumíniumkohó elődjét, a 
MÁK (M agyar Á ltalános Kő
szénbánya Rt.) felsőgallai 
alum ínium gyártó üzemét. 
Ebből az alkalom ból Vida 
Jenő (1872—1945) elnök
vezérigazgató bejelentette, 
hogy a MÁK Rt. igazgató
sága 100 ezer pengős a lap ít
vány t bocsát a M űegyetem 
rendelkezésére, hogy annak 
kam ataiból m inden évben 
m egjutalm azzák az alum í
nium  gyártása vagy feldol
gozása terén  végzett legjobb



tudom ányos m unkát. Az a la
pítványból csak egy a lka
lom m al ju ta lm aztak  meg egy 
személyt, nevezetesen G ille- 
m ot László (1912—1977) ak 
kori műegyetem i ad junk tust 
1943-ban.

1. * 1840. Maderspach Livius (Ruszka- 
bánya) bányam érnök, szak
író. Selmeci tanulm ányok 
u tán  Berzetén bányagond
nok, m ajd  a H ernád-völgyi 
vasipari Rt. üzem vezetője. A 
Rozsnyó-vidéki vasércbányá
szatról, a szepességi antim on 
és a G aram -völgyi cinkérc 
előfordulásokról, a d inam it 
felhasználásáról több cikket 
ír t a  Bányászati és K ohászati 
Lapokban, a Term észettudo
m ányi és a F ö ld tan i Köz
lönyben. Értékes m űve az 
1880-ban k iadott ’’M agyaror
szág vasércfekhelyei”, (t R á
kospalota, 1921. szept. 29.) — 
MÉL III. 491. p.

2. f  1940. Timkó Imre (Bp.) agrogeo- 
lógus. A  M. K ir. F ö ld tan i In 
tézet agrogeológiai osztályán 
dolgozott 1898-tól nyugdíjba 
vonulásáig (1935) m in t fő
geológus, főbányatanácsos. 
Részt vett a hazai agrogeoló
giai felvételi m ódszerek k i
dolgozásában. Közrem űködött 
az Ecsedi-láp és a  H anság 
lecsapolási m unkálataiban . 
K ülföldön is végzett agro
geológiai ku ta tásokat (Orosz
ország, a B alkán országai, 
Németország). Az Inkey Bé
lával (1847—1921) és H oru- 
sitzky H enrikkel együtt ké
sz íte tt és 1902-ben k iadott 
agrogeológia térkép  a párizsi 
világkiállításon aranyérm et 
nyert. (* Ungvár, 1875. okt.
21.) — H orusitzky H.: Az
agrogeológia m ú ltja  és fel
adata i hazánkban. Földtani 
Közlöny, T. 59. 1929. 13. p.

4. 1890. A király  szentesítette a köz-
utakról és a vámokról szóló
1890. évi I. tc.-et, m ely k a 
tegorizálta a közutakat és 
m eghatározta a fenn ta rtási 
kötelezettségeket. — MTK T.
III. 782. p.

7. * 1715. Frits (Fritsch) András Erik
(Pozsony) m érnök, térképész. 
M ikoviny Sám uel (1700—
1750) m unka társa inak  egyik 
legtehetségesebb tagja. A 
M ikoviny á lta l m egkezdett 
m unkák fo ly ta tó ja  és befeje
zője, új adatokkal kibővítője. 
Szám ontarto tt té rképe: M a
gyarország, 1:2 000 000 arány 
ban rajzolva. Szám os várm e
gyei térkép  tervezője és r a j
zolója. M unkáinak jav arésze  
kéziratban  m arad t, (f Po
zsony, 1778. okt. 10.) — MÉL
I. 545. p.; S tegena L.: T ér
képtörténet. Bp., 1980. 140. p.

f  1915. Zw ack József (Bp.) szeszgyá
ros, ipari úttörő. A gyártm á
nyai, az Unicum, a H ubertus 
és m ás effélék, fokozatos fe j
lesztések eredm ényeként, 
külföldi piacokon is verseny- 
képessé váltak. (* 1821.) — 
(L. Lexikon I. 1840. cikkét!)
— MÉL II. 1099. p.; Bp. Lex. 
1335. p.

8. 1 1765. Turóczi László (Nagyszom
bat) bölcseleti és teológiai 
doktor, jezsu ita rendbeli pap 
és tanár. M atem atikát, te r
m észettudom ányos ism erete
ket, költészetet és retorikát 
tan íto tt. 1720-ban je len t meg 
K assán ’’V idám  term észetfi
lozófia” c. la tin  nyelvű köny
ve, m elyben elsőként ism er
te ti szabatos m egfogalm azás
ban a légköri korrózió je len 
ségét, annak  okait, sőt a vé
dekezési elvét is. (* Ungvár, 
1682. m áj. 28.) — Szem elvé
nyek a korróziós ism eretek 
történetéből. M. Vegy. Múz. 
K iadványai, V árpalota, 1984.

* 1915. Zerinváry Szilárd (Arad) ta 
nár, csillagász, term észettu
dom ányi író. 1938-ban meg
szerezte a fö ld ra jz-te rm é
szetrajz szakos ta n á ri okle
velet. Az 1950-es évek ele
jétő l számos — főleg csilla
gászati tárgyú  — ism eretter

jesztő cikke és négy könyve 
je len t meg. M unkásságával 
nagym értékben föllendítette 
a  hazai m űkedvelő csillagá
szati mozgalm at. É rdem einek 
m egörökítésére a T IT  Csilla



gászat B aráti Köre és a 
szentendrei Városi Tanács 
1963-ban m egalapíto tta a 
’’Z erinváry-em lékérm et” a 
csillagászat népszerűsítésére 
vagy az am atőr m unka m eg- 
ju ta lm azására. (f Bp., 1958. 
jan . 1.) — MÉL II. 1070. p.: 
Csillagászattört. I.

11. 1 1590. Batthyány Boldizsár (Ro- 
honc) hum anista  m űveltségű 
főúr, tábornok, aki több győ
zelm et ara to tt a törökön. 
Szám unkra érdekes, hogy az 
1580-as években elősegítette 
a huzam osabb ideig ud v ará
ban  tartózkodó ném et-alföldi 
botanikus, Charles de l’Écluse 
Clusius (1526—1609) bo tan i
kai k u ta tása it a  tö rök á ltal 
m eg nem  szállt terü leteken: 
Pozsony vidékén, Sopron, 
Vas és Zala megyében le ra j
zolta és gyűjtö tte növényein
ket, 111. azok népies neveit. 
E rről készült m unkája 1583- 

r bán  A ntw erpenben je len t 
meg. gom bákról szóló
könyvét rep rin tben  is k iad 
ták.) (* 1543?) — MÉL I. 
144. p.; P alias Lex. IV. 438. p.

* 1840. Abafi (Aigner) Lajos (Nagy- 
jécsa) irodalom történész, 
könyvkereskedő, könyv- és 
folyóiratkiadó, bibliográfus, 
lepkész. Egész vagyonát az 
irodalom ra áldozta. 1890-től 
főként entom ológiai tevé
kenységet folytatott. Ü zletét 
feladta, a M agyar Nemzeti 
M úzeum  term észetrajzi osz
tá lyán  válla lt állást. ”A lep- 
készet tö rténete M agyaror
szágon” (1898) és a ’’M agyar- 
ország lepkéi” (1907) cím ű 
m unkái m a is fo rrásérté- 
kűek. (f Bp., 1909. jún. 19.) 
(C ikkünk a 94. oldalon.)

15. * 1840. Lakner József (Győrsziget) 
tanár, gazdasági író. 1869- 
ben le tt a debreceni gazda
sági tan in tézet tanára , m ajd
1874-ben a kolozsmonostori,
1875-től az új kassai gazda
sági tan in tézet igazgatója, 
1883-tól a m agyaróvári ak a
dém ián a mezőgazdasági 
üzem tan ta n ára  volt. K iad ta 
a kolozsmonostori gazdasági 
tan in tézet értesítő jét (1875) 
és számos szakcikke je len t

meg. (t M agyaróvár, 1889. 
jún. 1.) — Balázs A.: M a
gyarország mezőgazdasági 
szakoktatási intézm ényei 1896. 
(M.óvár, 1897.) 227—228. p.; 
MÉL II. 20. p.

1 1965. Porpáczy Aladár (Bp.) k e r
tész, akadém ikus. K ísérleti 
m unkássága 1931-ben Ester- 
házán  (ma Fertőd) körte, 
dió, m álna, szeder és sza
móca nem esítéssel kezdődött. 
Űj nem esi tési m ódszereket 
dolgozott ki távoli fa jok  ke
resztezéséből szárm azó fa j
h ibridek  létrehozásával. Ilye
nek  például az Esterházy 
nevét viselő szam ócafajták. 
Több d iófajtát is nem esített. 
A világon elsők között ne
m esíte tt szeder—m álna fa j
h ibridet. Az ő m unká ja  nyo
m án E sterházán Mezőgazda- 
sági K ísérleti telep létesült. 
1946-ban szakgim názium ot és 
kertészeti technikum ot szer
vezett. A Fertődi K utató  In 
tézet igazgatói m unká ja  m el
le tt öt éven á t (1959—1963) 
professzora volt a K ertészeti 
és Szőlészeti Főiskolának. 
K özben 1960-ban m egszer
vezte a Fertődi Felsőfokú 
Gyüm ölcsterm esztési Techni
kum ot. K önyveit társszerzők
kel, elsősorban M ohácsy M á
tyással írta . Sokat fáradozott 
a  II. v ilágháborúban elpusz
tu lt E sterházy-kastély m eg
m entésén és helyreállításán. 
(* Pápa, 1903. dec. 17.) — 
A grár 471. p.: MÉL II. 435. p.

1965. A Ganz gyárak közös m un
kájáb an  elkészült a  CSM 5 
típusú  csuklós villamoskocsi 
és ez a Fővárosi V illam os
vasú tnál megkezdte fu tásp ró 
báját. A kb. 27 m  hosszú, 2,3 
m  széles, 10 ajtós villam os- 
kocsi tömege 33,6 t, négy db, 
egyenként 61 kW te ljesítm é
nyű  m otorja van. A lengések 
és rezgések csillapítására gu
m irugós szerkezetet a lkal
m aznak. S űríte tt levegővel 
m űködtete tt berendezések h e 
lye tt az a jtókat villanym oto
rok  ny itják  és zárják. A 152 
db sorozati já rm ű  1967—1978 
között épült. — Fővárosi V il
lam osvasút M érlegbeszámoló, 
1965. 33. p.



16. * 1765. Pataki Sámuel (Kolozsvár) 
Erdély főorvosa. Nevéhez fű 
ződik az 1814. évi erdélyi 
pestis megfékezése. E rdély
ben elsők között a lkalm azta 
a him lőoltást. ’’Descriptio 
physico-chem ica aquarum  m i- 
neralium  m agni p rincipatus 
T ransilvaniae” (Pest, 1820) cí
m ű fürdőügyi m űve Erdély 
forrásvizeinek elem zéséről so
káig használatban  volt. 
(t Kolozsvár, 1824. ápr. 2.) — 
MÉL II. 368. p .; G ortvay 
116. p.

■— 1 1940. Hollós László 1881-ig 
Schw arzkopf (Szekszárd) bo
tanikus, tanár, akadém ikus. 
K orától meg nem  é rte tt nagy 
tudósunk volt. Kecskem ét 
f ló rá já t és geológiai viszo
nyait ku ta tta , de főleg a 
gom bakutatás kötötte le. Szá
mos új gom bafajt ír t le. T a
nulm ányozta valam ennyi m a
gyarországi föld a la tti gom
bát, hasgom bát és szarvas- 
gom ba-félét. (* Szekszárd, 
1859. jún. 18.) — MÉL I.
733. p.

18. * 1865. Schorffel Aladár (Igló) algo-
lógus, mikrobiológus, akadé
m ikus. A pja nyom dokain 
előbb a Szepesség m oszat- és 
gom baflóráját tanulm ányozta. 
Később az alsóbb rendű  
gom bákat és algákat, a m ik
roszkopikus szervezeteket k u 
ta tta . Tém áiról számos é r te 
kezése jelent meg m agyar és 
ném et szakkiadványokban, 
( t T ihany, 1939. júl. 1.) — 
MÉL II. 575. p.

19. * 1815. Saxlehner András (Kőszeg) a
B uda környéki keserűvíz
források felfedezője és első 
tulajdonosa. Az 1862-ben fel
fedezett fo rrást vegyelemez- 
tette , s 1863-ban m egalapí
to tta , m ajd  világhírűvé te tte  
a H unyadi János keserűvíz- 
telepet. 1889-ben m ár 6 m il
lió üveg keserűvizet hozott 
forgalom ba itthon és külföl
dön. (t Bp., 1889. m áj. 24.) — 

5L*MÉL II. 579. p.
(Cikkünk a 131. oldalon.)

* 1865. Hudacsek József (Brünn) 
géplakatos, gépszerkesztő. A

brünni felsőbb ipariskolában 
szerzett alaposabb gépészeti 
ism ereteket. 1890-ben jö tt 
B udapestre Láng László 
(1837—1914) gépgyárába. Je 
lentős része volt a reverzál
ható ikergőzgép szerkeszté
sében és szerelésében. 1893— 
95-ben cséplőgépek ha jtásá 
hoz kis te ljesítm ényű gőz- 
lokom obilt tervezett. 1895- 
ben a Röck-gépgyár főm ér
nöke lett. I tt  szerkesztette 
meg sa já t szabadalm ú, a 
gőzgépek hatásfokát javító  
szelepes vezérm űvét. 1910—16 
között a Höcker Testvérek 
gépgyárában kazánszerkesz
téssel, ezután a Herkules 
M űvek Rt. G épgyáránál nagy 
teljesítm ényű keretfűrészek, 
gőzfűrész-berendezések, asz
talosipari gépekkel foglalko
zott; ezek tervezője és kivi
telezésének vezetője volt. 
1926-tól a B udapest—Salgó
ta rján i G épgyár Rt. buda
pesti gyárában excenter p ré
seknek, téglagyári gépeknek, 
folytonégő kályháknak  és 
azok gyártási szerszám ainak 
terveit készítette. 1950-ben a 
M intagépgyárba került, ahol 
idős kora ellenére nagy ak
tiv itással dolgozott, (f Bp., 
1951. nov. 18.) — MÉL I. 
756. p. és III. 324. p.

■20. 1865. Feszi Frigyes (1821—1884)
alkotásaként fe lavatták  a 
hangversenyek, bálok, ün 
nepségek cé ljá ra ép íte tt pesti 
Vigadót. Az 1849-ben elpusz
tu lt Redout helyén és rész
ben alapfala inak  felhaszná
lásával készült épület a h a
zai rom antikus építészet je l
képévé lett. — Bp. Lex. 1291. p.

21. 1715. Fortunato Prati olasz m ér
nök szem élyében kinevezték 
a m agyar udvari kam ara  e l
ső állandó m érnökét. P ra ti 
m unkakörének ápr. 13-án 
kelt le írása a m agyar állam  
első rendszeres polgári m ér
nökének jogait és kötelezett
ségeit foglalta össze. — Tóth- 
né Polónyi N óra: A m. ál
lam i m űszaki szervezet kez
detei. L evéltári Közi. 1964.
2. sz.



* 1865. Voll György (Németo.?) m a
lomgépész, m alom építő m ér
nök. 1898 tá ján  jö tt hazánk
ba. Előbb W örner Jakab  gép
gyárában  dolgozott, m ajd  az 
Első M. Gazdasági G épgyá
ráb an  vállalt m unkát, m in t 
m űszaki igazgató. A m últ 
század m agyar m alm ászata 
v ilághírű  volt, de a külfö ld
höz viszonyítva a term elés 
d rágának  bizonyult. A tech
nológiai értékek  m egtartása 
m ellett, m alm i folyam atok 
egyik m egreform áló ja. Hag- 
genm acher K árollyal (1835— 
1921) együtt korszerűsítették  
a síkszitá t és a dara tisz tító 
gépet. Tevékenységének kö
szönhetően az Első M. Gazd. 
G épgyárban meghonosodott a 
m alom gépek gyártása. 1926- 
ban egym illiárd koronát ado
m ányozott m olnáriskola lé te 
sítésére. (f D resden—Losch- 
w itz, 1926. júl. 26.?) —
Pénzes I.: Voll György em 
lékezete. G abonaipar, X X III. 
1976. 6. sz. 232—234. p.

1 1965. Huszár Géza (Bp.) m atem a
tikus, egyetem i tanár. O rszá
gos Társadalom biztosító In 
tézet (OTI), m ajd  az Első 
M agyar Á ltalános Biztosító 
Társaság tanácsadó m atem a
tikusa  volt. 35 éven át ta 
nított. 1948—1961-ben a M arx 
K ároly  K özgazdaságtudom á
nyi Egyetem  gazdaságm ate
m atikai tanszékének tanszék- 
vezető tanára . 1959-től a h a 
lá láig  az Á llam i B iztosítónál 
továbbra  is biztosításm ate
m atikai kérdésekkel foglal
kozott. A járadékszám ítás, a 
b iztosítási szám ítások és az 
in terpoláció-szám ítás p rob lé
m áinak  ku ta tó ja  és a b izto
sítási m atem atika európai 
h írű  tudósa volt. M agyar, 
ném et és francia nyelven 
m egjelent könyvei és ta n u l
m ányai ku ta tásai eredm é
nyeiről szólnak. (* S tá je rla - 
kan ina, 1895. júl. 25.) — MÉL
I. 762. p.

23. vagy 26. * 1740. Korabinszky János
Mátyás (Eperjes) szerkesztő, 
térképész, könyvkereskedő. 
M agyarország tö rténeté t, föld
ra jz i és term elési viszonyait 
ta rtalm azó  lexikont, alm a
nachot, atlaszt stb. á llíto tt 
össze és je len te te tt meg. 
( t Pozsony, 1811. jún. 23.) —
— MÉL I. 967. p.; MTESZ
1986. 21., 36—37. p.

24. 1 1965. Vécsey Béla (Bp.) kohó
m érnök. 1908-ban a diósgyőri 
Á llam i Vas- és A célgyárban 
kezdett dolgozni, am elynek 
korszerűsítésében részt vett, 
s az ő tervei szerint épü lt az 
üzem  új gázgenerátor-telepe.
1919-ben a gyár egyik igaz
gató ja lett. A Tanácsköztár
saság bukása u tán  a H ubert 
és Sigm und acélgyárat fe j
lesztette nem zetközi színvo
nalra , s bevezette az induk
ciós kem encében való nem es- 
acélgyártást. Jelentős ered 
m ényeket é rt el a hazai bau- 
x itok  és a szarvaskői w ehrlit 
feldolgozási lehetőségeinek 
fe ltá rása  terén  is. Számos 
szakkönyve, tanu lm ánya  és 
szabadalm a ism eretes. (* Fo- 
garas, 1882. okt. 2.) — MÉL 
II. 978. p.

28. * 1865. Baross Károly (Deménd) 
gazdasági szakíró, borászati 
szakem ber. Elsősorban borá
szati és ag rárpo litika i ú jság
írással foglalkozott, több 
szaklapot szerkesztett. A nagy 
tömegű, egyöntetű kereske
delm i áru  előállítására a  sző
lőterm elés együttes feldolgo
zását. szakszerű kezelését, a 
b o r és a csemegeszőlő é rté 
kesítését elősegítő pinceszö
vetkezetekre m eghirdete tt p á 
lyázat egyik nyertese. A p á
lyadíj a lap ján  kidolgozott 
alapszabálym inta (1899) sze
r in t a laku lha ttak  m eg a szö
vetkezetek az Orsz. K özponti 
H itelszövetkezetek tag jaként. 
Az OMGE titk á ra  volt. (t Bp., 
1905. jan. 3.) — MÉL 1 .122. p.



MÁRCIUS

1. 1915. B udapesten m egindult a
rendszeres autóbusz-közleke
dés egy akkum ulátoros és 
egy benzinm otoros autóbusz- 
szal. Az első ú tvonal az 
A ndrássy (Népköztársaság) 
ú ton  a Hősök te re  és a V il
mos császár (Bajcsy-Zsilinsz- 
ky) ú t között volt.
(C ikkünk a 89. oldalon.)

3. f  1815. Mártonfi József (G yulafehér
vár) erdélyi püspök, m ate
m atikus, csillagász. Bécsben 
tanult, 1774-ben K olozsvárott 
a m atem atika tanára , 1779- 
ben az erdélyi róm ai kato li
kus iskolák felügyelője, 1799- 
tő l erdélyi püspök. A csilla
gászattal szívesen foglalko
zott, m ár 1771-ben ő szerezte 
be a kolozsvári (tervezett) 
jezsuita egyetem — m ajd  lí
ceum — csillagvizsgálójának 
m űszereit, 1800-tól szem élye
sen szorgalm azta a tűzvész
ben elpusztult kis obszerva
tó rium  újjáépítését. M aga is 
oda já r t  észlelni. Püspökként 
a gyulafehérvári B atthyány 
O bszervatórium  m űködését 
tám ogatta. (* Csíkszentkirály, 
1746. jan. 15.) — H einrich L .: 
Az első kolozsvári csillagda. 
B ukarest, 1978.

* 1790. Vörös László (Hódm ezővásár
hely) mérnök, rézmetsző. Az 
Institu tum  G eom etricum ban 
szerzett oklevelet 1828-ban. 
A rézm etszést K aracs F erenc
nél (1770—1838) tanulta . 
H uszár M átyás (1778—1843) 
m ellett, k inevezett kam arai 
m érnökként a Körösök és a 
D una fölvételénél dolgozott. 
A Tisza térképezésénél is te 
vékenykedett. 1835-ben k ine
vezték Somogy vm. hiteles 
földm érőjévé. E beosztásban 
főleg a Kapós, a Sió és a 
Sárvíz, továbbá a B alaton és 
a D una Tolna vm. szakaszá
nak  szabályozásával foglal
kozott. Jelentősebb m u n k á i: 
A lap vízhelyzeti térképe Buda 
és Pest sz. kir. fő városa i
nak  (1833); Somogy vm. nagy 
áttek in tő  térképe (1850). A 
szabadságharc bukása u tán

bebörtönözték, állásából e l
bocsátották. ( |  Kaposvár,
1870.) — Bendefy L.: V. L. 
emlékezete. Somogy megyei 
L evéltári Évkönyv, T. 5. 
Kaposvár, 1974.; A ntók ö .: 
150 éves az első pontos té r 
kép. M. Vízgazdálkodás, 1983. 
7. sz.

6. 1890. A Budapesti V árosi V asút
nagykörúti próbavillamos vo
nalát a Siem ens és Halske 
cég m eghosszabbította és 
szabványos nyom távúra ép í
te tte  át. A N yugati pályaud
v ar és a K erepesi (ma R á
kóczi) ú t közötti szakaszon 
m egindult a forgalom. — 
K eller L .: Százéves a buda
pesti villamos. E lektro tech
nika, 1987. 12. sz. 471—474. p.

11. 1265. Először em lítik  a bolognai
egyetemen tanuló magyaror
szági diákok testületét. K é
sőbb például i t t  doktorált 
1465-ben Bakócz Tam ás 
(1442—1521), aki az egyete
m et K rakkóban végezte: 
1464-ben le tt a filozófiai tu 
dom ányok babérkoszorúsa, 
Bologna u tán  F erra ráb an  ta 
nu lt tovább. — Veress E .: 
Olasz egyetem eken já r t  m a
gyarországi tanulók. Bp., 
1941. 47. p.

11. f  1915. Weiss Bertold (Bp.) gyáripa
ros, közgazdasági író. K eres
kedelm i akadém ia elvégzése 
u tán  közgazdasági és jogi ta 
nulm ányokat folytatott. Egy 
ideig az ap jával tá rsu lt, ám 
ham arosan önállósította m a
gát és term énnyel kereske
dett. E jövedelm ező üzletág 
m ellett vasútrészvényeket v á 
sárolt, részvényvásárlással 
betársu lt a L u jza- és Első 
Budapesti Gőzm alm ok lé te
sítésébe. Egyike vo lt a had 
sereg term ényszállítóinak. 
1869-ben ad ta  ki első művét, 
a pesti közgazdasági és köz
egészségügyi állapotokról. 
1877-ben, m ásokkal együtt, 
válla lta  a közös hadsereg 
élelmezését. Ebben az idő
szakban kapcsolódott be az



üzleti életbe M anfréd öccse. 
A term énykereskedelem  (pl. 
az am erikai búza m egjele
nése hatására) veszített ko
rábbi jövedelmezőségéből, 
ezért a Weiss testvérek tő 
kéjük  egy hányadát inga tla 
nokba fektették , m ajd  fi
gyelm ük a gyáripar felé fo r
dult, 1883-ban konzervgyárat 
hoztak létre, később tö ltény
tá ra k  gyártását kezdték 
meg. B ertold egyik m egala
p ító ja a váci szövőgyárnak 
(1885), az ipari és kereske
delm i banknak  (1890)). De 
részesei a W eiss-fivérek a 
fegyvergyárnak, az első szer
szám gépgyárnak, a hajógyár
nak, részvényeik vo ltak  a 
vagongyárban. A fivérek  
lőszergyártás céljára 1892— 
93-ban lé tesítették  az első 
csepeli gyártelepüket, mely 
azután  fokozatosan bővült. 
Bertold tag ja  volt a tőzsde- 
tanácsnak  és tőzsdebíróság
nak, s m ég számos tisztséget 
vállalt, a közéleti tevékeny
ség vált életelemévé. Szabad
elvű pártprogram m al kétszer 
választo tták  képviselővé. 
(* Pest, 1848.) — V arga L.: 
Egy finánctőkés karrier. A 
W eiss-család és Weiss 
M anfréd. Történelm i Szemle, 
XXVI. 1983. 1. sz. 35—36. p.

12. f  1890. Demeter Károly (M arosvá
sárhely) mohász, kollégium i 
tanár. 1877-től a m arosvásár
helyi ref. kollégium ban ta 
nított. E rdély m ohaflórájával 
foglalkozott. G yűjtő és szak- 
irodalm i tevékenységet foly
tato tt. (* Kolozsvár, 1852.) — 
MÉL I. 364. p.

15. 1890. M egnyílt a Baradla-barlang
Vörös-tói bejárata. M ünnich 
K álm án bányam érnök által 
kijelö lt ponton, a Vörös-tó 
m ellett h a jto tt tárnával, új 
bejára to t sikerült törni. E n
nek előzm ényeként M ünnich 
1885—1886-ban nagy pontos
sággal kijelö lte azt a helyet, 
ahol Benedicty K álm án b á 
nyam érnök irányításával e l
készült az alagút, mely lehe
tővé te tte  azt, hogy az é r
deklődők az egész barlangot 
könnyen m egtekintsék. — A

Mo.-i K árpátegyesület Évk.,
1891.; Kordos L.: Mo. b a r
la n g ja iu l .  p.

----  17. * 1840. Bezerédj Pál (Sopron) szek
szárdi földbirtokos, akadé
mikus. Több éves külföldi 
tanu lm ányú t u tán  1880-ban 
m egbízást kapott selyem her
nyó-tenyésztésünk országos 
rendezésére. M iniszteri biz
tosként végzett szervező 
m unkájának  eredm ényeként 
fö llendült, m ajd  m agas szín
vonalra  em elkedett a selyem 
hernyó-tenyésztés és a fonó
ipa r is. Irodalm i tevékeny
sége széles körű volt. 
(t H idja, m a Szedres része, 
1918. jan. 21.) — MÉL I. 
210. p.

1965. M egalakult a korm ány által 
é letre  hívott Országos Víz
gazdálkodási Bizottság. A
Dégen Im re (1910—1977) á l
ta l vezetett bizottság fe lada
táu l tűzték  ki, hogy m űköd
jék  közre a nagyobb, elvi je 
lentőségű vízügyi problém ák, 
a több m inisztérium ot és o r
szágos hatáskörű  szervezetet 
érin tő  kérdések m egoldásá
ban, a vízgazdálkodás fe j
lesztési irányának  k ia lak ítá 
sában.

18. t  1965. Byff Imre (Bp.) geodéta, 
csillagász. Nevéhez fűződik a 
potsdam i és a bp.-i főalap 
pontok fö ldrajzi hosszúság
különbségeinek m eghatározá
sa. (* ?, 1897. aug. 21.) — 
R aum  F .: M. fö ldm érők arc- 
képcsarnoka. T. II. Bp., 1984.; 
Byff Im re. Geod. és K art. 
1965. 3. sz.

21. 1915. Az I. v ilágháború a la tt m un
kaerőhiány m ia tt a Budapesti 
Közúti V aspálya Társaság 
(BKVT) rendeletben engedé
lyezte női kalauzok és jelző
őrök fölvételét. A BKVT 
1915. okt. 26. jelentése sze
rin t ilyen m unkakörökben 
ápr. 10-én még csak 24 nő, 
október 22-én m ár 536 nő 
te lje síte tt szolgálatot. U gyan
ebben az időszakban k ísérle t
képpen két nőt kocsivezető
kén t is foglalkoztattak. —



BKVT forgalm i oszt.-nak je 
lentése a kér. m in.-hez. BKV 
ira ttár.

22. t  1940. Káli Nagy Dezső (Siófok) 
m érnök. A Balatoni K ikötő
építési Felügyelőség m unka
társa, m ajd vezetője. M un
kásságához fűződik a tih a 
nyi, alsóörsi, balatonlellei, 
balatonföldvári, balatonsze- 
mesi és siófoki kikötők te r
vezése és építése, valam int 
az em lített települések p a r t
rendezése. S ajá t ta lálm ánya 
a K.N.D. jelű  partvédőm ű, 
m elyet több helyen sikerrel 
alkalm aztak. G azdagíto tta a 
B alaton rendezésének irodal
mát. (* K raszna, 1888. máj.
17.) — MÉL I. 939. p.

24. t  1915. Szépligeti Győző, 1870-ig 
Schönbauer (Bp.) tan ár, zoo
lógus, entomológus. K iem el
kedő eredm ényeket ért el a 
rovarok, különösen a guba- 
csozó Braconida és Ichneu- 
m onida faunájának  ku ta tásá
ban. (* Zirc, 1855. aug. 21.)
— MÉL II. 762. p.

— "  26. 1 1940. Terkán Lajos csillagász, 
egyetemi m agántanár, főob- 
szervátor. A budapesti Tu
dom ányegyetem en szerzett 
fizikus-csillagász diplom át, 
1900-tól Konkoly Thege M ik
lós (1842—1916) m eghívására 
Ögyallán dolgozott. M ár dok
tori értekezésében, 1904-ben 
tökéletesítette és kibővítette 
H arkányi Béla (1869—1932) 
m ódszerét a  csillagok hőm ér
sékletének m eghatározására, 
utóbb új m ódszert dolgozott 
ki a hőm érséklet m érésére 
pusztán a csillagszínek m eg
állap ítása alapján. Ögyallán 
kezdetben csillagászati fény
m éréssel, m ajd a fényképe
zéssel végezhető fényesség 
m eghatározásokkal foglalko
zott és értékes eredm ényekre 
ju to tt. Érdekes m ódszert dol
gozott ki a Nap térbeli moz
gásának m egm érésére. Szere
pe volt Ögyalla m űszereinek 
átm entésében, m ajd  1921-től 
a budapesti Konkoly A lapít- 
ványú O bszervatórium  fel
szerelésében és m űködésének 
beindításában. Ö kezdem é
nyezte a kisbolygók fotogra-

fikus követését, a m unkája 
során m aga is felfedezett egv 
új aszteroidát. 1912-ben ne
vezték ki a budapesti Tudo
m ányegyetem en az asztro
fizika m agántanárává. (* Szé
kesfehérvár, 1877. ápr. 28.) — 
L. K. (Lassovszky K .): T. L. 
Csillagászati Lapok, 1940. 1. 
sz., B artha L.: T. L .-ra em 
lékezünk. Föld és Ég, 1977.
3. sz.

27. t  1940. Szigeth Gábor (Bp.) gépész- 
mérnök. A Röck-gyárban, 
m ajd  a Fővárosi G ázm űvek
nél dolgozott; 1911-től részt 
vett az óbudai gázgyár épí
tésében, 1914-ben üzemvezető 
főm érnök le tt; 1932-től, m int 
a M agyar A m m óniagyár ve
zérigazgatója, a péti gyár 
építését és berendezését ve
zette. K utatásai elsősorban a 
m agyar szenek gázgyártás
ban való felhasználására irá 
nyultak. (* Szekszárd, 1879. 

szept. 4.) — MÉL II. 766. p.

29. f  1815. Sándor István (Bécs) író, 
bibliográfus. T ám ogatta a 
hazai irodalm i törekvéseket, 
jelentős könyvtára t gyűjtött 
össze. Fő m űve az 1803-ban 
G yőrött kiadott ’’M agyar 
Könyvesház”, m ely re tro 
spektív nem zeti bibliográfia. 
K önyvtárát, érem - és kép- 
gyűjtem ényét, valam in t 10 000 
forin to t végrendeletileg a 
leendő tudom ányos akadé
m iára hagyta. (* Luka, 1750. 
aug. 11.)
(Cikkünk a 74. oldalon.)

■ * 1865. Pollák Antal (Szentes) fel
találó. 1895-től előbb a távol
balátás, utóbb a gyorstávira- 
tozás kérdésével foglalkozott; 
m ajd V irág József (1870 
—1901) m érnökkel társulva 
kép táv író t hoztak létre, mely 
együttm űködésük során egy
szerűsödött, s alkalm assá vált 
m orze-távírójelek  átvitelére. 
A rendszert átdolgozták latin  
betűkre és ekkor a készülék 
percenként 750 szót továbbí
to tt rögtön olvasható folyó
írással, ami az akkori igé
nyeket messze m eghaladta, 
(t Bp., 1943. m árc. 30.) — 
MÉL II. 429. p.; OMIKK 421. 
p .; V ajda 318. p.



30. * 1815. László Károly (Kecskemét) 
m érnök. A szabadságharchoz 
közvitézként csatlakozott, a 
bukás u tán  tüzértisz tkén t 
em igrált. 1850—52 között 
K ossuth tikára. A m erikába is 
elkísérte. 1853-ban fölvette 
az am erikai állam polgársá
got. Az USA és M exikó te 

rü le tén  végzett térképezési 
m unkákat. 1867-ben hazaköl
tözött. A Jobbparti Tisza- 
szabályozó T ársu la t ig. m ér
nöke. M unkájaként 1895-ben 
je len t meg K ecskem ét város 
térképe, (t Bátya, 1893. máj.
4.) — MÉL II. 38. p.; V asár
nap i Újság, 1868. 2. sz.

ÁPRILIS

1. * 1865. Zsigmondy Richárd (Bécs) 
kém ikus. Az 1925-ös Nobel- 
d íja t k ap ta  meg ”a kolloid 
oldatok heterogén term észe
tének  m agyarázatáért, és a 
ku ta tása i közben alkalm azott 
m ódszerekért, am elyek a m o
dern  kolloidkém iában a lap 
vető jellegűek”, (t G öttingen, 
1929. szept. 23.)
(C ikkünk a 140. oldalon.)

1890. Leégett az ú jonnan épült 
Mezőhegyesi Cukorgyár nagy 
része. A  létesítés szerződését
1889. feb ruár 9-én kötötték  
meg a bécsi Carl S thum m er 
céggel. A szerződés olyan k i
kötést tartalm azott, hogy a 
gyártáshoz szükséges vizet a 
beruházó, a Mezőhegyesi M. 
Kir. Á llam i M énesbirtok v e
zeti a helyszínre. Ezt a  m u n 
k át ha t hónap a la tt végezték 
el, A rad tó l Nagylakig 92 km  
hosszú csatornát ástak  — 
kubikus m unkával. A fino
m ító kivételével a gyár is 
elkészült, 1889. novem ber 
1-én m egkezdte a cukorgyár
tá st és öt hónapig fo ly ta tta  
azt, am ikor a tűz keletkezett. 
A biztosítási d íjból a cukor
gyár ú jjáépü lt, egyben a k a 
pacitását 300-ról 800 t/24 h -ra  
növelték és a finom ítót is 
fölépítették. Jelenleg a gyár 
napi 3000 t  cukorrépát dol
goz fel.

■—  4. f  1965- Rozinek Artúr (Bp.) energe
tikus, gépész- és elek trom ér
nök. F ia ta l m érnökként k ü l
földi cégeknél elsősorban 
gőzturb inák  szerkesztésével 
foglalkozott. Ebben az idő
szakban szerkesztette és sza
b adalm aztatta  a gőzturbinák

’’m egszaladását” gátló szer
kezetét, 1923-tól 1945-ig a
a MÁK (M. Á ltalános Kőszén 
Rt.) m űszaki igazgatója. E 
beosztásban bányászati erő
m űveket tervezett és fejlesz
te tt. M egépítette, m ajd  ké t
szeresére bővítette a ta tab á 
nyai alum ínium kohót. Fő 
m űve a  Szikla Gézával (1882 
—1963) kidolgozott ta lá lm á
nya, a lebegtető rendszerű  
tüzelőberendezés, am ellyel 
gyenge m inőségű porszenek 
is gazdaságosan elégethetők. 
(* Rum a, 1884. m árc. 20.) — 
M ÉL II. 541. p.; V ajda 326. p.

5. * 1765. Schmidt János György (Pest) 
m atem atikus, az alkalm azott 
m atem atika ta n ára  a  pesti 
egyetemen. M atem atikai és 
hidrom echanikai jegyzeteket 
ír t hallgatói szám ára, akik 
közül a reform kor számos 
kiváló m érnöke k erü lt ki. 
(t Pest, 1837 után) — MÉL
II. 592. p.; Fodor F .: Insti- 
tu tu m  G eom etricum  . . .  Bp., 
1954. 72. p .; Szögi L .: M ér
nökképző intézet a Bölcsé
szeti Karon, 1782—1850. Bp.,
1980.

* 1 1965. Darnay-Dornyai Béla (Bp.)
tan ár, muzeológus, hely- és 
m űvelődéstörténész. A Liptó 
várm egyei, ta ta i és sa lgó tar
já n i m úzeum ok m egalapító
ja : 1940—48 között a  K eszt
helyi B alaton M úzeum  igaz
gatója. H elytörténeti k u ta tá 
sai nyom án a Bakony, a 
B alaton és S algó tarján  kör
nyékéről számos term észet- 
tudom ányi és m űszaki adatot 
ta rtalm azó  ú tika lauzt í r t  
Foglalkozott geológiával, h id 



rológiával, barlangkutatással, 
botanikával, a  fő tudom ány- 
te rü le te  azonban a néprajz 
volt, ezirányú gyűjtem ényé
vel a  sa lgótarjáni m úzeum ot 
egészítették ki. (* Keszthely, 
1887. márc. 25.) — MÉL I. 
350. p.

1 1490. I. Mátyás király (Bécs) kö
zépkori tö rténelm ünk  egyik 
legnagyobb alakja, a  hum a
nizm us jeles pártolója. U ra l
kodása m ár kezdettől (1458- 
tól) a m agyarországi rene
szánsz nagy föllendülését je 
lentette. Az 1460-as években 
m egkezdett könyvgyűjtését 
nagy költségekkel és ap p a rá 
tussal folytatta. A tö rténelem  
m elle tt — Vitéz János h a tá 
sá ra  — érdeklődött kora 
csaknem  valam ennyi tudo
m ányága irán t, elsősorban 
azonban a csillagászat (és a 
csillagjóslás) érdekelte ; en 
nek  bizonysága az, hogy Bu
dán  csillagvizsgálót á llítta to tt 
fel. U dvarában sok neves 
külföldi tudós és m űvész fo r
du lt meg., (* Kolozsvár, 1443. 
febr. 23.) M átyás k irá ly  em 
lékkönyv ' I—II. Bp., 1942.; 
MÉL II. 169. p.

* 1865. Buday Béla (Pécs) m érnök, a
M agyar M érnök-Építész Egy
le t elnöke, m ajd  tiszteleti 
tagja. Előbb a K ereskedelm i 
M inisztérium  hídépítési osz
tá lyának  előadója, m ajd  az 
ú tügyi osztály csoportvezető
je. 1925-ben m űegyetem i m a
gántanár. Nevéhez fűződik a 
m érnöki rend ta rtásró l szóló 
törvény előkészítése, (t Bp.,

-* 1944.) jM ÉL I. 274. p.

* 1865. Deér Endre (Pusztavarsány)
gyógyszerész. 1922-ben m eg
a lap íto tta  a M agyar Gyógy
szerésztudom ányi T ársaságo t; 
k iad ta  a M. Gyógyszerésztu
dom ányi Társ. É rtesítőjét, 
(t Bp., 1938. okt. 31.) —
MÉL I. 359. p.

* 1865. Réz Géza (Selmecbánya) b á 
nyam érnök, egyetem i tanár. 
1890—1926 között a selmeci 
akadém ián, m ajd  a soproni 
főiskolán a bányam űveléstan

tanára , 1918—19-ben rektora. 
Az 1910-ben ír t ’’B ányam ű
veléstan” cím ű könyvét h á
rom  évtizeden á t tankönyv
kén t használták. Közben 
1896-ban m egbízták a hazai 
petró leum kutatások ellenőr
zésével. Sürgette a kőolaj
ku ta tások  állam i kezelésbe 
vételét. Számos cikke je len t 
meg a kőolajkutatásokról, a 
bányászati m űszaki e ljá rá 
sokról, továbbá a nyugat- 
európai és az észak-am erikai 
tanu lm ányú tja in  szerzett ta 
pasztalatairól. (f Bp., 1963. 
febr. 29.) — BKL 1936.; MÉL
II. 516. p.; MTESZ 1986/17.,

9. f  1965. Herczegh József (Bécs) b á 
nyam érnök. Selm ecbányái ta 
nulm ányai u tán  a Zsil-völgy- 
ben és Pécsett dolgozott, 
1925-től a Borsodi Á llami 
Szénbányák igazgatója. Első
sorban szénfejlesztési és b á 
nyaszállítási terveivel hozzá
já ru lt a Borsodi Szénbányák 
fejlesztéséhez. (* Bp., 1886. 
dec. 7.) — MÉL III. 303— 
304. p.

10. 1890. B udapesten (IX., Rákos —
m a Hőgyes Éndre u.) meg
kezdte m űködését a  Hőgyes 
Endre (1847—1906) á ltal lé t
rehozott Pasteur Intézet, 
m ely a veszettség elleni szé
rum  előállításával, az oltás
sal, s az o lto ttak  kezelésével 
foglalkozott. Idővel csökkent 
a jelentősége, m ert a szál
lítható  szérum ok kidolgozása 
u tán  a betegeket nem  kellett 
Budapestre szállítani, a szé
rum ok előállítását pedig más 
intézm ények vették  át. Az 
Intézet 1942-ben szűn t meg.
— Bp., Lex. 925. p . ; Hőgyes 
E .: Em lékkönyv a Bp. Kir. 
M. Tudom ányegyetem  Orvosi 
K arának  m últjáró l és jelené
ről. Bp., 1986. 544. p. (L. még 
Lexikon II.: jan. 18.)

11. f  1915. Terlandy Emil János (Eszter
gom) bencés tanár. Kőszegen, 
Sopronban, a pannonhalm i 
főiskolán, m ajd  Esztergom 
ban  tan íto tt. M unkáiban a 
jégbarlangok keletkezésével 
és a kristályok, ill. anyag-



szerkezetével foglalkozott. 
(* K inorány, 1866. aug. 27.)
— MÉL II. 845. p.

X  1890. Puskás Tivadar (1844—1893) 
szabadalm aztatta  a víz alatti 
robbantás egyik m ódozatát. 
E tö rténe t előzménye, hogy 
az 1877—78. évi orosz—török 
háború t követő san-stefanói 
békekötés egyebek m ellett 
e lő írta  a V askapu hajózha
tóvá tételét. Ennek érdeké
ben kb. 400 000 m 3 sziklát 
kellett eltávolítani a Duna 
m edréből. A feladat m egol
dására  1889 jún iusában  p á
lyázatot ír tak  ki. A víz a la tti 
robban tásra  ism ert volt Iván 
Schlenker módszere, mely 
abból állt, hogy a robbanó
tö ltete t harang  alá helyezték. 
Puskás m egváltoztatta a h a
rang alak já t, és egy kis elő- 
gyutacsot alkalm azott. A 
gyutacs — együtt robbanva a 
tö ltettel — rászoríto tta a 
harangot a sziklára, a szik la
rom bolás így tökéletesebb. 
Puskás igyekezett e ljá rásá t 
védeni: német, am erikai és 
svéd szabadalm i védelm e is
m eretes. Végül is rá jö ttek : 
a harang  nem  illeszthető tö 
kéletesen a sziklára, követ
kezésképp a hatásfok sem 
eszményi. Ezt még további 
balsiker tetézte: a m unka
végzés pályázatát nem  ő 
nyerte  meg. (L. még m ájus
22. a la tti adatot!) Puskás 
kettős robbantásának  gondo
la ta  azonban eredeti. — 
Pap J.: Puskás Tivadar. Bp., 
1960. 159—166. p.

-  í'J. f  1890. Orbán Balázs (Kolozsvár) 
tá jle író , néprajzi gyűjtő, aka
dém ikus. A szabadságharc 
bukása u tán  em igrációba 
kényszerült, 1859-ben té rt 
haza. Ezt követő m u n k á já
ban igen értékes tö rténeti, 
néprajzi és régészeti ada to 
kat gyűjtött. Erdély részletes 
le írásának  összeállítója. (H at
kötetes m űvének — A Szé
kelyföld leírása, 1868—73 — 
válogatott kiadása 1987-ben, 
a Torda város és környéke 
(1889) c. m unkájának  rep rin t 
k iadása 1988-ban je len t meg.) 
(* Lengyelfalva, 1829. febr.

3.) — O rtutay  Gy.: írók, né
pek, századok. Bp., 1960. 
211—229. p.

20. * 1865. Lévay Lajos (Szeged) köz-
gazdasági és ipargazdasági 
szakíró. T anulm ányai befe
jeztével az Első M agyar Ál
talános Biztosító Társaság 
titkára . 1903—09-ben a Bel
ügym inisztérium  kivándorlási 
ügyosztályát vezette. (Meg
em lítendő m unkája is a k i
vándorlás és a városaink 
pénzügyi kérdéseit tárgyalja , 
(t Bp., 1949. okt. 31.) — MÉL
II. 68. p.

21. 1 1965. Esztó Péter (Bp.) bányam ér
nök, egyetemi tanár. O ktató
m unkája  m ellett a bányá
szati tudom ány több te rü le
tén  m aradandót alkotott. A 
kőzetnyom ási elm életét 1952- 
ben K ossu th-d íjjal ju ta lm az
tá k ; az ún. Esztó—Vendel- 
képletet a vízvédelm i p illé
rek  m éretezésénél alkalm az
zák; a m ásik képletét, az
Esztó—H onoch-képletet b á
nyam érésnél használják ; a 
bányaszellőzés kérdései is
foglalkoztatták. Ez utóbbi 
a lap ján  ír ta  meg az egyik 
fő m űvét, a ’’Bányaszellő- 
zés”- t  (1953). (* Seultour,
Franciao. 1885. m árc. 8.) —
M ÉL I. 451. p.

f  1965. Izsák Imre (Párizs) csilla
gász. Az égi m echanika k i
váló elm életi szakértő je és a 
pályaszám ítások gyakorla tá
nak  szaktekintélye. 1956 no
vem berében külföldre távo
zott. 1957-től a zürichi ob
szervatórium ban dolgozott, 
m ajd  m eghívták az USA-ba. 
I t t  kezdett a m esterséges 
holdak mozgásával foglalkoz
ni. 1958-tól a Cam bridge-i 
(USA) ’’Sm ithsonian In stitu 
tion Astrolophysical Obser
vatory” m unkatársa lett. Ez
u tán  nevezték ki a NASA 
égi m echanikai osztályának 
vezetőjévé. Főként a Föld 
gravitációs potenciálfelületei
nek m esterséges holdakkal 
való m eghatározását ta n u l
mányozta. ö  határozta  meg 
legpontosabban a Föld a lak 
já t. A korán elhunyt égi



m echanikus nevét egy hold
k rá te r és egy aszteroida őrzi. 
(* Zalaegerszeg, 1929. febr.
28.)
(C ikkünk a 108. oldalon.)

___  22. * 1890. Romwalter Alfréd (Sopron)
vegyész, m űegyetem i tanár, 
akadém ikus. Sokoldalú m un
kásságából különösen je len 
tősek az ásványi szenek ké
m iájával és technológiájával, 
főleg a szénnem esítéssel, 
szénlepárlással és a szenesü
lés folyam atával foglalkozó 
ku tatásai, m elyeknek ered 
m ényeiért K ossuth-díjat ka
pott. (f Sopron, 1954. szept. 
7.) — MÉL II. 531. p.

24. t  1965. Folly Róbert (Bp.) mérnök.
Elsősorban hídtervezéssel fog
lalkozott: főbb alkotásai, a 
szendrőlábi Boldvahíd, a vá- 
roslődi és a veszprém i völgy
hidak, a budapesti V árosm a
jori tem plom  vasbeton szer
kezete, a győri gabonatár
ház, a lóversenypálya lelátói 
stb. 1949—1960 között te rv e
zőirodában dolgozott; erre  a 
korszakára em lékeztetnek 
vasbeton hűtőtornyok. Több 
m űszaki lap szerkesztésében 
vett részt; m egindíto tta a 
a M agyar Közlekedés, Mély- 
és Vízépítés c. folyóiratot. 
(* B rennbergbánya, 1889.) — 
MÉL I. 523. p.

25. 1 1865. Czetz Antal (Gáncs) bo tan i
kus, földbirtokos, kereskedő. 
Visszavonulva kereskedelm i 
tevékenységétől, am atőr bo
tan ikusként Erdély fló rá já t 
gyűjtötte, levelezésben és 
csereviszonyban volt több 
bel- és külföldi botanikussal. 
G yűjtem ényét az Erdélyi 
M úzeum Egyletre hagyta. 
Egyetlen tud. közleménye ha-

MAJUS

6. t  1965. Pósa Jenő (Bp.) gépészm ér
nök. Pályafu tásának  kezde
tén  — az Egyesült Izzó, m ajd 
a S tandard  Villamossági Rt. 
alkalm azottjaként — távbe- 
szélő-technikai kérdések m eg
oldásán dolgozott. A MÁV

lála u tán  je len t meg az EME 
Évkönyvben (1873. VI. 10— 
23. p.) az általa  gyűjtö tt nö
vények jegyzékeként. (* Dés,
1801. okt. 21.) — H erm án 
O ttó : Cz. A. em lékezete. EME 
Évk. 1871—73. VI. 1—23. p.

t  1965. Dicenty Dezső (Balatonfüred) 
szőlész, agrogeológus. Agro- 
geológiai ku ta tásaival, a sző
lőterm esztés te rén  végzett 
m unkálataival szerzett érde
meket. E lőadásokat ta rto tt 
itthon  és külföldön, fá rad h a
ta tlan  harcosa volt a szőlő
ku ltú ra  fejlesztésének. Meg
alap íto tta  az első M agyar 
Á llam i Borkősavgyárat. Az 
Ampelológiai Intézetnek
1920-tól 1942-ig igazgatója
volt. (* Szekszárd, 1879. okt.
16.) — MÉL I. 376. p.

25—29. 1965. Árvíz a Répce és a Rába 
vidékén. A halálos áldozato
kat is követelő katasztrófa 
során közel 100 000 kh. föld 
kerü lt víz alá. — A napila
pok tudósításai.

19. t  1965. N. G áspár Zsuzsa (Bp.) bio
kémikus. Szegeden, Debre
cenben és Bp.-en tanult. Fő 
ku ta tási terü lete  az állato r
vosi biokémia, főképp az 
anyagcsere, a vérkeringés, a 
háziállatok meddőségével ösz- 
szefüggő biokém iai kérdések 
foglalkoztatták. Előadói és 
kutató i m unkássága révén 
épült be a biokém ia á lla t
orvosképzésünkbe. Biokémia 
c. könyve jelentős szakm un
ka. (* Dicsőszentm árton, 
1912. márc. 12.) — Holló F. 
(szerk.): Kétszáz éves a m a
gyar állatorvosi felsőoktatás. 
Bp., 1987. 308. p.: MÉL III. 
567—568. p.

kötelékében 1934-től a gép
kapcsolású telefonközpontok 
kiválasztása és építése, az 
első MÁV használatú  vivő- 
frekvenciás berendezések al
kalm azása foglalkoztatták. 
K idolgozta a  MÁV távközlő



szolgálatában a m űszaki le 
írások és minőségi előírások 
rendszerét és m egalapozta a 
távközlő m érőm űszerparkját. 
1945 u tán  a korszerű v asú t
biztosító berendezésekkel fog
lalkozott. Az ő felügyeletével 
épült az első hazai térköz
biztosító berendezés. M un
kásságának utolsó szakaszá
ban  irány íto tta  a hazai vasú t- 
biztosítás autom atizálását. 
E redm ényeit 1954-ben Kos- 
su th -d íjja l ism erték el. 
(* Bp., 1898. nov. 9.) — MÉL
II. 436. p.

9. f  1915. Wittmann Viktor (Aspern, 
A usztria) gépészmérnök, k i
váló repülő és repülőgép
szerkesztő. Az 1913-ban a la 
ku lt Első M agyar Repülőgép- 
gyár m űszaki igazgatója. 
1914-ben magassági rekordot 
á llíto tt fel. Különböző hazai 
és nem zetközi versenyeken 
számos d íja t nyert. Repülő
gép-szerencsétlenség áldozata 
lett. (* Szolnok, 1889. jú lius
23.) — C sanádi—N agyváradi— 
W inkler: A m. repülés tö r
ténete. Bp., 1974. 48—51. p.; 
MÉL II. 1049. p.; MTESZ
1989/27—28. p.

11. f  1890. Sztoczek József (Bp.) m ér
nök, m űegyetem i tanár, ak a
dém ikus. A budai Institu tum  
G eom etricum ban szerezte meg 
m érnöki oklevelét. F izetés
nélküli tanársegéd, m ajd  a 
zágrábi akadém ia fizika ta n 
szakának tanára. 1847-ben 
nevezték ki a József Ip a r
tanoda fizika tanszékének 
élére. A fizika m érnöki vo
natkozásai érdekelték; kevés 
k u ta tási eredm énye ism ert. 
Tudom ányos m unkássága alig 
egy évtizedig ta rto tt, elsősor
ban tudom ányszervező volt, 
egyre inkább a József Ip a r
tanoda, a Polytechnikum , ill. 
a  M űegyetem  szervezési k é r
dései foglalkoztatták. 1857- 
ben ő le tt a József M űegye
tem  első igazgatója, az egye
tem i rang  elnyerése u tán  
első választo tt rektora. M úl
h a ta tlan  érdem eket szerzett 
a M űegyetem  fejlesztésében. 
P é ld á u l: elintézte, hogy a
m űegyetem i hallgatók k ü l

földi tanu lm ányu tak ra  ösz
tönd íja t nyerjenek. Részt vett 
a M agyar M érnök- és Építész 
Egylet alapításában. (* Sza
badka, 1819. jan. 19.) — MÉL
II. 660. p.; OMIKK 299. p.; 
A BME 200 éves története. 
Bp., 1979.

1 1890. Stühmer Frigyes (Bp.) ipari 
úttörő, cukorka- és csoko
ládégyáros. 1866-ban Pesten 
te lepedett le, s egy Szentki
rály i utcai kis cukorkaüzlet
ben válla lt m unkát, m ajd
1868-ban m egvette a szerény 
vállalato t: bővítette, korszerű 
gépekkel lá tta  el, s bevezette 
a csokoládégyártást is. H alála 
u tán  a céget özvegye, m ajd 
fia i v itték  tovább, 1928-ban 
részvénytársasággá alak íto t
ták, az ország nagyobb v á
rosaiban üzletet, külföldön 
le rakatokat hoztak létre. Be
lőle fejlődött ki a m ai B uda
pesti Csokoládégyár. (* M eck
lenburg, Németország, 1843. 
dec. 18.)
(Cikkünk a 134. oldalon.)

13. f  1865. Fabriczy János (Lőcse) m ér
nök. Volt Á rva várm egyei 
m érnök és Szepes várm egye 
hites főm érnöke. P azár Jó 
zseffel elkészítette a Poprád 
folyó szabályozási te rvé t; 
foglalkozott a K árpátok  m a
gassági mérésével. Utolsó is
m ert térképei 1838—39-ből 
keltezettek. (* Poprád, 1800. 
m áj. 13.) — Fodor 38. p.; 
MÉL I. 457. p.

* 1890. Kenessey Kálmán (Bp.) m e
teorológus, geofizikus. 1910— 
13 között a kolozsvári föld- 
rengési állomáson dolgozott, 
közben nyári szabadidejében, 
1910—11-ben Ógyallán csilla
gászati észleléseket is végzett.
1921-től az ógyallai (akkor 
S ta ra  Dala) M eteorológiai és 
Geofizikai O bszervatórium  
vezetője. Főleg az éghajla ti 
jelenségeket vizsgálta, de sok 
írást közölt Konkoly Thege 
Miklós (1842—1916) életéről 
és más, meteorológiai, ill. 
csillagászattörténeti tém ákról. 
Számos ism eretterjesztő elő
adást ta rto tt, népszerűsítő 
cikkeket írt. (f Bp., 1966.



m áj. 22.) — B arta  G y.: K. K. 
Föld és Ég, 1966. 5. 158. p . ; 
K éri M.‘, K. K. Időjárás, 1966.
4. sz.

1840. A k irály  szentesítette az
1839—1840. évi országgyűlés 
törvényeit, ezek között a
I I I . . .  V. tc-et, m ely azután 
választm ányt kü ldö tt ki a 
Duna-szabályozással kapcso
latos tervek  kidolgozására, 
továbbá a XV. tc -e t a váltó- 
törvényről, a XVII, tc -e t a 
szabad gyáralapításról, a 
X X II. tc-e t a csődeljárásról.
— MTK T. II. 650. p.

15. f  1940. Beke József (Bp.) mérnök.
A K ereskedelem ügyi M inisz
térium ban D una-hídépítési 
osztályának m unkatársakén t 
részt vett a F erenc József- 
(ma Szabadság-) h íd  és az 
egykori Erzsébet-híd te rv e
zésében. Több folyam hidat 
tervezett, például: az ő alko
tása  az újpesti vasúti össze- 
kötőhíd, a csongrádi vasúti 
és közúti híd stb. A vasbeton 
szerkezetek szám ítása terén  
ú ttö rő  m unkát végzett. 
(* Pápa, 1867. aug. 22.) — 
MÉL I. 159. p .; M ihailich— 
H aviár 282. p.

1890. H atályba lépett a közutakról 
és a vámokról k iadott 1890. 
évi I. törvény, Baross Gábor 
kereskedelm i m iniszter elő
terjesztése alapján. Előzete
sen 1890. febr. 4-én hagyták 
jóvá. — M. Kir. Belügym i
n isztérium  kiadása, Bp., 1840.
III. p.

17. 1890. M egindult a forgalom  a
Svábhegyi Fogaskerekű Vas
út Széchenyi-hegyre vezető 
új vonalszakaszán. A vasú t
vonal hossza 2901 m -ről 3741 
m -re változott. 1890-ben köz
lekedett 4402 vonatból 2255- 
nek volt a Széchenyi-hegyen 
a végállom ása; az új vonal- 
szakaszon több m in t 15 ezer 
u tast szállítottak. — Svábhe
gyi Fogaskerekű V asút Je 
lentése az 1890. Üzletévről
3. p.

22. 1890. Az Al-Duna szabályozási
munkák elvégzésére a Köz
lekedési M inisztérium  m a

gyar és ném et vállalatokból 
alak íto tt A l-dunai V askapu
szabályozási V álla la tta l á lla
podott meg. A kivitelezés 
irány ító ja  Rapics György 
mérnök. — Tőry K .: Az Al- 
Duna szabályozása. Bp., 1972. 
(L. még Puskás T ivadarról 
ír t Lex. II. 30. oldalon levő 
cik k ü n k et!)

26. * 1890. Vendl Mária (Gyergyóditró) 
m ineralógus, tan ár, az első 
kutatónő, ak inek  m unkáját 
az A kadém ián bem utatták , s 
az első női term észettudós, 
ak it egyetemi m agán tanárrá  
kineveztek. E lsősorban krisz- 
tallográfus volt és m unkás
sága a hazai és külföldi ás
ványok k ristá ly tan i vizsgá
la tá ra  összpontosult. A hazai 
kalcitok specia listája  volt. 
Ezen kívül kőzettani és m e
teorit vizsgálatokat is vég
zett. Em lékére a M. Földtani 
T ársulat, m elynek választ
m ányi tag ja  volt, 1964-ben 
Vendl M ária em lékalap ít
ványt, m ajd  1981-ben em lék
érm et létesített, (t Sopron, 
1945. aug. 17.) — S te in e rtK .: 
D udichné Vendl M. em léke
zete. Földtani Közlöny, T. 
75/76. 1946. 1. p.: OMIKK 
319. p.
(Cikkünk a 139. oldalon.)

t  1915. Herzog József (Lúgos) v illa
m osm érnök. A bécsi m űegye
tem en tanult. 1883-tól a 
G anz elek tro technikai osztály 
m unkatársa. Z ipernow sky 
K ároly (1853—1942) irán y ítá 
sával részt vett a tran szfo r
m átor-rendszer kidolgozásá
ban  és különböző váltakozó 
áram ú villam os gépek te rv e
zésében. S tark  L ipó tta l (1866 
—1932) együttm űködve k i
dolgozták az ún. m etszési 
m ódszert a villam os vezeté
kek és a zárt vezetékhálóza
tok szám ítására. Ezt a m un
k áju k at a M érnök Egylet
1890-ben H ollán -pá lyad íjja l 
tü n te tte  ki. 1903-ban m egvált 
a Ganz gyártól. M egszerezte 
az oklevelét (Delft, H ollan
dia, 1907) és m agánm érnöki 
irodát ny ito tt; ezt követően' 
röntgentechnikai ku ta tással 
foglalkozott. (* Zim ony. 1859. 
febr. 19.) — MÉL I. 715. p.



t  1915. Pintér Pál (Debrecen) te r 
m észetrajzi író, p ia rista  ta 
nár. Léva, N yitra, Kolozsvár 
u tán  1903-tól haláláig Deb
recenben taníto tt. A te rm é
szetrajzi ism ereteket a fe l
nő ttek  okta tásában  is nép
szerűsítette. Tankönyvei több 
k iadásban  je len tek  meg. 
(* Szeged, 1862. jan. 16.) — 
MÉL II. 491. p.

29. f  1890. Dapsy László (Bp.) biológus.
D arw in első m agyarra fo rd í
tója. Bölcsészetet, teológiát 
és jogot Debrecenben tanult. 
Ezt követően (1864-től) ösz
tönd íjja l Edinburgh-ben, 
m ajd  Londonban tanult. 
M egism erve a darw inizm ust, 
s a korabeli angol kap italiz
m ust, ezek lelkes híve lett. 
H azatérte  u tán  a debreceni 
gazdasági intézetben, m ajd  a 
a budapesti reform átus gim 
názium ban taníto tt. 1871-ben 
javaso lta  a Term észettudo
m ányi T ársu la t K iadójának 
létrehozását. Egyik legna
gyobb hatású  fordítása, 
D arw in: ”A fajok eredete”, 
m ely az új kiadónál 600 pé l

dányban, 1873-ban je len t 
meg. (* Miskolc, 1843. febr.
25.) — MÉL I. 347. p.

31. * 1865. Chernel István (Kőszeg) o r
nitológus. 1890 tavaszán  részt 
v e tt H erm án Ottó (1835— 
1914) által szervezett m ad ár
vonulási megfigyeléseken. 
Számos külföldi m adártan i 
kongresszuson számolt be a 
m agyarországi ku ta tások  
eredm ényeiről. 1916-ban a 
M adártan i Intézet igazgató
já v á  nevezték ki. 1891-ben 
norvégiai tanu lm ányú tján  is
m erte meg a sísportot és ta 
paszta latai a lap ján  ő honosí
to tta  meg hazánkban, (f Kő
szeg, 1922. febr. 21.) — MÉL
I. 284. p.; V értesi Péterné: 
C hernel István. Szom bathely,
1981.

31. 1965. M egindult a forgalom  a
MÁV Miskolc—Diósgyőri
Vasgyár villam osíto tt vasú t
vonalán. — M artinovich I.: 
V illam osítás a Miskolc— 
Diósgyőr vonalon. Vasút, 
1965. 8. sz. 11—12, p.

JÜNIUS

1615. A késm árki Fröhlich Dávid 
(1600—1648) — lelkész, tanár, 
term észetkutató, császári m a
tem atikus, csillagász — m eg- 
m ászta a T átra  legm agasabb 
csúcsát (föltehetőleg a Lom - 
nici-csúcsot). Ez Európában 
az egyik legkorábbi ’’tu risz
tik a i” és term észetm egfigyelő 
hegym ászás, m elynek során 
F röhlich  több helyes és é r 
dekes m egállapítást is te tt: 
megfigyelte, hogy a felhők 
egyálta lában  nincsenek olyan 
rendkívül m agasan (”72 m ér
fö ld re”), m in t azt akkoriban 
hitték . Áz út le írá sa : M edulla 
geographiae practicae. B ártfa , 
1639. — W aczulik M.: A tá 
guló világ m agyar h írm on
dói. Bp., 1984.; MTESZ 1989/
9. (L. m ég a Lexikon 1 .1640- 
nél levő cikket!)

2. * 1840. Freissleder (Freiszléder)
Nándor (?) m olnár, m alom -

igazgató, feltaláló. Az 1868- 
b an  alap íto tt Pesti M olnárok 
és Sütők Gőzmalmi Rt. egyik 
részvényese és halálá ig  ve
zérigazgatója. K épzett m ol
n á r  volt. Szoros együttm űkö
dést alak íto tt ki a Ganz 
gyárral, de legfőképp M ech- 
w a rt A ndrással (1834—1907). 
K ét hengerszék szabadalm át 
1885-ben valósíto tták  meg, 
gépeit még a m últ század 
végén is gyártották. Egyik 
vezetője volt az Országos 
M agyar M alomegyesületnek, 
(t Bp.?) — Pénzes I.: A m a
gyar hengerszék 100 éve. 
G abonaipar, 1975. 5. sz. 165—
168. p.; F. N. igazgató ötven
éves jubileum a. M agyar 
M olnár, 1890. 16. sz. 361— 
362. p.

1 1940. Anderkó (Homoródi) Aurél
m eteorológus, egyetem i ta 
nár. 1891. m ájus 1-től az



Országos M eteorológiai és 
Földm ágnességi Intézetben 
kalkulátor, m ajd  1898-ban 
adjunktus, az O m brom etriai 
Osztály vezetője. Bevezette 
az A nderkó-féle (1/10 m2 
felfogófelületű) esőmérőt, a 
régi osztrák rendszerű  he
lyett. 1895-ben részletes csa
padékm érő ú tm utatást szer
kesztett. Bogdánfy Ödön 
(1863—1944) vízügyi m érnök
kel m agyar súlyom bográfot 
szerkesztettek. Ez té len  is 
jegyezte a csapadék m ennyi
ségét. A m űszer a párizsi 
V ilágkiállításon d íja t nyert. 
1900-ban m egbízták a Z iva
tar-O sztály, m ajd  1901-ben a 
Prognózis-Ósztály vezetésé
vel. 1907-ben a Pázm ány 
P éter Tudom ány Egyetemen 
m agántanári képesítést nyert. 
Első m eteorológus hazánk
ban, aki egyetemi előadáso
kat tarto tt. Feldolgozta h a 
zánk  csapadékviszonyait. 
N agyarányú irodalm i m un
kásságot fe jte tt ki. 1921-ben 
Varsóban, a lengyel korm ány 
m eghívására az o ttani m e
teorológiai szolgálatot szer
vezte meg. (* Terep, 1869. 
okt. 14.) — MÉL I. 29—30. 
p.; R éthly A.; A. A. Az idő
járás, 1940. 5—6. p. (Biblio
gráfiával.)

f  1940. Weszelszky Gyula (Bp.) ké
mikus, gyógyszerész, rad io 
lógus. Előbb gyógyszerész
m esteri oklevelet szerzett, 
később Lengyel Béla (1844— 
1913) m ellett a II. sz. Kém iai 
Intézetben tanársegéd, utóbb 
adjunktus. 1898-ban m egvéd
te  bölcsészdoktori d isszertá
cióját. U gyanekkor a M. 
Gyógyszerész Egylet m eghív
ta  gyógyszerész-gyakornoki 
tanfolyam a előadójának. 1907 
—37 között a tanfolyam  ve
zetője. 1912-ben anorganikus 
kém iából egyetemi m agán ta
n á rrá  képesítették. 1918-ban 
az egyetemi radiológiai in té 
zetének vezetésével bízták 
K utatása inak  nagyobb h á
nyada rad ioaktiv itás tém ájú. 
Em anáció módszerével a fo r
rásvizek em anáció-tarta lm át 
vizsgálta. A rad ioak tív  su
gárzás gyógyhatásával és ás

ványvízelem zésekkel is fog
lalkozott. Ebbe a tém akörbe 
tartozik  az 1912-ben publi
kált m unkája, m ely ”A bu
dapesti hévizek rad ioaktiv i
tásáró l és eredetéről” címmel 
je len t meg. Részt vett a 
B alaton tudom ányos vizsgá
la tában  is. Szerepe volt a 
hazai tudom ányos közélet 
megszervezésében. (* Szlatina, 
1872. m áj. 10.) Emszt K .: 
W. Gy. em lékezete. Hidr. 
Közi. 1940.; MÉL II. 1044. p.

4. 1 1965. Lengyel Géza (Bp.) fló raku
tató, agrobotanikus, egyetemi 
tanár, Bölcsészdoktori disz- 
szertációját 1907-ben védte 
meg. G yakornoki éveit nem 
tekintve, m unkássága jórészt 
(1908—1940) a Vetőm agvizs
gáló Állom áshoz kötődik, 
ahol utóbb m in t kísérletügyi 
igazgató dolgozott. 1929-ben 
m agán tanári képesítést szer
zett. B ár 1940-ben nyugdí
jazták , 1945 és 1949 között az 
A grártudom ányi Egyetem nö
vénytani tanszékén egyetemi 
tan árk én t taníto tt. A fordu
la t évében ism ét nyugalom ba 
vonult. A m agyar fló rá t és a 
m ezőgazdasági növénytant, 
főként azonban a vetőm ag
vak  tudom ányát gazdagította. 
(* Salgótarján, 1884. dec. 23.)
— MÉL II. 60. p.

10. 1890. K ih irdették  az 1890. évi XIX.
tc-et, m ely a volt naszódvi- 
déki községi erdők kezelésé
ről intézkedett. A törvény 
b iztosította az egyes közsé
gek sa já t szükségletének 
megfelelő erdőrész községi 
tu la jdonba adását, míg a 
többi erdő t közös, az ekkor 
felá llíto tt besztercei erdő
igazgatóság igazgatása alá 
vonták. A törvény hosszabb 
távon biztosíto tta az egykori 
határőrv idék i erdő terü lete i
nek fennm aradását, illetve 
az értékesített faanyagból a 
megfelelő erdőgazdasági be
rendezések (utak, vasutak) 
építését.

**■“  13. f  1940. Grosschmid Lajos (Bp.) m a
tem atikus, egyetem i tanár, 
akadém ikus. É rettségije előtt



álló d iák  volt, am ikor első 
közleménye, ”A göm bhárom 
szögtan alkalm azása elemi 
csillagászati problém ák m eg
o ldásában” címen nyom ta
tásban  m egjelent. 1904-ben 
érettségizett jeles eredm ény
nyel, ezután a Pázm ány 
P éter Tudom ányegyetem re 
iratkozott be, ahol m atem a
tik á t és fizikát hallgatott,
1910-ben sub auspiciis Regis 
dok to rrá  avatták. 1918-ban a 
P ázm ány P éter Tudom ány- 
egyetem en m agán tanárrá  h a 
b ilitá lták  az algebrai szám 
testek  elm élete tárgykörből. 
Végül 1934-től haláláig  a 
József N ádor M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetem 
Gépész- és Vegyészmérnöki 
K arán  a II. m atem atikai 
tanszék professzora volt. T u
dom ányos érdem einek elis
m eréséül a Szent István 
A kadém ia 1916-ban tag ja i 
sorába, 1936-ban a M agyar 
Tudom ányos A kadém ia leve
lező tag ja i sorába választja. 
Űj m atem atikai eredm ényeit 
31 értekezésben te tte  közzé 
és hét m atem atikai tárgyú 
könyvet ír t az algebra, a 
szám elm élet, a kereskedelm i 
és a politikai szám tan té 
m ákból, ezek tárgyai a tü 
zérségi ballisztika, valam in t 
a valószínűség-szám ítás k é r
déseire is k iterjed tek . 
(* N agyvárad, 1886. ápr. 21.)
— MÉL I. 624. p.

14. f  1965. Péterfalvi Géza (Debrecen) 
m érnök. K urta  ism ereteink 
állam i földm érőként jelölik; 
a nevéről elnevezett té rk é - 
pező eszközök szerkesztője. 
(* Pécs, 1895.)

16. * 1840. Schármár János (Kloska =  
Koska?) építész, egyik h ird e 
tése szerin t: vizsgázott ép ítő 
m ester, aki tervezést is v á l
lalt. A család Bátaszékről 
szárm azott. Bécsben tanu lt, 
ezután B aján  dolgozott. 1870- 
ben költözött Sopronba. 
N yilvánvaló bécsi h a tásra  az 
egyszerű, tiszta  neorene- 
szánsz lehete tt a példaképe. 
Összességében jelentős tev é
kenységet foly tato tt Sopron
ban, a város történelm i h a n 

gulatába illeszkedő bérháza
kat, középületeket tervezett. 
Legjelentősebb m űve az O r- 
solya-apácák rom antikus stí
lusú tem plom a és zárdája, 
valam in t a soproni zsinagóga, 
( t Sopron, 1933. dec. 21.) — 
MÉL II. 582. p.; W inkler G.: 
Sopron építészete a 19. szá
zadban. Bp., 1988. 114—119. p.

18. * 1715. Maróthi György (Debrecen) 
m atem atikus, pedagógus, a 
m agyar zeneelm élet úttörője. 
K ülföldi tanu lm ányai u tán  
1738-tól a debreceni kollé
gium ban tan íto tt m ennyiség- 
tan t, történelm et, la tin  iro 
dalm at. A fö ld ra jzok tatás
ban  bevezette a leíró- és á l
talános földrajzot, csillagá
szato t és szám tant. Az okta
tás korszerűsítése és a kollé
gium  szertárának  bővítésére 
törekedett. Sürgette, hogy az 
elem i oktatás anyanyelven 
tö rténjen . ’’A rithm etica . . . ” 
(1743) cím ű m űvében m agyar 
nyelven tárgyalta  a szám tan 
elem eit. Előszavában k ife j
te tte  a m atem atikai ok ta tás
ra  vonatkozó, korát megelőző 
nézeteit, (f Debrecen, 1744. 
okt. 16.)
(C ikkünk a 120. oldalon.)

■" *1840. Leipziger Vilmos (Porosz- 
Szilézia) szeszgyáros. Az ő 
tanácsára  alapíto tt F ried en t
ha l K ároly a Váci úton 
szeszfinomítót, m elynek a ve
zetője lett. Felism erve a nagy 
profitszerzési lehetőséget,
1879-ben Ó budán szeszgyárat 
és hizlalót lé tesített, am ely 
az ország egyik legnagyobb 
ipartelepévé vált. A G yár
iparosok Országos Szövetsé
ge és a M agyar Á ltalános 
T akarékpénztár egyik a lap í
tó ja  volt. (f Bp., 1913. jan.
31.) — MÉL II. 54. p.; Gel- 
lé ri 20. p.

* 1865. Baumgartner Alajos (Pest) 
m atem atikus, fizikus, tudo
m ánytörténész, középiskolai 
tan ár. 1888-ban a bp.-i tu 
dom ányegyetem en szerzett 
m atem atika-fiz ika szakos ta 
nári oklevelet. Számos isko
lában  tan íto tt, legutóbb pol
gári iskolai tanárokat képző



főiskolán. Elsők között dol
gozta fel a hazai szakiroda- 
lom ban az ókori m atem atika 
tö rténeté t, m ajd  fo rd íto tta  le 
ú jra  Eukleidész ’’Elem ek”- 
ének első ha t könyvét. Az 
érettségizők szám ára máig 
m intaszerű  fizikatörténete t 
írt, s tanulm ányai je lentek 
m eg a m odern fizika több 
kérdéséről is. Foglalkozott 
iskolatörténettel, m űvészet- 
tö rténette l és zeneelm élettel 
is. (t Bp., 1930. febr. 16.) — 
MÉL III. 61. p.

—-  24. 1790. Benkő Ferenc (1745— 1816)
m ineralógus ezen a napon 
foglalta el k a ted rá já t Nagy- 
enyeden a kollégium ban, 
ahol term észetrajzot, fö ld
rajzo t és ném et nyelvet ta n í
tott. Benkő előzőleg a göt- 
tingeni egyetem en ásvány
ta n t és bányászatot tanult. 
Még G öttingenben lefo rd íto t
ta  és jegyzetekkel lá tta  el 
W erner Á brahám  a ’’K övek
nek és értzeknek külső meg- 
esm értető jegyekről” c. köny
vét. 1786-ban m egjelent a 
’’M agyar M ineorologia, az az 
A’ Kövek s’ É rtzek Tudom á
nya” c. kötete. A m ű 1986- 
ban  ú jra  m egjelent, ö  a lap í
to tta  a nagyenyedi Term é
szettudom ányi Múzeumot. 
(Cikkünk a 68. oldalon.)

* 1890. Baktay Ervin (Dunaharaszti) 
orientalista, utazó, az indiai 
m űvészet és k u ltú ra  ku ta tó 
ja. Festőm űvésznek készült, 
ezt követően orientalisztikai 
tanulm ányokat végzett, 1926 
—29 között nagyobb ta n u l
m ányutat te tt Indiában, ahol a 
m űvészeti em lékeket, a filozó
fiá t és a népéletet ism erte 
meg. Ezek során (1928) fel
k u ta tta  Körösi Csorna Sándor 
(1784—1842) ú tjá n ak  főbb á l
lom ásait és em lékeit. 1933- 
ban  bölcsészdoktorrá avatták.
1946-tól a Hopp Ferenc K e
let-Á zsiai M úzeum igazgató- 
helyettese. H alála elő tt az 
indiai korm ány m eghívására 
ú jabb  tanu lm ányu tat te tt 
Indiába. Számos ism eretter
jesztő m űvet írt. Ezek közül 
szám unkra kiem elkedő je len 

tőségű a ’’Körösi Csorna 
Sándor” c. m űve (1962). 
(t Bp., 1963. m áj. 7.) —
MÉL I. 79. p.

f  1940. Kerpely Kálmán (Bp.) nö
vényterm esztő, egyetem i ta 
nár, akadém ikus. T anulm á
nyait a keszthelyi gazdasági 
tan in tézetben  és a hallei 
egyetem en végezte. Utána,
1889-ig a mezőhegyesi és k is
béri m énesbirtokon dolgozott, 
m ajd  K eszthelyen le tt a nö
vénytani szaktárgyak tanára. 
1893-tól D ebrecenben tanít, 
1899-ben a tan in tézet igazga
tó ja  lett. Közben 1898-tól a 
dohánykísérleti állom ást is 
vezette. Fő m unkaterü le te  a 
dohányterm esztés fejlesztése 
volt. Nagy eredm ényeket ért 
el a csillagfürtterm esztés te 
rén. Nevéhez fűződik a bő
vebben term ő rozsok e lter
jesztése. Foglalkozott agro
m eteorológiával is. (* O ravi- 
cabánya, 1864. okt. 11.) MÉL
I. 908. p .; A grár 239. p.

26. t  1965. Gyárfás József (Mosonma
gyaróvár) növényterm esztő, 
m ezőgazdasági szakíró, Kos- 
suth-díjas. Az alföldi száraz
gazdálkodással, az öntözéses 
term eléssel, a ta la jerő fenn 
ta rtás  problém áival, a zöld-, 
szalm a- és m űtrágyázással, a 
takarm ányterm esztés fejlesz
tésével foglalkozott. Nevéhez 
fűződik a sortrágyázás, vala
m in t a somkóró term esztésé
nek bevezetése. Több m int 
600 tanulm ányt, sok elism ert 
szakkönyvet írt. (* Garany, 
1875. aug. 7.) — MÉL I. 
636. p.

1 1965. Palotás József (Bp.) élelm i
szervegyész. A Fűszerpaprika 
Jellegm egállapító Bizottság 
elnökeként a m agyar fűszer- 
paprika  minősítése, szabvá
nyosítása és exportjának  fe j
lesztése te rén  végzett kiem el
kedő m unkát. Számos tö r
vény és rendelet előkészíté
sében vett részt. (* Bánffy- 
hunyad, 1902. dec. 22.) —
MÉL III. 591. p.



JÚLIUS

1965. B adacsonyban m egszűnt az 
1906 óta ta rtó  bazaltbányá- 
szás. Badacsonyt az Orsz. 
Term észetvédelm i H ivatal 
tá jvédelm i körzetté ny ilvá
nította. Így a badacsonyi te 
rü le t T ihany u tán  a m ásodik 
tá jvédelm i körzete le tt az 
országnak. — N apilapok tu 
dósításai.

1. * 1740. Müller Ferenc József (Nagy
szeben) bányam érnök és m i- 
neralógus, a m agyarországi 
ásványföldtan  első kezdeti 
korszakának (1767—1825) ú t
törő tag ja, a bányászat k i
em elkedő vezetője és m űve
lője. Főiskolai tanulm ányait 
a selm eci Bányászati A ka
dém ián végezte. E leinte m in t 
bányatiszt, a Bánságban, 
m ajd  T iro lban m űködött. 
1778-tól 1798-ig Erdélyben,
Nagyszebenben k incstári ta 
nácsos, m ajd  korm ányszéki 
tanácsos, s egyben az erdélyi 
bányászat és kohászat fe l
ügyelője. 1798-tól Bécsben az 
erdélyi főbányahivatal veze
tője. Nevéhez fűződik az 
egyetlen m agyar elem nek, a 
te llu rn ak  a felfedezése 1784- 
ben. Elsősorban az Erdélyi 
Érchegység ásványainak vizs
gála tá t és elemzését végezte. 
Jelentős m űve ’’M ineral- 
geschichte dér G oldbergw er- 
ke in  dem  V öröspataker 
Gebirge bei A brudbánya” 
(1789). Vezetése a latt E rdély 
bányászata ú jabb  v irágzás
nak  indult, (t Bécs, 1825. 
okt. 12.) — Trausch: Schrif- 
steller Lexikon dér S ieben- 
bürger Deutschen. 1870.; 
Koch S. 1952.; Szabadváry— 
Szőkefalvi.
(C ikkünk a 125. oldalon.)

1 1940. Bőhm Ferenc (Bp.) bánya
m érnök, e század első fele 
m agyar bányászatának k i
em elkedő egyénisége. M űkö
désének legjelentősebb és si
keres szakasza az 1907—1918. 
évek közé esik, am ikor is 
Böckh Hugó (1874—1931) 
m ellett a m agyarországi kő
o laj- és földgázkutatások

m űszaki irányító ja, a fú rási 
m unkálatok  vezetője volt. 
Nagy érdem e az E rdélyi
m edencében végzett gázku
ta tó  fúrási m unkálatok  kor
szerű kivitelezése, a m edence 
an tik linális föld tani szerke
zetének helyes felismerése. 
Ezen kívül a N yitra megyei 
egbelli olajmező feltárása, 
továbbá a horvátországi bu- 
jav icai kőolaj-előfordulás 
m egfúrása. 1925—1935 között, 
m in t a Pénzügym inisztérium  
bányászati főosztályának ve
zetője, a hazai bányászat 
központi irány ításá t végezte. 
Döntő szerepe volt abban, 
hogy az EUROGASCO am e
rik a i válla la t 1933-ban a 
D unántúlon a m agyar á llam 
tól koncessziót k apo tt és 
m egkezdhette kőo la jku ta tá
sa it Papp Simon (1886—1970) 
fö ld tani irányításával. (* Pécs, 
1881. jan. 23.) — P app Si
m on: Emlékbeszéd Bőhm  F. 
felett. Földtani Közlöny,
1941. 15. p.

1 1965. Ráth Kálmán (Bp.) gépész- 
m érnök. Oklevelét a buda
pesti M űegyetem en nyerte 
1904-ben. A MÁV szolgála
tából 1923-ban m ent nyug
díjba. 1915-ben a világhábo
rú  csonkoltjai részére segéd
eszközöket készített. G erinc
zsám olynak elnevezett ké
szülékét több ország ortopé
diai intézete átvette és ered
m ényesen hasznosítja. M un
kásságáért hazai és külföldi 
k itüntetésekben részesült. 
Egyebek m ellett C serháti
érem m el ju talm azták. (* K is
újszállás, 1881. febr. 2.) — 
MÉL II. 484. p.

1965. Az első szokatlanul nagym é
re tű  balatoni halpusztulás
észlelése. A halállom ányban 
jelentős károkat okozó m ér
gezést a tóba bemosódó DDT 
növényvédő- (rovarirtó) szer 
okozta. — W oynarovich E.: 
H ogyan nyomozta ki a tu 
dom ány a balatoni halpusz
tu lás okát? — M. N., 1965. 
nov. 21.



2. 1 1915. Krámszky Lajos (Bp.) bor- 
vegyész, a m agyar borok k i
váló vegyelemzője. Borászati 
tanfolyam okon előadásokat 
ta rto tt; vegyelem zéseinek és 
vizsgálatainak eredm ényeit a 
szaklapokban te tte  közzé. 
M unkái közül kiem elkedő je 
lentőségű az ’’A datok a m a
gyar borok m egítéléséhez”.
(Bp.) (* 1892., Győr, 1862. aug.
1.) — MÉL I. 1013. p.

4. 1965. Ünnepélyesen fe lavatták  a
Dunai Vasmű hideghenger
m űvét.

7. 1965. Az 1960—62-es években
Szeged környékén az O rszá
gos Kőolaj- és G ázipari 
Tröszt által végzett geofizi
kai szeizmikus m érések m u
ta ttá k  ki az algyői boltoza
tot, m elyen a Tröszt 1965- 
ben lem élyítette az 1. sz. ku 
ta tófúrást. Eközben ugyan
ezen a terü leten  a V ízkutató 
és Fúró  V. á lta l Tápén m é
ly íte tt v ízfúrásban olajkitö
rés következett be 1965. jú 
lius 7-én. Az Algyő 1. sz. 
k ú tta l m egkezdődött és foly
ta tódo tt az olaj mező m egku
ta tása, fe ltárása  és a  term elő 
üzem  kiépítése. Az algyői 
kőolaj-földgázm ező M agyar- 
ország eddigi legnagyobb — 
nem zetközi m ércével is nagy
— előfordulása, am elynek 
fölfedezése fordulópontot je 
len te tt a hazai szénhidrogén- 
ku ta tás és term elés tö rténe
tében. — Juratov ics A.: Az 
NKFV szegedi üzem ének k i
a laku lása és fejlődése. K ő
olaj és Földgáz. T. 19. 1986. 
268—273. p.; D ank V.: A 
Szeged környéki szénhidro
génkutatások helyzete és 
perspektívái. M. Geofizika,
T. VII., 1966. 61—80. p.

9. f  1865. Bugát Pál (Pest) orvos, egye
tem i tanár, tudom ányszerve- ' —• 
ző akadém ikus. 1819: orvos
doktor. 1824—48: az élettan, 
kórtan  és gyógyszertan ta n á 
ra  a pesti egyetem  O rvos
karán , a sebészképző szakon.
1848—49: az ország főorvosa, 
Debrecenbe is követte a kor
m ányt, ezért 1850-ben m eg
fosztották a tanszékétől. É r

dem eket szerzett a  m agyar 
nyelv fejlesztésével, új sza
vak (adag, elnök, földgömb, 
hőm érséklet, nyomda, vegy
tan  stb .; továbbá: étvágy, 
genny, izom, ideg, -tályog 
stb.) m egalkotásával. K u ta
tásokat végzett a finnugor 
nyelvrokonság bizonyítására. 
Toldy Ferenccel (1805—1875) 
m egalapíto tta a M agyar O r
vosi T ár c. folyóiratot, m e
lyet F lór Ferenccel (1809— 
1871) hosszú időn á t együtt 
szerkesztett. Ugyancsak F lór
ra l együtt ad ták  ki az első 
hazai orvosi cím tárat. Bene 
Ferenc (1775—1858) m ellett 
tá rsa lap ító ja  az orvosok és 
term észetvizsgálók vándor- 
gyűléseinek (1840). M egala
k íto tta  a Term észettudom á
nyi T ársu la to t (1841). A sa
já t szakm áját könyvek írá 
sával és fo rd ításával gazda
gította. (* Gyöngyös, 1793. 
ápr. 12.) — M olnár G.: B. P. 
finnugor nyelvhasonlító m un
kássága. Bp., 1944.; M agyary- 
Kossa Gy.: M. orvosi em lé
kek. I—IV. Bp., 1929—1940.; 
Buga L.—K erekes I.: B. P. 
Term észet Világa, 1965. T. 96. 
241—242. p.; V ekerdi L.:
B. P. em lékezete. Valóság, 
1965. T. 8. 1—8. p.

11. 1940. Ism ét m egkezdték női kalau
zok képzését a B udapest Szé
kesfővárosi Közlekedési Rt.- 
nél. Az okot a háborús gaz
dálkodással kapcsolatos m un
kaerőhiány szolgáltatta. Az 
első v ilágháború  időszakában 
m ár dolgoztak nők ilyen 
m unkán. (L. m ég 26. olda
lon.) — BSZKRT jelentés 
1940-ről. 11—12. p.

13. 1965. M egkezdte a term elést a
Dunai Kőolajipari Vállalat.
— MTK T. IV. 1119. p.

17. * 1790. Bitnicz Lajos (Ják) püspök, 
m atem atikus. Részt vett az 
A kadém ia alapításában. M ár 
22 éves korában a szom bat- 
helyi líceum  m atem atikai ta 
nárává  nevezték ki. M ate
m atikai értekezéseket ír t  és 
e tárgyból két könyve is 
m egjelent. A szám tan-tudo
m ány m ellett nyelvészettel is



foglalkozott, (t Nagykanizsa,
1871. jún. 28.) — Sain M.: 
M atem atika-történeti ABC. 
Bp., 1974. 42. p.; MÉL I.
219. p.

___  18. t  1565. Lazius, Wolfgang (Bécs)
osztrák  szárm azású orvos, 
tö rténetíró , kartográfus. 1556- 
ban ad ta  ki M agyarországgal 
foglalkozó m űveit a török 
harcokról, az ország le írásá
ról, m elyhez térképet is k é 
szített. Forrásként Lázár diák 
térképét használta, de nem  
ism erte fel annak  tájolási 
hibáit, s am ikor a Duna vo
nalán  javíto tt, ténylegesen 
to rzu lást hozott létre, így év 
századokon át téves k a rto 
gráfiai fogalm akat te rjesz te t
tek M agyarországról a té r 
kép másolói. (* Bécs, 1514. 
okt. 31.) — MÉL II. 46. p.; 
MTESZ 1989/35.

f  1965. Szentmártony (Stachó) Tibor
(Bp.) m atem atikus, m űegye
temi tanár. M atem atika
fizika szakos tan ári oklevelet 
szerzett. 1922-től K ürschák 
József (1864—1933) m ellett 
tanársegéd, két évvel később 
ad junktus. 1935-től a M ű
egyetem  I. sz. m atem atikai 
tanszékének vezetője, p ro 
fesszora. Utóbb az MTA M a
tem atikai K utatóintézetében 
m űködött. O ktatóm unkáján  
kívül elsősorban az operátor
szám ítás, a vektor-tenzor- 
szám ítás és a valószínűség
szám ítás kérdései foglalkoz
ta tták . Bel- és külföldi szak
lapokban nagyszám ú dolgo
zata és referátum a je len t 
meg. (* Bp., 1895. szept. 22.)
— MÉL II. 758. p.

20. * 1890. Grofcsik János (Pápa) ve
gyészm érnök, egyetemi tanár. 
O klevelét a M űegyetemen 
szerezte meg. G yakorlati 
m u n k á já t az Orsz. Chem iai 
In tézetben kezdte. Hosszabb 
ideig a Felsőipariskolában 
tan íto tt. Ezt követően év ti
zedekig a kőedény, a m ajo- 
lika, a téglagyártás gyakor
lati és irányító  szakembere. 
1951-től nyugdíjazásáig (1958) 
a Veszprém i Vegyipari Egye
tem  szilikátkém iai egyetem i

tan ára . A hazai tűzálló ipari 
és kerám iai nyersanyagok 
m inősítésének kérdésével, új 
vizsgálati m ódszerek kidol
gozásával, agyagásványok 
szerkezetével és a kerám iai 
égetés folyam án az anyagban 
végbem enő átalakulások  vizs
gálatával foglalkozott. Szili
kátkém iai ku ta tásairó l több 
m in t 50 szakközlem énye je 
len t meg. (f Bp., 1977. jan . 6.) 
(C ikkünk a 101. oldalon.)

22. 1890. Üzembe helyezték a  MÁV
főváros-balparti körvasút 
vontató vágányát, m ely a 
L ipótváros állom ásából ága
zott ki és a M arkó utcáig 
haladt, 1730 m -es távon. 
Ilyen módon a L ipótvárosba 
te lepü lt nagy gőzmalmok 
(Erzsébet, V iktória, P annó
nia) anyagforgalm át bekap
csolták az országos vasú thá
lózatba. — Juhász E. — 
K eller L .: Százéves a buda
pesti ba lp arti-k ö rv asú t.: V á
rosi Közlekedés, 1989. 1. sz.

23. 1965. Gyógyvízzé nyilvánították a
büki m élyfúrás vizét. Az 58 
°C hőm érsékletű vizet adó 
k ú t Európa egyik legnagyobb 
hozam ú m elegvízforrása. Ezt 
követően nyílt lehetőség a r
ra, hogy a büki gyógy- 
idegenforgalom  nagyobb len
dületet vegyen. — M. N. 
1965. júl. 23.

23. *1815. Majer Móric József (Szemely),
botanikus, tanár. 1834-től 
ciszterci szerzetes. A teológia 
m elle tt főként te rm észetra j
zot tanu lt és tanári oklevelet 
szerzett. Egerben, Székesfe
h érváro tt és Pécsett m űkö
dött és e helyeken botani- 
zált. Jelentős herbárium okat 
gyűjtött, főleg B aranya, il
letve Mecsek fló rá jával fog
lalkozott, ezeket rendszerezte 
és leírta, (f Pécs, 1904. ápr.
9.) — MÉL II. 126. p.

24. f  1965. Szabó Pál Zoltán (Pécs) geo
gráfus. Pécsett végezte el ta 
nulm ányait, az 1919-ben Po
zsonyból odatelepített E rzsé
be t Tudom ányegyetem en, 
m ajd  P rinz G yula (1882— 
1973) m ellett le tt tanársegéd.



Lehetősége nyílt svájci ta 
nu lm ányútra. É letm űve a 
fö ldrajztudom ány csaknem 
egész terü letére k iterjed t. 
Legtöbbet azonban karszt- 
genetikai, karsztm orfológiai 
és karszthidrológiai kérdése
ket kutato tt, am elyeknek 
nem csak hazai terü leten , h a 
nem  nem zetközileg is elis
m ert szaktekintélye volt. A 
M ecsek és tágabb környeze
te  részletes fö ldrajzi m egis
m ertetésén is sokat fá rado 
zott. Pécs, Komló, Siklós és 
H arkány  vízellátásának  ta 
nulm ánya és több tucat pub
liká la tlan  szakvélem énye ta 
núskodik. K orai h alá la  m eg
akadályozta terveze tt össze
foglaló mecseki m onográfiá
ján ak  elkészítésében, am ihez 
nagytöm egű forrásanyagot 
gyűjtö tt össze. Az MTA D u
nán tú li Tudományos In tézet
nek 1954-től volt igazgatója 
és 1962-től a M. Földrajzi 
Társaság elnöke. K ülföldön is 
ism ert képviselője volt a m a
gyar geográfiának, am it szá
mos nem zetközi bizottsági és 
külföldi tudom ányos tá rsa sá 
gi tagsága tanúsít. Ezek m el
le tt tevékenyen részt v e tt a 
közéletben is. (* Pécs, 1901. 
aug. 26.) — MÉL II. 685. p.

25. * 1890. Dévény István (Budafok) 
vízm érnök. Jelentős szerepe 
volt a Tisza-szabályozás ép í
tési m unkálataiban. Szakiro
dalm i m unkássága m ellett 
kezdem ényezője volt a M a
gyar H idrológiai Társaság 
szegedi csoportja m egalaku
lásának, haláláig  annak  el
nöki tiszté t is betöltötte, 
(t Szeged, 1978. szept. 23.) — 
Vágás I.: D. I. H ird. Közi. 
1979. 5. sz.

----- 25. * 1890. Szilvay Kornél (Bp.) gépész-
m érnök, tűzoltó ezredes, B u
dapest tűzoltóparancsnoka. 
Nemzetközi viszonylatban is 
jelentős eredm ényeket é r t el 
a korszerű tűzvédelem  meg
terem tése terén. Legism er
tebb ta lálm ánya a nevét m eg
örökítő szárazoltógép, amely 
az égés fo lyam atát m eg
akasztó anyagok (oltógáz, 
porok) felhasználásával oltja 
a tüzet, s így elkerülhető az 
o ltásnál keletkező vízkár. E l
já rá sá t világszerte alkalm az
zák. (fBp., 1957. szept. 8.) 
(C ikkünk a 136. oldalon.)

'26. * 1815. Id. Litschauer Lajos (Szil
sárkány) bányam érnök, a 
selmeci akadém ia tanára . A 
m agyar bányászati szaknyelv 
m egterem tésének egyik ú ttö 
rője, a  bányam űvelés első 
m agyar nyelvű főiskolai elő
adója és tankönyvszerzője, 
( t Bp., 1885. ápr. 4.) MÉL
II. 82. p.; Selmeci 239. p.; 
MTESZ 1985/15—16.

28. 1840. Leverték az első cölöpöket, s
ezzel m egkezdődött a buda
pesti Lánchíd  építése. — 
MIM 120. p.

1 1965. Sikó Attila (Bp.) mérnök. 
Számos hazai vízépítési m ű
tárgy  építésében v e tt részt. 
Önálló m unkái közül legje
lentősebb a tiszaburai cső
zsilip. S tatikai, ta lajm echa
nikai és h id rau likai kérdé
sekkel egyaránt foglalkozott. 
Fő eredm ényei a  csővezeté
kek és csőzsilipek m éretezé
sével és tervezésével, továb
b á  az inhom ogén ta la jo n  fo
lyam atosan fölfekvő, egyen
lőtlenül te rh e lt tartókkal 
kapcsolatosak. (* T iszavár- 
kony, 1897. szept. 10.) — MÉL
II. 626. p.

AUGUSZTUS

1865. Muzsnay Géza (Keresed) e r
dőm érnök, főiskolai tanár. 
Selmecen tan u lta  az erdésze
tet, 1888-ban szerezte m eg az 
oklevelét. A lippai főerdő- 
hivatal, m ajd  a zsarnócai er- 
dőrendezéstani tanszék ta n á 

ra  és vezetője Selmecen. So
kat te tt az erdőrendezés ki- 
fejlesztéséért és az erdőm ű
velés követelm ényeihez való 
alkalm azkodásért, (f Arad 
1935. nov. 19.) — MÉL II. 
255. p.; Selm eci 262. p.



7. 1 1865. Mayer Lambert Ferenc
(K rukanitz, Csehország) m a
tem atikus, csillagász, p re 
m ontrei szerzetes, egyetemi 
tanár. Fölszentelése u tán  
(1819) a prágai csillagvizsgá
lóban tanu lt, 1821-től a bécsi 
egyetem  O bszervatórium ában 
dolgozott, és m ár ekkoriban 
részt v e tt a budai m erid ián  
kim érésében. 1835-ben pályá
zat a lap ján  kinevezték a T u
dom ányegyetem  gellérthegyi 
csillagvizsgálójának igazgató
jává, ez egyúttal a csillagá
szat egyetem i tanári kötele
zettségét is je lentette. A 
megfigyelő m unkában nem  
sok részt vállalt, de sokat 
fáradozott az obszervatórium  
korszerűsítése érdekében. 
Nagy gondot fordíto tt a m e
teorológiai észlelések kibőví
tésére és bevezette a m űsze
rek napi tízszeri leolvasását 
(1842-től), ezzel a gellérthe
gyi állom ás a m aga kora 
egyik legrészletesebb adatso
roza tá t gyűjtö tte össze. A 
Szabadságharc idején (mint 
H absburg-hű alattvaló) e l
m enekült. 1851-ben kinevez
ték  a József Ipartanoda 
ideiglenes igazgatójává, 1857- 
ben pedig az előbbiből m eg
a lak íto tt M űegyetem első 
igazgatójává. Ekkoriban so
kat fáradozott a harcok so
rán  m egrongálódott csillagda 
m egm entésén, és igyekezett a 
m agyar érzelm ű tanárok  
helyzetét könnyíteni. 1861- 
ben v isszatért Csehországba, 
ahol rend je  krukanitzi b irto 
kait igazgatta. (* Tepla, 
Csehország, 1795. szept. 26.)
— H eller Á.: A gellérthegyi 
csillagásztorony. Term észet- 
tudom ányi Közi. 1878. szept. 
és okt.; Zelovich K :  A M. 
K ir. József M űegyetem és 
hazai technikai felsőoktatás 
története. Bp., 1922.

1890. Üzembe helyezték a nagy
körúti villamos K erepesi (ma 
Rákóczi) ú t és Üllői ú t kö
zötti szakaszát, m elyet a B u
dapesti Városi V asút m eg
rendelésére a Siemens és 
Halske cég épített. — K eller 
L.: A százéves budapesti v il
lamos első járm űvei. Já rm ű 

vek és Mezőgazd. Gépek,
1987. 12. sz. 477—480. p.

-----8. 1 1915. Rácz Sándor (Balatonfüred)
szőlészeti és borászati szak
em ber. Tanulm ányai befeje
zése u tán  vincellériskolái ta 
nár, szőlészeti és borászati 
igazgató, végül 1901-ben a 
te rve i szerint m egszervezett 
budafoki pincem esteri tan fo 
lyam  igazgatója lett. I t t  k í
sérleti laboratórium ot rende
ze tt be, és le rak ta  a B uda
foki Pincegazdaság alap ja it. 
Nevéhez fűződik a m agyar- 
országi filoxéravész u tán i 
szőlészeti rekonstrukció  és a 
borkezelés reform ja. K ülönö
sen a homoki szőlőtelepítés 
körül szerzett érdem eket. 
(* Ű jfehértó, 1861. aug. 26.)
— MÉL II. 458. p.

*----- 9. f  1890. Janka Viktor (Bp.) bo tan i
kus. G yerekkorától bo tani- 
zált. Tanulm ányai után, k a
tonaként, rendszeresen k u 
ta t ta  az állom áshelyeinek 
környékét. Így vált M agyar- 
ország növényeinek kiváló is
m erőjévé. H aynald Lajos 
(1816—1891) kalocsai érsek és 
bíboros alapítványával és se
gítségével az MNM növény
tá ráb an  alkalm azták. Ennek 
révén  jelentős m unkát vég
zett a Balkán — akkor még 
alig ism ert — fló rá ján ak  ta 
nulm ányozása te rén  is. Szá
mos új fa jt ír t le, sok ritka  
növényt fedezett fel. Róla 
nevezték el a csuporkafélék 
egyik Balkánon élő nem zet
ségét. (* Bécs, 1837. dec. 24.)
— MÉL I. 797. p.; Gombocz 
481. p.

* 1890. Piánk Jenő (Pozsony) kém i
kus, m űegyetem i tan ár, aka
dém ikus. A M űegyetem  ok
ta tó i fokozatain végighaladva 
m ár 1928-ban rendkívüli t a 
n ári cím et kapott, 1940-ben 
kinevezték ny. r. tanárrá . 
Része volt abban, hogy a h á 
borúban  súlyosan m egsérült 
M űgyetem en a tan ítás ú jra 
indult. Tudományos m unká
já t az analitikai kém ia te rü 
le tén  végezte. A gázanaliti
kában  újszerű gázoipettákat 
szerkesztett, v izsgálta a gá-



zok belső súrlódását és n é
hány új m eghatározási m ód
szert dolgozott ki. A m ikro- 
ana litikában  új cseppreak- 
ciós k im utatásokat alkotott, 
(t Bp., 1974. nov. 12.) —
MÉL III. 618. p.; Szabad- 
váry  F .: J. P. Periodica Poly- 
technica, Chem. Eng., 1975.

11. * 1815. Fest Vilmos (Jaroszlav) m ér
nök, akadém ikus. T anulm á
nyait Bécsben és a József 
Ipartanodában  végezte (1840). 
Az al-dunai m unkálatoknál, 
m ajd  a Tisza-szabályozásnál 
dolgozott, s részt vett a L ánc
h íd  építésében is. A Közle
kedési és K özm unkaügyi M i
nisztérium  igazgató m érnöke, 
kassai terü leti m érnök, m ajd 
B udán m agyar k irály i épí
tési felügyelő volt. Számos 
cikke és több önálló m un
kája  je len t meg. (f Sopron, 
1879. márc. 11.) — M ÉL I. 
505.; Fodor 39. p.

12. f  1965. Horn Miklós (Győr) növény
nem esítő, Esterházy P ál meg
h ívására Lovászpatonára 
m ent, s ott m egalapozta a 
híres növénynem esítő telepet. 
Nevéhez fűződik a legjobb 
hazai rozsfajta előállítása, s 
jelentős eredm ényeket é r t el 
a búza, a zab, a kukorica, a 
napraforgó, a  köles, a b u r
gonya és a lucerna nem esí
tése terén  is. (* Odessza, 
1899. okt. 22.) — MÉL I. 
739. p.

13. * 1740. Pankl Máté (Oszlop) jezsuita,
mezőgazdász. 1784-től h a lá
láig a pozsonyi akadém ián 
m ezőgazdaságtant és te rm é
szettan t tan íto tt. Az első m e
zőgazdasági tankönyvíróink 
egyike volt. (t Pozsony, 1798. 
m árc. 23.) — MÉL II. 352. p.

15. 1 1940. Vázsonyi Jenő (Bp.) gépész- 
m érnök, a MÁV elnöke. D ip
lom ájának  megszerzése u tán  
a MÁV szolgálatába lépett. 
M unkássága, az I. v ilághá
ború a la tt betö ltö tt szénkor
m ánybiztosi tisztétől elte
kintve, az állam vasutakhoz 
kötődik. Vezetése a la tt kez
dődött meg az állam vasutak  
vonalainak villam osítása.

Szerepe volt B udapest utcai 
v ilág ításának  korszerűsítésé
ben és a  m agyarországi tő 
zegterm elés m egindításában. 
Részt vett a BSZKRT irá 
nyításában is. (* Csabrendek,
1864. jún. 24.) — MÉL II.
977. p.

18. * 1865. Zoltán Ákos (Magyarigen) 
kertész. V incellér-iskola u tán  
állam i szolgálatba lépett.
1893-ban kertésztanító i k ine
vezést kapott a Temes v á r
megyei csákóvári földm űves
iskolához. 1909-ben m egala
p íto tta  hazánkban — Nagy
bányán — az első Gyümölcs
favédekezési K ísérleti Állo
mást. (f Nagybánya, 1916. 
szept. 11.) — MÉL II. 1083. p.

--2 tf T840. Széchenyi István (1791—1860)
a nagycenki kastélyát gázvi
lágítással szereltette fel. A 
gázfejlesztő telepet a falu  
nyelvén ’’gázháznak” nevez
ték. A gáztelep 1945-ig m ű
ködőképes állapotban  volt. 
(L. még Lexikon I.-ben, a
12. oldalon.) — MIM 170. p.

* 1890. Szani István (Andocs, So
mogy m.) vegyészmérnök. A 
M űegyetem en tanu lt. A Sze
gedi V egykísérleti és P ap ri
kakísérleti Á llomás igazga
tó ja  1931 és 1944 között. Szé
les körű szervező m unkát 
fe jte tt ki a szegedi paprika 
m inőségének további ja v ítá 
sára. 1941-től az állomáshoz 
csatolt ú jv idéki intézetben és 
a szabadkai laboratórium ban 
is m egterem tette az egységes 
vegyvizsgálati gyakorlatot. 
1945-ben Szegeden kis vegyi
üzem et létesített, ahol külön
böző ételporokat gyártott. 
1953-tól előbb a Sütőipari 
Technikum ban, m ajd  az 
É lelm iszeripari Főiskolán ta 
nított, ez utóbbi helyen do
censként. (t Bp., 1969. ?) — 
Bátyai Jenő: Lapok Szeged 
tudom ány- és techn ika tö rté
netéből. 135. p.; DM 1976. 
aug. 11.

* 1915. Gelei Gábor (Ákos) biológus,
főiskolai tanár. H azai és kü l
földi tanulm ányok u tán  Sze
geden, D ebrecenben, m ajd



Egerben oktatott. Az MTA 
tám ogatásával a Bükk-hegy- 
ség forrásainak , cserm elyei
nek, á lla tv ilágának  k u ta tásá
val foglalkozott. É lettani és 
fiziológiai ku ta tásai során 
számos új tudom ányos ered 
m ényt é r t el, és te tt közzé, 
(t Bp., 1952. aug. 23.) —
MÉL I. 580. p.

24. 1 1940. Rozlozsnik Pál (Bp.) geoló
gus, bányam érnök, akadém i
kus. 1903-tól haláláig a M. 
K ir. F öldtani In tézetben dol
gozott, m in t geológus, főgeo
lógus, végül h. igazgató. T u
dományos m unkássága h á 
rom irányú  volt: kőzettani,
őslénytani és bányageológiai. 
T anulm ányozta az E rdélyi
középhegység, a R adnai- 
havasok és környéke, a  Gö- 
m ör—Szepesi Érchegység, a 
b ihari bauxittelepek földtani, 
továbbá a dunántú li kőszén
m edencék (Dorog, Tokod, 
T atabánya és Ajka) bánya
fö ld tani viszonyait. K iem el
kedő és alapvető m unkája 
”A B ihar-hegycsoport tek to 
nikai helyzete a K árpátok  
rendszerében” (1936). Ezen 
kívül jelentősek az őslénytan 
terén, N um m ulites tan u lm á
nyai. A m agyar földtan és 
őslénytan legalaposabb, leg~ 
képzettebb és külföldön is el
ism ert művelői közé em el
kedett, ak inek  m unkássága 
szoros kapcsolatot te rem te tt 
a  hazai geológia és bányá
szat között. (* B indtbánya, 
Szepes, 1880. dec. 24.) —
V itális I.: Rozlozsnik P. em 
lékezete. Földtani Közlöny, 
T. 71. 1941. 1. p.: Balogh K.: 
Rozlozsnik P. életm űve, 
Fö ld tan i Közlöny T. 112.
1982. 43. p.

29. 1 1965. Wix György (Bp.) orvos, 
mikrobiológus. Főképp a 
sztereoidok m ikrobiológiai á t
a lak ításának  kérdéseivel fog
lalkozott. Fölism erte, hogy az 
egyes enzim folyam atok gá-

to lha tók  és szelektíven indu- 
kálhatók. Egyes horm onok 
m ikrobiológiai á ta lak ítása  te 
rén  k ife jte tt kuta tó tevékeny
ségéért, ezen horm onok és 
rokonvegyületeik nagyüzem i 
gyártástechnológiájának k i
dolgozásáért 1963-ban Kos- 
su th -d íja t kapott. Gazdasági 
szem pontból nagy értékű  
m unká ja  a Prednisolon és a 
a Néróból gyártásának  m eg
ind ítása. 23 szabadalm a van. 
(* B p , 1924. márc. 11.) — 
MÉL II. 1049. p.

30. 1940. A m ásodik bécsi döntés é r 
telm ében Észak-Erdély és a 
Székelyföld 43 591 km 2-es te 
rü le té t M agyarországhoz csa
to lták . Rom ánia e terü letrő l 
a vasúti gördülőanyagot 
(mozdonyokat, kocsikat stb.) 
elszállította. A MÁV a fo r
galom  m egindításához 302 db 
osztrák  gyártm ányú, ném et 
és olasz mozdony bérle tére 
kényszerült. B érleti d íjként, 
nap tá ri naponként és moz
donyonként 40 R eichsm árkát, 
ill. 200 L irá t fizettünk. — 
MÁV üzemgazdasági jelentés 
1940-ről.

31. * 1765. Besse János Károly (Ógyalla,
K om árom  vm.) utazó, a K au
kázus és K elet-Á zsia k u ta 
tó ja . Évtizedekig külföldön 
élt, főként F ranciaországban 
tartózkodott. 1791-ben Nyu
gat- és D él-Európát já r ta  be. 
1802-ben K elet-Ind iába hajó
zott. Párizsban  élénken fog
lalkozott irodalom m al. 1829- 
ben A lexander H um boldttal 
beu tazta a K aukázust. É lm é
nyeiről és m egfigyeléseiről a 
Tudom ányos G yűjtem ény h a 
sáb ja in  szám olt be (1829. és 
1830. évfolyamok). F rancia 
nyelven ír t török nyelv taná
hoz francia—török szó tárt is 
m ellékelt, (t Pest, 1838, más 
vélekedés szerin t 1841 m áso
d ik  felében hunyt el F ra n 
ciaországban.)
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~ * 1715. Jaszlinszky András (Szima) 
term észettudós, egyetem i ta 
nár. Egyetemi tanulm ányait 
N agyszom batban végezte. J e 
zsuita egyetemi tan árk én t 
teológiát és fizikát tan íto tt 
Bécsben, m ajd  N agyszom bat
ban. A rend  feloszlatása u tán  
(1773) Rozsnyón kanonok. 
1756-ban je len t m eg kétkö
tetes egyetemi fizika ta n 
könyve ’’Institu tiones phy- 
sicae” címen, am ely korsze
rűen  foglalja össze a 18. szá
zad közepének ism erete it a 
fizikáról; korának egyik leg
jobban  sikerült hazai ta n 
könyve. (t Rozsnyó, 1783. jan . 
1.) — MÉL I. 807. p.; TTK 
Évk. 1941.; F izikatört. II.

* 1740. Csernák László (Pápa) m a
tem atikus és fizikus. Hazai 
tanu lm ányai u tán  ösztöndíj
ja l holland, ném et és oszt
rák  egyetem eken ta n u lt to 
vább. 1773-ban orvossá av a t
ták, két évvel később böl
csészdoktor lett. Ebben az 
időszakban h ív ták  meg a 
hollandiai D eventer gim ná
zium i kated rájá ra , ahol filo 
zófiát és m atem atikát ta n í
tott. M unkásságának m a ra 
dandó értéke az egész szá
m ok törzstényezős felbontá
sát megadó táblázata, m elyet 
sa já t költségén ado tt ki, s 
hazájának  m egküldött sa já t 
kezű bejegyzésével; az első 
ilyen jellegű mű, am ely egy
m illióig m egadja a tényező
ket. F izikával foglalkozó m ű 
veiben a halm azállapot
változás és a re jte tt (látens) 
hő tém áit tárgyalta , (t De
venter, Hollandia, 1816. m áj.
5.) — MÉL I. 313. p.; OMIKK 
56. p.

1. * 1840. Balázs Árpád (Oravicabánya) 
mezőgazdasági szakíró. Felső
fokú tanulm ányait Bécsben, 
M agyaróvárott és Selm ecen 
végezte. Rövid ideig gazda
tiszt volt, u tána a keszthelyi 
első m agyar nyelvű gazdasá
gi tan in tézet tanára , m ajd 
igazgatója, később a m agyar
óvári gazdasági akadém ia

igazgatója. 1897-ben megbíz
tá k  a budapesti M ezőgazda- 
sági M úzeum szervezésével 
és igazgatásával. Könyveivel 
legfőképp a gyakorló gazdák 
és tanuló  ifjúság  tudását 
igyekezett gyarapítani, (t Bp.. 
1905. m áj. 3.) — MÉL I. 80. 
p.; A grár 11. p.

* 1865. Bém László (Bp.) élelm iszer
vegyész. Tevékeny szerepet 
vállalt az élelm iszer-ham isí- 
tás elleni küzdelem ben. K ü
lönösen sokat foglalkozott a 
a tej és a te jte rm ékek  vizs
gálatával. H aláláig a M a
gyar T ejipar c. fo lyóirat fe
lelős szerkesztője volt. (t Bp., 
1937. ápr. 9.) — MÉL I. 
170. p.

t  1915. Gelléri Mór (Bp.) közgazda- 
sági és ipartö rténeti író. Több 
iparos ú jság szerkesztője, 
iparhatósági biztos, az Orsz. 
Iparegyesület egyik vezető 
tisztségviselője, hasonlóan 
irányító  tisztségeket töltött 
be a  m. szabadkőm űves 
nagypáholyban, több m int 
két és fél évtizeden á t szer
kesztette a szabadkőm űves 
”K elet”-et. Az 1881. évi 
országos ’’nő ipar-k iá llítás” 
kezdem ényezője és szervező 
titk á ra ; a kereskedelm i m ú
zeum létesítésének ind ítvá
nyozója és első szabályzatá
nak  kidolgozója. Több m un
k ája  — legfőképpen ”A m a
gyar ipar ú ttö rő i” (Bp., 1887)
— nap jainkban  is nélkülöz
hetetlen  forrás az ipa rtö rté 
n e t kutatásához. (* A pátfal
va, 1854. jan. 14.)
(Cikkünk a 98. oldalon.)

3. 1940. K ereskedelm i egyezményt
kötött Magyarország és a 
Szovjetunió. K árp áta lján  a 
közös m agyar—szovjet határ- 
szakaszt az 1030 m  hosszú 
beszkideki alagút választotta 
el. E sérü lt m űtárgy  közös 
helyreállításáról egyeztek 
meg. Az alagútban  egy nor
m ál és egy széles nyom távú 
sínpár fektetéséről határoz
tak. A m agyar szállítm ányok



á trak ásá ra  Lavocsnét, a 
Szovjetunióból érkezőkre Vo- 
locot jelö lték  ki. A két o r
szág 1941. évi hadbalépése a 
végrehajtást nem  te tte  lehe
tővé. — K eller L.; Záhonyi 
vasú ttö rténet. M. V asutas,
1988. jan . 14. 5. p.

7. 1890. M egnyílt a Szegedi Kereske
delmi és Iparkamara, Csong- 
rád, Bács-Bodrog m egyékre 
is kiterjedően. Első elnöke 
L illin  K ároly kékfestőm ester 
volt. A kam ara székházát 
(ma B artók  Béla M űvelődési 
Központ) Víg A lbert tervezte, 
és a szabadkai építész, Raichl 
J. F erenc — idővel szegedi 
tervező — építette fel 1897- 
re. Később m ásodik em eletet 
is húztak  az épületre, Ligeti 
Béla tervei szerint. Ez a 
szervezet a harm incas évek 
m ásodik felére 30 ezer k is
iparost és 20 ezer k iskeres
kedőt fogott össze. M egszűnt
1947-ben. — Szeged. M agyar 
Városok M onográfiája, Bp.,
1927. 224—227. p.

8. 1940. E lkészült a BSZKRT részére
az első új négytengelyes acél
vázas villamos motorkocsi,
m elyet a G anz-gyárakban 
gyárto ttak . 1943-ig 75 já rm ű  
készült el. Ezek 1972—1980-ig 
vo ltak  forgalom ban. — 
BSZKRt. jelentés 1940. 15. p.

9—10. 1890. A T átrában  m eg tarto tták  
az Országos Erdészeti Egye
sület közgyűlését. Az össze
jövetel a XIX. század m a - .__—
gyár erdészete egyik leg je
lentősebb gyűlésének bizo
nyult, m ivel ekkor ind ítvá
nyozták először az állam i 
b irtokvásárlásokat a T á trá 
ban. Ezzel az erdők közjóléti 
hasznosításának a lap ja it ve
te tté k  meg, hiszen leszögez
ték : a  tá tra i erdőknek nem 
csak faterm esztést, hanem  a 
közegészségügyi és szépészeti 
célokat is kell szolgálniuk. A 
m ai T átra i Nemzeti P ark  
alapgondolata ezen az össze
jövetelen  vetődött fel legelő
ször.

11 ^1890 . Konkoly Thege Miklóst (1842 
—1916) a kultuszm iniszter k i

nevezi az Orsz. M eteorológiai 
és Földm ágnességi Intézet 
igazgatójává. A rendkívül 
aktív , jó kapcsolatokkal ren 
delkező K onkoly Thege — 
bár nem  volt hivatásos m e
teorológus — ham arosan 
Európa egyik legjelentősebb 
intézm ényévé fejlesztette az 
addig elhanyagolt intézetet. 
21 éves igazgatósága a la tt a 
tudom ányos m unkatársak  szá
m a három ról 31-re, a m e
teorológiai állom ások 190-ről 
1430-ra gyarapodtak: sa ját 
telkén, Ögyallán nagyszabású 
obszervatórium ot szervezett 
(1900), am elyet 1988-ban sa j
nos lerom boltak, a la tta  épült 
fel a m ai székház is (1910). 
M egindította a földrengés re 
gisztrálást és az időjárás elő
rejelzést, értékes m eteoroló
giai m úzeum ot rendezett be.
— Steiner L.: K. T. M. em 
lékezete. MTA em lékbeszé
dek. Bp., 1943.; B artha  L.: 
K. T. M. Csillagok Világa, 
1956. 3—4. sz.

13. * 1840. Roller Mátyás (Üröm) tanító, 
m ajd  egyetemi tanársegéd. 
Részt vett M agyarország 
földm ágneses fölm érésében. 
Jelentős, részben ú ttö rő  m un
k át végzett az üstökös p á
lyák  térbeli eloszlásának 
vizsgálata terén  és az üstö
kös statisztikában, (t Bp., 
1898. okt. 8.) — MTA É rte
sítője, T. 4. 1870. 48. p.: 
Szinnyei; Csillagászattört. II.

15. * 1815. Kovács Gyula (Buda) paleo- 
botanikus, egyetem i tanár, 
akadém ikus. E leinte az élő 
fló rával foglalkozott és Bécs- 
ben 1844—50 között, m int 
botanikus dolgozott a császá
r i füvészeti m úzeum ban és 
füvészkertben. 1850-ben a M. 
Nemzeti M úzeum ban a te r
m észetiek tá rán ak  őrévé ne
vezték ki, és megkezdte ős
növénytani ku ta tásait. 1862- 
ben a pesti tudom ányegyete
m en a bo tanika professzorá
v á  nevezték ki. A m egalakult 
M. Földtani T ársu la tnak  első 
titk á ra  1850—1865 között és 
M unkálatainak  első szerkesz
tő je (1856). E m egbízatásai
nak  csak rövid ideig tudott



eleget tenni, 1863-ban agy
vérzés érte és bénu ltan  élt 
haláláig. Ü ttörő m unkássá
gával m egalapozta a hazai 
paleobotanika tudom ányát, 
m elynek első professzora 
volt. (t B p , 1873. jún. 22.) —
Gönczy P .: Em lékbeszéd
Kovács Gy. felett. É rtek, a 
term .tud. köréből, 1874.; Al- 
lodiatoris I . : Kovács Gy. em 
lékezete. Földtani T ud.törté- 
neti Évkönyv, 2. sz. 1974.
49. p.

15. 1850. A Grében-csúcs le robban tá
sával m egkezdődtek a Vas
kapu-szabályozás m unkálatai, 
m elyek 1898 feb ruárjá ig  ta r 
to ttak . — Tőry K.: Az Al- 
D una szabályozása (B p,
1972.) 48. p.

* 1915. Sőtér Kálmán (Koros) m é- 21,
hész, szakíró. Országos h írű 
vé vált m éhesét 1874-ben 
alapíto tta . K orábban a m é
hészeti világirodalom  leg ter
jedelm esebb és legalaposabb 
kétkötetes szakkönyvének 
szerzője. A m ű 1908-ban je 
len t m eg Budapesten, és ösz- 
szesen 1132 oldal terjedelm ű.
Cím e: A m éh és világa.
(* Csúz, 1834. okt. 11.) — -
MÉL II. 649. p.

i — 17. f  1815. Balla Antal (Nyáregyháza) 
földm érő és vízépítő m érnök, 
a 18. század m ásodik felének 
legkiválóbb m agyar té rképé- . 
sze, a Duna—Tisza-csatorna 
első tervének készítője. F e l
vetette az állandó pesti 
D una-híd  tervét is. 1781-ben 
javasla to t te tt a Tisza á tv á 
gásokkal való szabályozásá
ra. A kusztikai és zeneelm é
leti kérdéseket tárgyaló, kéz
ira tb an  m arad t m űvét, ”A 
hangról és annak  term észe
térő l . . magyar ul  írta .
(* Nagykőrös, 1739. dec. 18.)
— MÉL I. 91. p.; OMIKK ------ 22.
23. p.; Fodor F.: B. A. élete 
és m űszaki m unkája. B p ,
1953.

* 1840. Schlauch Imre (Erdély) ép í
tész. A 19. sz. m ásodik felé
ben Pécs város középületei
nek túlnyom ó részét ő ép í
tette, így a színházat, a N em 

zeti Casinót, s az Iparkam ara 
épületé t is. A századforduló 
nagy m unkanélküliségében 
sem akarta  em bereit elveszí
teni, ekkor sa já t vállalkozás
ban építette az ún. ’’Schlauch- 
te lepet”, a vasútállom ás kö
zelében. (f Pécs, 1904. jan.
19.) — MÉL II. köt. 589. p.

1890. M egindult a forgalom  a So- 
mogyszob—Nagyatád—Barcs

között ép íte tt 48 km  hosszú 
egyvágányú, gőzüzemű, helyi
érdekű vasúton. N agyatád— 
barcsi szakaszon 1976. de
cem ber 31-én a forgalm at 
beszüntették. N apjainkban 
csak a Somogyszob—Nagy
atád  közötti 9 km -es vonal- 
szakaszon közlekednek vona
tok. — VL 770. p.

1865. Közlekedni kezdtek a Déli 
V aspálya T ársaság Ágfalva— 
Sopron—Nagykanizsa között 
ép ített 165 km  hosszúságú 
vasútvonalán. E vasútszakasz 
a II. v ilágháború u tán  jelen
tékeny lengyel—csehszlovák— 
jugoszláv tran z it forgalom 
n ak  ad u ta t. — M aróti L.: 
100 éves a sopron—nagyka
nizsai vasútvonal. Vasút, 
1965. 12. sz. 26. p.

1965. Elkészült az új közúti alul
járó Törökbálinton az M7-es 
autópálya és a hegyeshalm i 
M ÁV-vonal találkozásánál. A 
kétfelé ágazó autópályát ké t
nyílású vasúti híddal szelték 
át. A m unka nagyságát a 
m űtárgy építési adata i érzé
keltetik : 26 ezer m 3 földet 
m ozgattak meg, 3000 m 3 be
ton t ép ítettek  be, am elyet 
91 t betonacél erősít. A híd 
össztömege 378 t. — Mezei B.: 
E lkészült a balaton i m űút 
tö rökbálin ti új vasú ti hídja. 
Vasút, 1965. 12. sz. 26. p.

* 1765. Vedres István (Szeged) 
mérnök, gazdasági-m űszaki 
szakíró, szépíró. T anulm á
nyait a pesti Tudom ányegye
tem en, m ajd  a M érnöki In 
tézetben végezte. 1786-ban 
szerezte m eg az oklevelét. 
Szeged m érnökeként, m ajd 
főm érnökeként közm unkák 
irányításával foglalkozott. Űt-



törő m unkát végzett a fu tó 
hom ok megkötése terén  
Csengele h a tárán ak  fásításá
v al; országos h írű  m intagaz
daságot szervezett a szőreg- 
gyálai h a tá r  3600 kh-os te 
rü le tének  vízrendezésével és 
árm entesítésével. Számos 
csatornaterve volt, víztározók 
létesítését, öntözéses gazdál
kodást, a rizsterm esztést, a 
tógazdálkodás fejlesztését ja 
vasolta. A m agyar nyelvű 
gazdasági-m űszaki irodalom  
egyik m egterem tője volt. 
Közgazdasági írásai a re 
form kori eszmék előfutárai. 
Vízgazdálkodási javasla ta i 
Széchenyire is hatással vol
tak. M int szépíró, Dugonics 
A ndrás (1740—1818) köréhez 
tartozo tt. 1803-ban előadták  
négyrészes vitézi já téká t. 
Tervei szerint nagyobbítot- 
ták  meg a szegedi kőszínhá
zat. (t Szeged, 1830. nov. 4.)
— MÉL II. 979. p.; Nagy Z.: 
V edres István művészi m un
kássága (Bp., 1956.).

26. * 1865. Saány István (Kámon) dend- 
rológus. K ám oni b irtokán
1891-ben m ár 244 fenyőféle 
és 310 lombos fa, 111. cserje 
élt kertjében. A m eghonoso

OKTÓBER

3. * 1765. Sárváry Pál (Piskolt, B ihar 
vm.) teológus, m atem atikus, 
fizikus, tanár, akadém ikus. A 
debreceni kollégium ban ta 
nult, három  évig G öttingen- 
ben fo ly ta tta  tanulm ányait. 
Egy ideig a Szepességben ta 
n íto tt, 1792-ben választo tták  
m eg a kollégium  term észet- 
tan  tanárává . 1795-től m ate
m atikát, tárgyábrázolást és 
filozófiát taníto tt. 1797-ben 
elsőként adott elő m agyar 
nyelven. H arcolt a m agyar 
tan ítás i nyelvért és a tan ítás  
korszerűsítéséért. A kollé
gium ban valószínűleg ő ho
nosíto tta  meg a ’’R ajz Os
kola” tan ításá t (1813), ám bár 
a  tan tá rg y  első professzora 
Kiss Sám uel (1780 k.—1819) 
volt. K iad ta az első hazai 
szabadkézirajz m in tafüzetet

do tt új növényfajtákat a 
K ertészeti Szem lében és a 
Term észettudom ányi Köz
lönyben ír ta  le. A rborétum át 
1925-ben faiskolával bővíte t
te. (t A ttersee, Ausztria,
1945. aug. 1.) — MÉL II. 
557. p.

27. 1840. Á tad ták  a közforgalom nak
az  első m agyar vasú t: a
Pozsony—Nagyszombat kö
zötti lóvasút pozsony—szent- 
györgyi szakaszát. Dr. Czére 
B éla: Élet és Tudomány,
1987. évi 41. sz. 1293—1295. p.

29. * 1840. Cseh Lajos (Kiskőszeg) b á 
nyam érnök, bányageológus, 
bányatanácsos. 1864—78 kö
zött Selm ecbánya környéki 
k incstári bányákban  dolgo
zott, 1878—1908 között pedig 
a selmeci bányaigazgatóság 
bányageológusa volt. Közben 
1898—1904 között a  selmeci 
akadém ián, Böckh Hugó 
(1874—1931) ásványföldtani 

tanszékén segédtanárként m ű
ködött. Űj m ódszerét, a b á 
nyageológiai felvételek  ren d 
szeréről, külföldön is elis
m erték . (t Selm ecbánya, 
1908. ápr. 10.) — Zsám boki: 
Selmec, 130. p.

(1804). A ra jz tanu lást segí
te tte  ”A rajzolás m estersé
gének kezdete” c. könyve 
(1807). Nagy súlyt helyezett 
a gyakorlati geom etria (föld
mérés) tan ítására . A rany 
Jánost is tan íto tta , aki róla 
ír ta  ’’Agg Sám son” c. költe
m ényét. (t Debrecen 
[Detva?], 1846. dec. 19.) — 
Szinnyei; Nagy S.: A debre
ceni kollégium, m in t egysé
ges in tézm én y . . .  Debrecen, 
1940.; A debreceni ref. kol
légium  története. Debrecen,
1989. Zsinati Iroda.

5. 1 1965. Reich Ernő (Bp.) gépészm ér
nök, feltaláló. O klevelét a 
M űegyetemen szerezte, 1911- 
ben az Engel K ároly  cég kö
telékébe lépett, és ezt szaba
dalm aival és m űszaki m eg



oldásaival 1948-ra ezer főt 
foglalkoztató elektrotechnikai 
és finom m echanikai m űszer
gyárrá fejlesztette. 1951-től 
tervezőirodában és kereske
delm i vállalatnál dolgozott; 
1957-ben vonult nyugdíjba. 
M űszerekre, kisgépekre, sze
relési anyagokra vonatkozó 
belföldi szabadalm ainak szá
m a m eghaladta a százat, a 
külföldieké közel nyolcvan. 
Legism ertebb — külföldön is 
e lterjed t — ta lálm ánya az 
ún. Reich-fogó (1926): v illa
mossági m érőm űszer, m ely- 
lyel váltakozó áram ok fe
szültsége, áram erőssége, te l
jesítm énye és te ljesítm ény
tényezője vezetékbontás né l
kül m érhető. A Reich-fogó 
szabadalm át világcégek is 
m egvásárolták. (* Győr, 1887. 
jan . 9.) — MÉL II. 495. p.

9. 1 1940. Orient Gyula (Kolozsvár) 
gyógyszerész, orvos, egyetem i 
tan ár. Gyógyszerészeti ta n u l
m ányait Bp.-en végezte, köz
ben Than K ároly  m ellett 
dolgozott a K ém iai In tézet
ben. 1900: gyógyszerész dok
tor. 1906-ban orvosdoktorrá 
avatták . K olozsvárt le tt egye
tem i ta n á r  gyógyszerészeti 
kém iából (1918). Fogorvosi 
p rax is t fo ly tato tt és a rá k 
betegség problém áival foglal
kozott. 1921-ben m eghívták  a 
kolozsvári egyetem  Orvos
gyógyszerész K arára  tox iko
lógia professzornak. 1935-ben 
vonult nyugdíjba. Irt 
’’Gyógyszerészi m ű tan”-t 
(Kolozsvár, 1902, 1907). M a
radandó értékű  gyógyszeré- 
szettörténeti m unkássága. (Az 
erdélyi és bánáti gyógysze
részet története. Cluj-Kolozs- 
vár, 1926.; Erdélyi alchem is- 
ták . U. o. 1927.) K olozsvárt 
Gyógyszerészeti M úzeumot 
alapíto tt. (* Nagybocskó, 
1869. okt. 21.) — Zalai K. — 
O rient T ibor: O. Gy. Gyógy
szerészet, 1970. 292. p.

12. * 1865. Bittó Béla (Moson) vegyész.
Bölcsészdoktori oklevelét a 
bécsi egyetem en szerezte. V e
gyészként dolgozott a Vegy- 
k ísérleti Állomáson, a Ché- 
m iai Intézetben, volt a Sza

badalm i H ivatal b írája , m ajd 
elnöke, a M űegyetem  m agán
ta n ára  (1894). K utatásai fő
ként a zsírok és szénhidrá
tok  kém iájára  vonatkoztak. 
Szisztem atikusan vizsgálta a 
különböző reagenseknek a 
szerves vegyületek különböző 
csoportjaival való színreak
cióit, de foglalkozott agroké
m iai kérdésekkel is. T anul
m ányai bel-külföldi szakfo
lyóiratokban je len tek  meg. 
(t ?) — MÉL I. 220. p.

* 1890. Margittay Richárd (Lúgos) a 
B alaton ku ta tó ja . Jogot és 
zeneszerzést tanu lt, egyidejű
leg a kereskedelm i akadé
m iát látogatta, jogi és állam - 
tudom ányi doktorátust szer
zett. Sokirányú próbálkozása 
u tán  1928-tól B alatonzam ár- 
diban élt: sokat fáradozott a 
B alatonnak és vidékének 
népszerűsítése érdekében, jó 
néhány m űem léket, irodalm i, 
népm űvészeti em léket m en
te tt  meg, egyedülálló bala
toni könyvtárat gyűjtö tt ösz- 
sze. (t Buchenw ald, 1944 k a
rácsony.) — MÉL II. 142. p.

1890. A Dunántúli HÉV üzembe 
helyezte az U kk—T űrje—Za- 
labér—Z alaszentiván—K isfa- 
ludpuszta—Zalaegerszeg—Al- 
sólendva—Csáktornya közötti 
120,4 km -es egyvágányú, gőz
üzem ű vonalát. A helyiérde
kű  vasúttársaságok között 
vonalhálózata a lap ján  e HÉV 
kerü lt első helyre. Az I. v i
lágháborút követően Alsó- 
lendva—Csáktornya közötti 
szakasza Jugoszláviához ke
rült, jelenleg is üzem ben van. 
A lsólendva—Rédics között á t
menő vasúti forgalom  nincs.
— Vasúti Lexikon, Bp., 1984. 
770. p.

1940. A Szent István körúton az
úttest közepére helyezett vil
lam osvágányokon m egindult 
a forgalom. — BSZKRt. kör- 
rendelete.

14. 1 1915. Kármán Mór (Bp.) pedagó
gus, m űvelődéspolitikus, az 
első komoly gim názium i tan 
te rv  és m ódszertan (1879) k i
dolgozója. K árm án Tódor



apja. Szegeden, Budapesten 
és L ipcsében tanult. A buda
pesti Tudom ányegyetem  ta n 
székvezető egyetemi tanára, 
az Orsz. K özoktatási Tanács 
titkára , a M agyar Tanügy c. 
folyóirat szerkesztője. A h a
zai pedagógia első haladó el- 
m élkedője, a m agyar peda
gógia korszerűsítésére és h a 
tékonyabbá tételére tö reke
dett. G im názium i tan terve 
és m ódszertana évtizedeken 
át m eghatároztak a m agyar- 
országi középfokú iskolák 
m unkáját. Könyvei a lapm ű
vek. (* Szeged, 1843. dec. 25.)
— MÉL I. 863—864. p.

15. 1815. Ü nnepélyesen felavatták  —
I. F erenc király, osztrák csá
szár, I. Sándor orosz cár és
III. Frigyes Vilmos porosz 
k irá ly  jelenlétében — a P est
budai Egyetem gellérthegyi 
csillagvizsgálóját. A kétkupo- 
lás épülete t az egyetemi csil
lagászat professzor, Pasquich 
János (1753—1829) elgondo
lása és a m üncheni R eichen- 
bach tervei alap ján  1813—15- 
ben em elték, és a kor leg
jobb m űszereivel szerelték 
fel. Az ’’U rániáé” névre k e 
resztelt obszervatórium  a 
m últ század harm incas évei
ben ’’Európa egyik fő-csillag- 
v izsgálójá”-nak  szám ított. Az 
épületeket 1849-ben az oszt
rák  ágyútűz súlyosan m eg
rongálta. Az intézm ény 1867- 
ben végleg megszűnt. (L. 
még Lexikon I. 1815.) 
(C ikkünk a 71. oldalon.)

------  16. * 1865. Baross László (Felsőzsember)
növénynem esítő. Számos 
szántóföldi növény, elsősor
ban  a búza, kukorica és a 
cukorrépa, de főleg a búza 
nem esítése foglalkoztatta. A 
m agyar és a M arquis-búza 
keresztezéséből nyert B án
kúti 1201-es búzájá t 1933- 
ban a kanadai búza-világ
kiá llításon  a legjobb sikér 
m inőségéért aranyérem m el 
tü n te tték  ki. A bánkúti b ú 
zák az 1930—40-es években 
a legelterjedtebb búzafajták  
voltak  M agyarországon,
(t B ánkutpuszta, 1938. jún . 
3.) — MÉL I. 122. p.; A grár,
25. p.; MTESZ 1988/72.

1 1965. Veress Zoltán (Bp.) vegyész- 
m érnök. D iplom áját a Buda
pesti M űszaki Egyetemen 
szerezte meg (1925). 1936— 
40-ben — önálló kisiparos
kén t — kidolgozta az ergon- 
nak  nevezett tűzálló üveg 
gyártását; nagyüzem i te rm e
lése céljára alap íto tta  meg 
1940-ben a K arcagi Üveg
gyárat. A rádiócsövek előál
lításához szükséges, fém ek
kel forrasztható  üvegek gyár
tá sán ak  m egoldásáért Kos- 
su th -d íja t kapott. Foglalko
zott az üveg fúvólángos 
m egm unkálásával, különleges 
színezésű m ázréteggel bevont 
üvegfajtát dolgozott ki. Op
tika i üvegkísérletei során 
tórium -sugárfertőzés áldozata 
le tt. (* M arosvásárhely, 1901. 
júl. 19.) — MÉL III. 837. p.

16. 1915. A Debreceni Helyi Vasút
barom vásártéri vonalának 
800 m -es szakaszát a V ám 
háztól a F erenc S alvator b a 
rakkban  k ia lak íto tt had ikór
házig villam osította. Szabó 
D.: A debreceni közúti vasút 
száz éve, 1884—1984. D ebre
cen, 1984.

18. * 1740. Dugonics András (Szeged) 
író, egyetem i tanár, ke
gyesrendi szerzetes. 1774-től 
a  nagyszombati, m ajd  a pesti 
egyetem  m atem atika tanára . 
K itűnő tanár, előadásait, a 
szokásostól eltérően, legtöbb
ször m agyarul ta rtja , em iatt 
sok tám adás éri. S zak terü le
tén , a m atem atikában  úja t 
ugyan nem  alkotott, de m a
gyar nyelvű tankönyvével (A 
tudákosság könyve, 1784) 
nagym értékben hozzájáru lt a 
m atem atikai és fizikai m ű
szókincs kialakításához. Erő
södő hazafiasságára a rendi 
nacionalizm us és a p iarista  
renden  belül jelentkező ko
ra i felvilágosodás eszméi h a 
to ttak . Sok ném etből m agya
ríto tt regényt és színdarabot 
ír t;  ezek közm ondásos nyel
vezetükkel és politikai célza
tosságukkal a nem esi olvasó- 
közönség kedvelt és ünnepelt 
író jává tették. M űvei nagy 
hatással voltak a korabeli 
irodalom ra. Élete egyik nagy



m űvén (Magyar példabeszé
dek és jeles mondások) 
negyven évig dolgozott, ez 
csak halála  u tán  je len t meg. 
1808-ban nyugd íjaztatta  m a
gát és Szegedre költözött, 
(t Szeged, 1818. júl. 25.) — 
MÉL I. 401—402. p.; M agyar 
Irodalm i Lex. T. 1. 269— 
271. p.

20. * 1840. Böchk János (Pest) geológus,
bányam érnök, akadém ikus, a 
Földtani In tézet igazgatója. 
A hazai földtani térképezés 
ú ttörő  alakja, ak i m eghono
síto tta  a rendszeres földtani 
fölvételezést. Különösen fon
tosnak ta rto tta  a gyakorlati 
célú földtani ku ta tások  vég
zését, a sürgető ipari p roblé
m ák m egoldása érdekében. 
Vezetése alatt, 1882—1908 
között, a M. K ir. Földtani 
In tézet nagyarányú fejlődés
nek indult. A korm ányzat, a 
m agánvállalkozások ered
m énytelensége m ia tt 1893- 
ban m egbízta a  hazai kőolaj- 
földgázkutatások m egszerve
zésével és irányításával. 
M unkássága révén m egindult 
a tudom ányos, a földtani 
alapon végzett kőolajkutatás 
elsősorban a K árpátok  vo
nu la ta  m entén. ”A petró
leum ra való ku ta tások  állása 
a m agyar szent korona or
szágaiban” c. m unkájában  
javaso lta  a ku ta tásoknak  á l
lam i kezelésbe vételét, ami
1911-ben, a m onopólium  tö r
vénnyel meg is valósult. Ne
véhez fűződik a F öld tan i In 
tézet székházának a lé treho
zása és m egnyitása 1900-ban. 
Első m agyar geológus, aki 
érdem ei elism eréséül m agyar 
nem ességet kapott 1907-ben. 
( t Bp., 1909. m ájus 10.) — 
Schafarzik  F.: B. J. em léke
zete. MTA Em lékbeszédek T. 
XVI. 1914. 1. p.; MTESZ 
1984/66. p.; OMIKK 1986.
45. p.

21. * 1890. Ferenczi István (Zalatna)
geológus, egyetem i tan ár. Ta
nulm ányait a K olozsvári Tu
dom ányegyetem en végezte és 
annak  ásványföldtani tanszé
kén Szádeczky K ardoss 
G yula (1860—1935) profesz-

szor m ellett volt tanársegéd 
1914—1918 között. 1918-tól 
1937-ig a M. K ir. Földtani 
Intézet geológusa, m ajd fő
geológusa. Ezalatt az ország 
különböző részeiben földtani 
térképezést végzett, ezen k í
vül víz- és kőolajföldtani ku 
ta tásokban vett részt. Köz
ben 1928-ban a Szegedi T u
dom ányegyetem en m agánta
nári képesítést nyert. 1937- 
től 1940-ig a  Debreceni Tu
dom ányegyetem  ásványföld
tan i tanszéke vezető tanára , 
m ajd  1940-ben a szegedi 
egyetem fö ldtani tanszéke 
vezető professzorává nevezik 
ki. 1941—44-es években bá- 
nyageológiai felvételeket vég
zett Észak-Erdélyben. 1944 
végén külföldre távozott. 
1950-ig a m üncheni Földtani 
Intézetben dolgozott, m ajd az 
Egyesült Á llam okban telepe
dett le. (f W ashington, 1966. 
nov. 27.) — U rbancsek János: 
Ferenczi István emlékezete. 
Földtani Közlöny T. 116., 
1986. 75. p.

1965. Az új Erzsébet-h íd  felavatá
sa (1964. nov. 20.) u tán  
üzembe helyezték a Szarvas 
téri villamos-végállomást. A 
67-es viszonylat ezután Rá- 
kospalota-Pestúj helyről a R á
kóczi úton és az Erzsébet- 
hídon á t B udára közlekedett. 
A kelet—nyugati M etró fö
löslegessé te tte  a Rákóczi úti 
villam osokat, ezeket m eg
szüntették  (1973). — Fővárosi 
V illam osvasút Szolgálati U ta
sítása.; Gáli Im re: A buda
pesti D una-hidak. Bp., 1984.

23. * 1890. Nagy Loránd (Debrecen) ag- 
rárökonóm us, egyetem i tanár. 
Jogot végzett és gazdasági 
oklevelet szerzett. U radal
m akban dolgozott különböző 
beosztásokban. A II. világ
háború u tán  a V etőm agter
meltető V .-nál osztályvezető. 
1962-ben a keszthelyi A grár- 
tudom ányi Egyetem c. ta n á 
ra. Foglalkozott üzem elem zé
si kutatásokkal, az álla tte- 
tenyésztés üzemi m egszerve
zésének kérdéseivel, foglal- 
foglalkoztatták a növényter
mesztés, ezen belül főleg a



gazdaságos takarm ány ter
m esztés üzemi vonatkozású 
problém ái, (t Keszthely, 1971. 
ápr. 1.) — MÉL III. 555. p.

24. * 1790. Id. Teleki József (Pest) tö r
ténetíró , akadém ikus, Erdély 
korm ányzója (1842—1848)
Részt v e tt az MTA szervezé
sében, s 1830-tól haláláig el
ső elnöke volt. A szabadság- 
harc u tán  csak a tudom ány
nak  é lt: eleinte nyelvészeti, 
m ajd irodalm i és főleg tö r
ténelm i tanulm ányokat írt. 
Nagy m űve, a ’’H u n y a d ia k é  ' 
kora M agyarországon” befeje
zetlen m aradt, s azt Csánki 
Dezső (1857—1933) és Fekete 
Nagy A ntal folytatta. 25 ezer 
kötetes könyvtárát az A ka
dém iának  adom ányozta, m eg
alapozván annak könyvtárát.
43 ezer F t-o t kitevő a lap ít
ványt te tt a könyvtár, a kéz
ira t-  és érem gyűjtem ény fe j
lesztésére, drám ai m űvek ju 
ta lm azására és a tö rtén e ttu 
dom ányi osztály céljaira.
(t Pest, 1855. febr. 15.) — 
Toldy F.: Emlékbeszéd gr. 
Teleki J. felett. Pest, 1855.;
MÉL II. 835. p.

24. 1940. Kolozsvárott ünnepélyesen
m egnyito tták  a Szegedről 
visszahelyezett és ú jjászerve
zett Ferenc-József Tudo
m ányegyetem et. — Erdély 
M agyar Egyeteme. Kolozsvár,
1941.; MTK T. III. 835. p.

25. 1 1890. Udvardy Cserna (Cherna)
János (Heves) m érnök, ak a
dém ikus. Oklevelét a M érnö- .___
ki In tézetben szerezte, ezután  
uradalm i m érnök le tt (1821), 
később várm egyei m érnök
ként dolgozott. Az 1830-as 
években különböző szak la
pokban számos tanu lm ányt 
publikált. A vízszabályozás
ról (Gazdasági vízmérő, 1827) 
és a  tagosításról (Gazdasági 
Földm érő, 1825) a reform kor 
szellem ében ír t kézikönyvei 
úttörő  jellegűek. (* Zámoly,
1795. jan . 7.) — Term észet
tud. Közi. 1891.

25. 1940. Rendezték Pesterzsébet tö
megközlekedését. Közvágóhíd 
—P acsirtate lep  útvonalon a

BHÉV vonatokat m egszün
te tték , pótlásukra 31-es je l
zéssel a Gubacsi ú ton já ró  
villam osviszonylatot ind íto t
tak. E forgalm i változás a 
városközpontban lehetővé te t
te  a kedvezőtlen vonalveze
tésű  H unyadi és K m etty  u t
cai vágányszakasz elbontását. 
A BHÉV Soroksári ú ti vona
lának  igénybevétele csökkent, 
a  ráckevei távolsági fo rga
lom lebonyolításához kedve
zőbb feltételeket terem tettek.

3. 1 1890. Pettkó János (Pozsony) b á
nyam érnök, geológus, főisko
la i tanár, akadém ikus. A 
selm eci Bányászati A kadém ia
1840-ben létrehozott m inera- 
lógiai-geológiai-paleontológiai 
tanszékének első professzora, 
1843-tól 1871-ig ta rtó  ta n á r
sága a la tt végzett ta n ítv á 
nyai közül kerü ltek  ki a 
m agyar geológia m últ száza
di nagy korszakának kiem el
kedő a lak ja i: Szabó József, 
H entken Miksa, Böckh János, 
W inkler Benő, Pávai V ajna 
Elek, Gessel Sándor. Elsősor
ban  Selm ecbánya vidéke 
fö ld tan i viszonyait tan u lm á
nyozta. Vezetésével állíto tták  
össze a selmeci akadém ia 
hallgatói az első m agyar— 
ném et ’’B ányászati Szófü- 
zér”-t (1845). A M agyarhoni 
Fö ld tan i T ársu la to t m egala
p ító  ötösbizottság ta g ja  (1848). 
(* Felsődrietom a, 1812. nov.
16.)
(C ikkünk a 127. oldalon.)

'. * 1890. Fehér Dániel (Tekepuszta) 
erdőm érnök, növényfizioló- 
gus, talajbiológus, egyetemi 
tanár, akadém ikus, a m agyar 
tudom ányos ku ta tás egyik 
kim agasló egyénisége. Ta
nulm ányait részben külfö l
dön végezte. 1930-ban no r
vég—m agyar szaharai expe
díciót szervezett, ez utóbbit 
1936-ban m egism ételte. M ár 
1924-ben megkezdte azokat a 
ta la j-  és növényélettani vizs
gálatokat, am elyek tudom á
nyos m unkásságának a lap já t 
je len tették . Foglalkozott a 
ta la j élő szervezetével, az 
erdő életjelenségeinek m eg
ism erését lehetővé tevő vál-



tozásokkal és anyagcsere
folyam atokkal, valam in t a 
ta la j és a növények életét 
befolyásoló fény-, hó- és víz
hatások  vizsgálatával. K ite r
jed t vizsgálatokat végzett az 
elem ek áthatoló sugárzásá
nak  növényélettani hatására  
vonatkozóan is. Űj biofizikai 
e ljá rás t dolgozott ki. Irodal
mi m unkássága rendkívül 
gazdag, művei nem zetközi je 
lentőségűek. Legnagyobb ösz- 
szefoglaló m unkája: Talaj -
biológia, Bp., 1954. (f Sop
ron, 1955. febr. 17.) — MÉL
I. 477. p.; Selmectől M iskol- 
cig. Selmec IV.

31. 1865. A Szegedi Gázgyár 125 éve
kezdte meg m űködését. A

város 1863-ban m egindította 
tárgyalásait R iedinger augs- 
burgi vállalkozóval gázgyár
alapításra. M integy két év 
a la tt lé trehozták  a korabeli 
Petreskertben, a m ai D am ja
nich  utcában. A gázgyár
1869-ben R t.-gá alakult. A 
köztereket ham arosan gázzal 
v ilágították, és a lakások
ba, közintézm ényekbe is be
vezették a ’’légszeszt”. Ké
sőbb, 1895-ben ugyanott h ív
ták  lé tre  a  villanytelepet, 
am elynek nagy tudású  igaz
gatója volt, a megye első 
villam osító ja, Pongrácz Al
bert (1878—1944) m érnök. — 
Bátyai Jenő : Gázvilágítás
Szegeden. DM. 1985. nov. 23.

NOVEMBER

1890. M egjelent Lakits Ferenc 
(1850—1920) csillagász ”A 
m agyarok honfoglalásának 
ideje és a csillagászat” c. ta 
nulm ánya a Term észettudo
m ányi Közlönyben. Ebben a 
bizánci krónikák  leírásai 
a lap ján  m egállapította, hogy 
a m agyar honfoglalás a 891. 
aug. 8-i gyűrűs napfogyatko
zás u tán  néhány évvel tö r
tént, legnagyobb valószínű
séggel 895—896 között. Ez 
a szám ítás rögzítette a hon
foglalás addig v ita to tt idő
pontjá t.

1890. Kogutowicz Manó (1851— 
1908) vezetésével megkezdi 
m űködését B udapesten a 
’’M agyar Földrajzi és Chro- 
m olitográfiai In tézet”, első
sorban többszínnyom ású, jó 
m inőségű térképek  k iadásá
ra. Utóbb ’’M agyar Földtani 
In tézet Rt.” néven, a kor 
legjobb földrajzi és térképész 
szakem bereinek közrem űkö
désével (pl. Cholnoky Jenő, 
Hézsef Aurél, Lóczy Lajos, 
Teleki Pál, T hirring  Gusztáv 
és mások) világviszonylatban 
is kiem elkedő iskolai fali és 
kézi térképeket, glóbuszokat, 
valam in t földrajzi és csilla
gászati szem léltető eszközö
ket készítettek a cégnél. Az

intézet néhány nevezetesebb 
alkotása: M agyarország isko
lai fali térképe (1890): elemi 
iskolai atlasz (1894); tö rté
nelm i atlasz (1897) stb. Az
I. v ilágháború u tán  a vállal
kozás elsorvadt. — Földr. 
Közi. 1908/10. sz.; Geod. és 
K artogr. 1986/5. sz.

1890. Sopronban üzem be helyezték 
az első vidéki telefonközpon
tot, 48 előfizetővel. — MTK 
783. p.

1965. K iterjesz tették  a kalauz nél
küli közlekedést a kispesti, 
pesterzsébeti és rákospalotai 
v illam osjáratokra. — Fővá
rosi V illam osvasút Szolgálati 
U tasítása.

4. 1 1790. Szilágyi Márton (Detek) ref.
kollégium i tanár. D ebrecen
ben, m ajd Bázelben és Göt- 
tingenben tanult. 1773-tól a 
sárospataki kollégium  m ate
m atika  tanára . Á llítólag te r
m észetrajzot is tan íto tt. Gon
dosan fejlesztette a fizikai 
szertárat, ú j m űszerek vá
sárlásával, részben sa já t ke
zű készítéssel. Ezekről a 
fennm arad t le ltá r tanúsko
dik ; egyébként tud. közle
m ény a tollából nem  ismert. 
Ism eretes viszont az 1785—88.



évek vizsgatételeinek jegyzé
ke, am elyből kiderül, hogy 
m ilyen m odern eredm ények 
is bekerü ltek  a kötelező vizs
gaanyagba, pl. B. F rank lin  
néhány  évtizedes felfedezé
sei. O ktatási jegyzetei való
színűleg elvesztek. (* D ebre
cen, 1748. márc. 26.) —
Szinnyei T. 13. Bp. 1909. 
905—6. p.; F izikatört. II.
46—47. p.; M atem atikatört. I.

5. 1840. Üzembe helyezték Beszédes
József (1787—1852) tervei 
a lap ján  m egépített arad i m a
lom csatornát, mely hétesz
tendei m unka u tán  elkészül
ve (Kőrösbökénytől G yula- 
varsándig) 92 km -es hosszon 
50 m éternyi esésű vízzel 12 
m alm ot hajto tt meg. — Be
szédes J.: M érnöki irányza
tok. Pest, 1843.

5. * 1915. Gruber József (Korompa) 
gépészm érnök, egyetem i ta 
nár. A d iplom áját a M űegye
tem en szerezte meg. M érnöki 
pályafu tását a Ganz gyárban 
kezdte meg, ezt követően a 
M űegyetem  aerodinam ikai 
tanszéken volt adjunktus, rö 
vid ideig a Zuglói G épgyár 
tervező m érnöke, 1951-től h a 
lá láig  az átszervezett á ra m 
lástan i tanszék professzora. 
Az MTA áram lástechnikai 
tanszéki m unkaközösségének 
vezetője volt a  M űszaki 
Egyetem en. Ö ind íto tta  meg 
a rendszeres ku ta tóm unkát a 
rad iá lis átöm lésű ven tillá to r 
járókerekek  elm életének é r
dekében. Nevéhez fűződik az 
álló és forgó lapátrácsok kö
zötti áram lás korszerű m ate
m atika i eszközökkel történő 
leírása. V izsgálatsorozata 
nem zetközi érdeklődést vá l
to tt ki. (t Bp., 1972. nov. 26.) 
(C ikkünk a 104. oldalon.)

* 1865. Suták József (Szabadka) m a
tem atikus, egyetemi tan ár. 
Szegeden, m ajd  Budapesten 
tan íto tt. ”A fény elektrom ág
neses elm élete” c. tan u lm á
nyával elnyerte az A kadém ia 
p ályad íjá t; lefordíto tta és k i
ad ta  Bolyai János (1802— 
1860) A ppendixét. Egyetemi 
előadásainak tárgya a szin

te tikus és pro jek tív  geomet
ria, továbbá a determ ináns
elm élet volt. Foglalkozott 
még függvénytannal, a d if
ferenciál- és integrálszám ítás 
elm életével, a d ifferenciál
egyenletek elm életével, vala
m in t a görbék abszolút el
m életével. (t Bp., 1954. júl.
19.) — MÉL II. 668. p.

■'-"'^8. 1 1965. Surányi János (Bp.) K ossuth- 
d íjas mezőgazda, egyetemi 
tanár, akadém ikus. A m a
gyaróvári Gazdasági A kadé
m ia elvégzése u tán  (1906) 
életpályája a szántóföldi nö
vényi ku ltú rák  ku ta tásával 
és nem esítésével kapcsolódott 
össze, részben beosztott, rész
ben vezető beosztásokban. 
1936-tól a József N ádor M ű
szaki és G azdaságtudom ányi 
Egyetemen, a növényter
m esztési tanszéken profesz- 
szor. K étszer nyugdíjazták, 
1955-ben véglegesen. Sokirá
nyú m unkássága különösen a 
kultúrnövény-hasznosítás (a 
takarm ánycirok  hazai te r
m esztése stb.) és a korszerű 
kukoricaterm esztés te rén  ki
magasló. (* Győr, 1886. febr.
12.) — MÉL II. 667. p.

10. 1790. Révai Miklós (1750—1807)
tervezetet n yú jto tt be a M. 
K ir. H elytartótanácshoz m a
gyar tudóstársaság felá llítása 
érdekében. Választ nem  k a
pott rá. (L. még Lexikon I. 
1790. a la tt Révai M iklós c. 
cikket.) — MTK 977. p.

11. 1940. Szegeden megnyitották az
ú jonnan  alap íto tt Horthy 
M iklós Tudom ányegyetem et. 
Az ünnepi alakuló ülésen a 
korm ányzó is m egjelent. —
— Szegedi Egyetem i A lm a
nach.

12. 1 1940. Csizmadia Lajos (Győr) gé
pészm érnök, iparisko lai ta 
nár. Tevékenysége főképpen 
a m alom ipari ok ta tásban  
szerzett általános m egbecsü
lést. Kezdem ényezésére ú jí
to tták  fel a Felsőipariskolá
ban a m olnárképző, m ajd 
továbbképző tanfolyam okat. 
(* Szene, 1887. m árc. 17.) — 
MÉL III. 128. p.



* 1890. Gesztelyi Nagy László (Lövő- 
petri) agrárközgazdász, jo 
gász. Nevéhez fűződik a D u
n a—Tisza-közi M ezőgazdasá
gi K am ara megszervezése. 
K idolgozta a mezőgazdaság 
fejlesztésére vonatkozó tö r
vényt, engedélyezte a m un
kásköröket, tám ogatta a házi
ipart, népfőiskolát, homok- 
és szikkísérleti gazdaságot, 
m intagyüm ölcsöst szervezett. 
K ecskem éten kertm unkás- 
képző iskolát hozott lé tre  
(1929). Szorgalm azta az á r 
vízm entesítő tá rsu latok  á lla 
m osítását. Tervet dolgozott ki 
a mezőgazdasági m unkáskér
dés és szakoktatás m egoldá
sára. (t Bp., 1950. nov. 2.) — 
MÉL I. 593. p.

13. * 1840. Hermann Emil Gusztáv
(Dognácskabánya) bánya- és 
kohóm érnök, akadém iai ta 
nár. T anulm ányait Bécsben, 
B udapesten és Selm ecbányán 
végezte. G yakorlati m unká
já t a szélaknai gépészeti fe l
ügyelőségen kezdte (1863). 
1866-tól oktatott, 1872-től a 
Selmecbányái akadém ia ta 
nára, elemző erőm űtan t és 
szilárdságtant adott elő.
1894-től főbányatanácsos. A 
gázok term odinam ikája, a 
m echanika és szilárdságtan 
te rü le té t felölelő, jelentős 
irodalm i m unkásság fűződik 
nevéhez. G yakorlati eredm é
nyei a vízoszlopos gépek tö
kéletesítésével, a hengerso
rok, a gőzgépek, valam in t az 
aknakötelek méretezési m ód
szerével kapcsolatosak, (t Bp., 
1925. ápr. 22.) — MÉL I. 
713. p.; Selmec III. 184. p.; 
Műsz. nagyj. T. 5. 7—34. p.

1 1915. Winkler Benő (Selmecbánya) 
bányam érnök, főiskolai ta-, 
nár. 1863-tól a Bécsi B iroda- 
lom i Földtani Intézet kere té
ben, m ajd  1869-től a M. Kir. 
F öldtani Intézet geológusa
kén t részt vett az országos 
föld tani térképezési m unká
latokban. 1871—1898 között 
P ettkó  János (1812—1890) 
u tódaként a selmeci akadé
m ia m ineralógia-geológia- 
paleontológiai tanszékének 
vezető professzora. 1870—71-

ben a M. Földtani T ársulat 
első titkára , az 1871-ben in 
duló Földtani Közlöny első 
kötetének szerkesztője. A 
Bányászati és K ohászati Iro
dalom pártoló Egyesület egyik 
alapító ja és első elnöke (1887 
—1891). (* M agyar-Raszlo-
vica, Sáros v m , 1835. okt.
20.) — Zsám boki: Selmec. 
357. p.

15. * 1915. Pócza Jenő (Egyed) fizikus,
egyetemi tanár. T an íto tt Sze
geden, Budapesten, a Mű
egyetemen (1938—45). Dolgo
zott az Egyesült Izzóban 
(1945—49), m ajd tíz eszten
dőn át az ELTE-n tanszék- 
vezető tanár, 1959-től halá
láig  az MTA M űszaki Fizika 
K utató In tézetének főm unka
társa. Tudom ányos k u ta tá 
saiban kezdetben a vegyüle- 
tek  kristályszerkezetének 
röntgendiffrakciós m eghatá
rozásával foglalkozott. Bay 
Zoltán vezetésével részt vett 
szekunder sokszorozok kidol
gozásában, s része volt a 
Föld—Hold radark ísérle tek 
ben is. A lapító ja és vezetője 
a budapesti vékonyréteg
fizikai iskolának; több sza
badalm at és új gyártási el
já rá s t dolgozott ki. Jelentős 
szerepe volt az anyagtudo
m ány hazai m eghonosításá
ban és az elektrom ikroszkó- 
pos szerkezetvizsgálat új 
m ódszereinek bevezetésében. 
Részben az ő nevéhez fűző
dik a hazai fizikusképzés 
m egindítása és a tan te rv  k i
dolgozása. (f Bp., 1975. szept.
10.) — MÉL III. 619. p.

16. f  1940. Csonka Ferenc (M átraháza)
vegyészmérnök, reáliskolai 
tanár, a Szegedi Vegyészeti 
H ivatal első igazgatója. Sze
geden a reáliskolában és a 
tanítóképzőben tan íto tt, de 
oktato tt a helyi fém - és fa
ipari szakiskolában is, itt 
tan ítványa volt Galamb 
József (1881—1955), a Ford 
M űvek első főm érnöke. Sze
ged első vegyészeti intézete 
igazgatójává 1884-ben nevez
ték  ki. E ttől kezdve a szegedi 
fűszerpaprika volt leginkább 
m űvelt szakterülete. Sokat



te tt a ham isítások ellen, és 
elsőnek ő ism erte fel v ilág
piaci jelentőségét is. 1905- 
ben a szegedi paprikáró l ír t 
könyve (szerzőtársa: V árady 
Géza) forrásértékű. Foglal
kozott a szegedi borok és az 
ivóvíz kérdéseivel. (* Sze
ged, 1849. okt. 6.) — B átyai 
Jenő: Csonka János és
Csonka Ferenc m unkássága. 
Szeged, 1987. 85—123. p.

18. f  1915. Brancsík Károly (Trencsén) 
zoológus, orvos. Egyetemi ta 
nulm ányait Bécsben, P rág á
ban és G razban végezte. 
Beckón és Trencsénben o r
vos, já rási, m ajd  várm egyei 
tiszti orvos. Trencsén v á r
megye Term észettudom ányi 
Egyesület alapító  elnöke. 
L eginkább rovarokkal fog
lalkozott, jó l ism erte Bosznia 
és D alm ácia fau n á já t; fe l
dolgozta és le írta  a Fenichel 
Sám uel (1868—1893) á ltal 
gyűjtö tt ú j-guineai M ollusca 
(puhatestűek) anyagot. (* Ó- 
beszterce, 1842. m árc. 13.) —
— MÉL I. 261. old.

1840. A H elytartó tanács posta 
ügyekben bevezeti a m agyar 
nyelv használatát. M agyar 
Szövegezésű postai bélyegző
ket készítenek. — MTK T.

II. 651. p.

21. * 1790. Beregszászi (Nagy) Pál (Deb
recen) m érnök, városi ép íté
szeti felügyelő, ra jz tan á r. A 
pesti M érnöki In tézetben k a 
po tt m érnöki oklevelet. 1819- 
től a rajzolás és építészet 
ta n á ra  a kollégium ban és az 
o tt m űködő ’’Rajz Oskolá”- 
ban, ahol kőműves, ács ta 
nulókat és m estereket képez
tek. 1833—1858 között az 
építkezésekre felügyelő b i
zottság tagja. M unkásságá
ból kiem elkedő jelentőségűek 
a könyvei: ”Az építés tudo
m ánya” (1819—1883, négy kö
te tben): ”A szabadkézzel v a 
ló rajzolás tudom ányának, 
kezdete” (1823). Külön érde
me a ném et szakkifejezések 
m agyarítása, ezek nagy 
szám ban élnek m ai szak
nyelvünkben. M integy 200 
építészeti te rv rajza  m arad t

fenn. K önyveit m aga illuszt
rá lta  rézm etszetekkel. Ö te r
vezte Csokonai V itéz M ihály 
pu ritán  egyszerűségű ön tö tt
vas sírem lékét (1836). Je len 
tős volt m in t grafikus is. 
( t Debrecen, 1865. aug. 5.) — 
Balogh I.: B. P. és a debre
ceni rajziskola 1819-től. Műv. 
Tört. Ért. 1960. 46. p.: MÉL
I. 190. p.

* * 1890. Hevesi Gyula (Ungvár) ve
gyészmérnök, közgazdász, 
K ossuth-díjas akadém ikus, a 
m unkásm ozgalom  harcosa. 
D iplom áját a M űegyetem en 
szerezte. P ályafu tásá t Pös- 
tyénben kezdte, ezt követően 
az Egyesült Izzó ku ta tóm ér
nökeként — H elfgott Á rm in
n a l (1878—1942) — k ísérle
tezte a gáztöltésű izzólám pák 
nagyüzem i gyártását. 1918- 
ban  kezdem ényezte az A lkal
m azott M érnökök Országos 
Szövetségét. A Tanácsköztár
saság idején  a szocialista te r
m elés népbiztosa. Bukás u tán  
A usztriába, Németországba, 
ezt követően Olaszországba 
em igrált, végül a SZU-ba 
költözött. Jog ta lan  sérelm ek 
elszenvedése m elle tt sokféle 
tevékenységet folytatott. 1948- 
ban té r t haza. Először a Ta
lálm ányi H ivatal elnöke; az 
újítóm ozgalom  hazai m egin
dítója. Tevékenyen közrem ű
ködött az MTESZ m egalakí
tásában, m elynek elnöke is 
volt. A további ak tív  éveiben 
felelős és megtisztelő teen
dőket b íztak  rá  azM TA -ban. 
Főszerkesztője volt a M a
gyarország c. hetilapnak. 
Hosszú időn át tag ja  volt az 
MSZMP Központi B izottsá
gának. Főszerkesztése m ellett 
készült el az orosz—m agyar 
és a m agyar—orosz m űszaki 
és tudom ányos szótár, (t Bp., 
1970. febr. 25.) — MÉL III. 
306. p.; OMIKK 124. p.

1 1915. Klein Gyula (Bp.) botanikus, 
egyetem i tanár, akadém ikus. 
Bécsben, Zürichben és M ün
chenben végezte egyetem i ta 
nulm ányait. Előbb a budai 
reáliskolában volt tanár, ezt 
követően a M űegyetem  nö
vénytani tanszékén tanárse



géd, 1872-től professzor. F ő 
kén t a telepes- és v irágos 
növények sejt- és szövetta 
nával, valam in t a növényi 
rendellenességekkel fog lalko
zott. A tengeri m oszatok 
vizsgálata során k u ta tta  az 
á lla t- és növényvilág h a tá r 
kérdéseit. (* Eperjes, 1844. 
m áj. 4.) — MÉL I. 935. p.

23. f  1890. SchenzI Guido (Graz) o sz trák  
bencés szerzetes, m eteoro ló
gus, akadém ikus, a m ag y ar- 
országi M eteorológiai és 
Földm ágnességi In tézet m eg
szervezője és első igazgatója. 
A budai Főreálg im názium  
igazgatójaként szervezte m eg 
az 1850-es években a re n d 
szeres m eteorológiai észlelé
seket. 1866-ban pedig re n d 
szeresítette a déli pontosidő
jelzést (ezt puskalövéssel je 
lezték). Az MTA m egbízásá
ból 1869-ben létrehozta a 
M eteorológiai és F ö ldm ág
nességi Központi In tézetet, 
m elynek 1870—1886 között 
igazgatója is volt. É rdek lő 
dö tt a csillagászat irá n t is, 
kis obszervatórium ot re n d e 
zett be az Intézet m ellett. A 
m agyar tudom ányért igen so
ka t fáradozott, m unká já t az 
MTA lev., m ajd  rendes 
tagsággal ism erte el. T udo
m ányos m unkásságából k i
em elendő az ország fö ldm ág
neses fölmérése, valam in t a 
ta lajhőm érsék let ku ta tása .
1880-ban a lap ítványt lé tes í
te tt a jó előm enetelű szegény

diákok részére. 1890-ben 
visszarendelték Adm ontba, 
ahol a Bencés rend apá tja  
lett. (* Haus, A usztria, 1823. 
szept. 28.) — Réhly A. — 
Steiner L.: Sch. G.: Az Idő
járás. 1923.; MÉL II. 584. p.

24. * 1890. Lechner Egon (Kolozsvár) 
gépészmérnök. Oklevelét a 
budapesti M űegyetem en sze
rezte. Végigküzdötte az I. v i
lágháborút. M int mérnök, 
Resicán gyakornokoskodott, 
dolgozott a M. Földgáz Iro 
dában, volt tanársegéd a 
Műegyetemen, volt gépkonst
ruktőr, szabadalm i bíró, 
traktorszerkesztő, szerszám 
szerkesztő, gyártásvezető, 
szabványok kidolgozója, te r
vező- és szerkesztőiroda ve
zetője, ta n ár az Esti Műszaki 
Főiskolán, m in t a készülék
szerkesztés előadója. G yakor
la ti m unkájának  célját, ké
pességei kibontakozásának 
színterét a gépipari tömeg- 
gyártás gazdaságos m egszer
vezésében, az ehhez szüksé
ges gépelemek, m érés-tűrés- 
illesztés-rendszer, szerszám o
zás, készülékezés és techno
lógiai kidolgozásában ta lá lta  
meg. P ublikációinak száma 
kb. félszáz. (t Bp., 1967. júl. 
9 vagy 10.) — K eller B.: 
L. E. In. M űszaki N agyjaink, 
T. 5. 393—443. p.

28. 1965. T iszaszederkényben fe lavat
ták  a Tiszai Vegyi Kombi
nátot. — MTK T. IV. 1120. p.

DECEMBER

7. f  1915. Banovits Kajetán (Bp.) m é r
nök. A vasúti je lzőberende
zésekkel és a vasú tv ilág ítás
sal kapcsolatban több ú jítá s  
fűződik a nevéhez. Első m ű 
szaki m úzeum unk, a K özle
kedési M úzeum m egszerve
zője és igazgatója volt. 
(* Mátyóc, 1841. aug. 10.) — 
MÉL I. 107. p.

9. 1865. Stüler Frigyes Ágost (1800—
1865) berlin i építész te rve i 
szerin t épült új, kora ek lek 

tikus-reneszánsz stílusú  MTA- 
palo tát ünnepélyesen fe lavat
ták. — MTK 735. p.

11. * 1815. Apor Károly (Altorja) k irá 
lyi táb lai elnök. Jogot tanult. 
Egyik m egalapító ja volt a 
m arosvásárhelyi Kemény 
Zsigmond Társaságnak, en
nek első elnökévé választot
ták . Országos h írű  m in ta
gazda, a takarm ánysilózás 
egyik legelső hazai kezdem é
nyezője. Több ezer kötetes



könyv tárá t az Erdélyi M ú
zeum ra hagyta, (f M arosvá
sárhely, 1885. okt. 31.) —
MÉL I. 46. p.

1 1865. Barra István (Kiskőrös) te r
m észettudós. A pesti egyete
m en orvosi diplom át szerzett. 
K iskőrösön telepedett le.
Pest megye főorvosa volt, o r
vosi és term észettudom ányos 
m unkákat írt. N övénytaná
ban  m ár az evolúciós fejlő 
déselm élethez közeledett.
(* N agyajta, 1805.) — MÉL I.
123. p.

12. 1940. A háborús készülődéshez
kapcsolódó takarékosabb 
energiagazdálkodás 25 száza
lékkal csökkentette Bp. köz- ■—— 
világítását. — MTK T. III.
978. p.

15. * 1865. Bártfay (Paczona) József 
Árpád (Bp.) meteorológus, 
csillagász. F iatalon már 
Ö gyallán dolgozott, 1886-ban 
a M űegyetem en K ruspér Is t
ván (1818—1905) asszisztense,
1888—1894 között a M eteoro
lógiai és Földmágnességi In 
tézet m unkatársa ; 1884-ben 
m egindítja  az ’’U ran ia” c. 
rövid életű, de hazánkban az 
első csillagászati folyóiratot.
(t B alassagyarm at, 1937. júl.
14.) — B artha L .: Száz éve 
je len t meg az első m agyar 
csillagászati folyóirat. Föld 
és Ég, 1984. 10. sz.; MTESZ 
1987/30.

17. * 1890. Halász András (Munkács) 
bányam érnök, K ossuth-díjas. 
Selm ecbányán kezdte és Sop
ronban  fejezte be egyetemi 
tanulm ányait. E rdélyben és 
Jugoszláviában, m ajd  N agy
bányán  dolgozott. 1945 u tán  
ú jjászervezte a  hazai a lum í
nium term elést. 1950-től a 
B ányászati K utató Intézet 
osztályvezetője. M unkásságá
nak  főbb terü lete i az ú rk ú ti 
m angánércdúsítóm ű hidro- 
ciklonos osztályozáson a la 
puló rekonstrukciója, a fe
hérvárcsurgói üveghom ok- 
előkészítőmű, a sárisápi ka- 
olin-iszapolóm ű, a pátkai 
ó lom -cinkért- és fluo rit- 
flotálóm ű voltak, (f Bp.,

1975. m árc. 7.) — MÉL ÍII. 
286. p.

18. * 1715. Ádány András (Dománd) je 
zsuita szerzetes, fizikus. Böl- 

cselettudori oklevelet szerzett. 
Több iskolában tan íto tt filo
zófiát és fizikát. Nagyszom
bati tanársága idején  meg
je len t m űve egyike a legko
rább i egyetemi fizikaköny
veinknek. (f Esztergom, 1795. 
okt. 13. vagy dec. 12.) A szü
letési ideje sem tisztázott, 
vannak  források, m elyek sze
r in t 1716. dec. 28-án lá tta  
meg a napvilágot. — MÉL I.
10. p.; F izikatört. II.

20. * 1740. Benkő József (Bardócz) tö r
ténetíró , flórakutató, ref. le l
kész. K özépajtán ap ja  u tóda
kén t reform átus lelkész, itt 
botanikus kerte t hozott létre. 
M iután b e járta  E rdély  nagy 
részét, ’’F lóra T ranssilvanica” 
cím m el összefoglaló m űvet 
írt, am ely azonban kéz ira t
ban  m arad t és elkallódott. 
1805-től haláláig gyógyfüvek 
árusításából élt. Elsősorban 
orvosbotanikus volt, érdeme, 
hogy elsőként ism ertette 
L inné rendszerét m agyar 
nyelven és a növényeket elő
ször jelölte kettős névvel. 
Lelkesen fáradozott Erdély 
iparosítása érdekében. F á
radtságot nem  ism erve k u 
ta tta  Erdély tö rténeté t, ő  
ad ta  ki először Bethlen 
F arkas (1639—1679) T rans- 
silvania c. fo rrásé rtékű  m ű
vét. Számos m unká ja  kéz
ira tb an  m aradt. (+ Középajta,
1814. dec. 28.) — MÉL I. 
180. p.
(Cikkünk a 96. oldalon.)

21. * 1840. Hanusz István (Vác) földrajz
és term észetrajz tan ár, a 
kecskem éti állam i főreálgim 
názium  igazgatója. F ia ta l ko
rá tó l nagy igyekezettel fog
lalkozott a földrajzi, m eteo
rológiai, geológia-geofizikai 
és honism ereti tém ák  nép
szerűsítésével. Az 1870-es 
évektől szinte halálá ig  szá
mos cikke és tanu lm ánya je 
len t meg a hazai tudom ányos 
folyóiratokban, hetilapokban



és napilapokban. Több köny
ve is m egjelent, am elyekben 
elsősorban M agyarország te r
m észeti viszonyait m u ta tta  
be. A m últ század m ásodik 
felének egyik legnépszerűbb 
fö ldrajz i-term észetra jzi szak
írója, akinek népszerű írásai 
gyakran értékes, egyéni gon
dolatokat is tartalm aznak . Ö 
kezdem ényezte hazánkban  a 
régi korok m eteorológiai fe l
jegyzéseinek feldolgozását és 
közlését, (f Kecskem ét, 1909. 
febr. 7.) — Farkasfalv i K.:
H. I. em lékezete. Földr. Közi. 
1911. 5. sz.; R éthly A.: H. I. 
Az Időjárás. 1909. 2. sz.

22. 1965. Felsőzsolca—Szerencs között
á tad ták  a villamosított vas
útvonalat. A II. ötéves te rv 
időszak befejezésére a v illa
m osított vasútvonalak  hossza 
557 km  volt. — Északm a- 
gyarország, 1965. dec. 23. I. 
p .; S tatisztikai Évkönyv, 
1965.

24. * 1840. Belházy Emil (Besztercebá
nya) erdőm érnök. Erdészeti 
A kadém iát végzett. Az ország 
különböző erdőgazdaságaiban 
dolgozott, végül a Földm ű
velési M inisztérium ba he
lyezték. Főképp erdőrende
zéssel, erdészeti m éréssel fog
lalkozott. ”Űj szerkezetű 
távm érő”-t, speciális e rdé
szeti m érőm űszert szerkesz
te tt, am elyet később róla ne
veztek el. (t Bp., 1898. ápr.
25.) — MÉL I. 167. p.

6“̂ ^ th26. * 1865. |if>th Miksa (Pest) üvegfestő.
A pjánál tanult, ezután kü l
földön próbált szerencsét, itt 
ism erkedett meg az üvegfes
tő  m űvészettel. H azatérve 
m űhelyt nyito tt (1885). M un
kássága kezdetben a h istoriz
mus, később a szecesszió je 
gyeit viselte m agán. V allja: 
”Az üvegfestészet techn iká ja 
nem  csupán festésből áll, 
hanem  a színes üvegdarab
káknak  összerakásával, főleg 
egy mozaikszerű m űvelet, 
m elynél még jelentős szere
pet já tsz ik  az optika is.” 0  
készítette például a budapesti 
Szent István-bazilika és az

Országház üvegképeit, ö n 
életrajzi írásában  több m int 
nyolcvan épület üvegképeit 
em líti meg. K étségtelen: kü
lönleges színű és fa jtá jú  
üvegek előállításával nem 
zetközi ran g ra  és színvonal
ra  em elte a m agyar üveg
festészetet. (f Bp., 1944. jún. 
14.) — Róth M.: Egy üveg
festőm űvész az üvegfestészet-

t Bp., 1942.

csáry Sándor (Bp.) zoo
lógus, az MTA 1. tagja. P re
m ontrei rend  tag ja  volt, 
m ajd  á tm en t a civil életbe 
és a Nemzeti M úzeum  állat
tá ráb an  le tt őrsegéd (1870), 
később igazgatóőr. Főleg ro
vartannal (entomológiával) 
foglalkozott, azon belül a 
hártyásszárnyúak  (Hymenop- 
tera) szakértő je volt. Több 
á lla tfa jt neveztek el róla. 
F. M.: M onographia Chry- 
sid idarum  orbis te rrarum  
iniversi. Bp. 1889. (* Nagy
várad, 1841. szept. 27.) —
TTT Évk., 1940. 135—6. p.; 
Szelei L.: M. S. Tud. mező- 
gazd. 1971. 9. 97—99. p.

27. f  1840. Baritz György (Zára) m ér
nökkari ezredes, akadém i
kus. A bécsi hadm érnöki 
akadém ián tanu lt. H orvátor
szágban és D alm áciában ka
tonáskodott. M űszaki és had
tudom ányi cikkeket ír t és 
közrem űködött az akadém ia 
hadtudom ányi szótára szer
kesztésében. 1823-ban érteke
zése je len t meg a Pest és 
Buda között lé tesítendő ál
landó h íd  szükségességéről. 
(* Nagyenyed, 1779. okt. 28.)
— MÉL I. 118. p.

* 1890. Sébor János (Facskó) erdő
m érnök, egyetem i tan ár. Ok
levelét a Selmecbányái aka
dém ián szerezte. Gyakornoki 
éveiben az állam erdészetnél 
dolgozott. 1918-tól kezdett 
tan ítan i. Professzora halála 
u tán  Sopronban a földm érés
tan i tanszéket b íz ták  rá 
(1923). Elsők között ism erte 
fel a fo togram m etria jelentő
ségét az erdészet szem pont
jából, és bevezette önálló



tárgyként való oktatását, 
(t Sopron, 1965. febr. 26.) — 
B isztray K.: Négy évtized a 
katedrán . Erdészet, 1963. 4—
5. sz .: Raum  F .: M agyar
földm érők arcképcsarnoka. 
Bp., 1976. T. I.

28. f  1965. Radó Tibor (New Sm yrna 
Beach, F lorida, USA) m ate
m atikus. A M űegyetem u tán  
a szegedi tudom ányegyete
men tanult, itt védte meg 
m atem atikai doktorátusát 
(1921), s itt volt ad junktus 
1924—29 között. Riesz F ri
gyes (1880—1965) tan ítványa 
volt, ak i Radó figyelm ét a 
Geöcze Zoárd-féle (1873— 
1916) felszínm érési p roblé
m ák felé irányíto tta . T ehet
ségét fölism erve, m eghívást 
kapott a  m üncheni egyetem 
re, előadott a H arvard  Egye
tem en, 1930-tól az ohioi á l
lam i egyetem tanára . H. 
Lebesgue és Riesz Frigyes 
valós függvénytani eredm é
nyei a lap ján  lényegesen egy
szerűsítette és általánosíto tta 
Geöcze eredm ényeit. Ezzel 
m egterem tette a felszínm é
rés m odern elm életét. A 
problém akör variációs k é r
dések megoldásához, az a n a 
lízis topológiai m egalapozá
sához, végül a m atem atikai

logikai kérdéskörhöz vezette. 
(* Bp., 1895. jún. 2.) 
(Cikkünk a 129. oldalon.)

30. 1965. Üzembe helyezték a Nyugati
Főcsatornát. Az építési m un
kát 1963-ban kezdték meg. 
A főcsatorna teljes hossza 43 
km. A tiszavasvári hajózsi
lipnél ágazik ki a K eleti Fő
csatornából és Ű jszentm ar- 
g itánál csatlakozik az 1916- 
ban  épült H alastói Tápcsa
tornához, mely addig a Ti- 
szakeszi szivattyútelep gépein 
keresztül kapta a vizet. Ilyen 
módon 8700 ha. halastó gra
vitációs vízellátása és több 
m in t 25 000 ha. szántó öntö
zése vált lehetővé; továbbá 
számos település belvizeinek 
elvezetését könnyíti meg.

31. * 1890. Hollóssy Ferenc (Bp.) víz
m érnök, a vízügyi szolgálat 
egykori vezetője. Az első v i
lágháború u tán  a fővárosi 
vám m entes kikötő építésve
zetője volt. A felszabadulást 
követően az ú jjáép ítési m un
kák  irányítása m elle tt a B a
la ton  vízszintszabályozásának 
problém áival, ill. a  Sió-zsilip 
építésével foglalkozott, (t Bp., 
1970. jan . 17.) — Lászlóffy 
W .: Hollóssy Ferenc. Vízügyi 
Közi. 1980. 2. sz.



C I K K E K  I

Mokrai Benedek
Csillagászat a középkori Magyarországon

A bécsi egyetem történetének mindmáig legalaposabb kutatója, Joseph 
A schbach szerint ezen az 1365-ben alapított főiskolán 1390-ből szárm azik az 
első fe ljegyzés csillagászati előadásokról. Ez az adat nemcsak a 600 éves év
forduló miatt érdekes, de számunkra azért is figyelemreméltó, mert a csillagá
szati tárgyú előadások — mai értelemben talán ”kollégium”-nak nevezhetnénk
— egy magyar tudós nevéhez fűződnek. ’’Ebben az évben (vagyis 1390-ben) 
Benedictus de Ungaria asztrológiát és más matematikai ismereteket adott elő”
— közli Aschbach.

Benedictus de Ungaria, azaz M agyarországi B enedek  mester nevét már a 
múlt század történetírói is pontosan azonosították Zsigm ond király, utóbb 
német-római császár korának egyik érdekes, eléggé kalandos sorsú személyisé
gével, M okrai B enedek  mesterrel. (Brandenburgi Zsigmond 1387—1437 között 
uralkodott.) Bizonyos, hogy igen nagy tudású ember lehetett, hiszen neve a 
kor leghíresebb egyetemeinek matrikuláiban fordul elő. De politikai p ályája  is 
változatos: a király ellen felkelő ’’lázadó főnök” az 1410-es évektől már 
Zsigmond bizalmasa és diplomáciai megbízottja.

Mokrai (vagy Makrai) Benedek neve először a prágai egyetem anyakönyvei
ben bukkan fel, az 1383—1387 közti években. Ennek alapján feltehető, hogy 
1360 körül született. Prágában szerezte meg ”a tudományok mestere” — 
magister in artibus — fokozatot. 1388-ban azonban már Bécsben találjuk, ahol 
két évvel utóbb csillagászati, pontosabban csillagjóslási előadásokat tartott, a 
’’csillagok ítéletéről” címen.

Innen a párizsi egyetemre ment, ahol 1398. április 1-én a kánoni jog 
licentiátusává avatták, 1401-ben pedig a páduai egyetemen a jogtudományok 
mestere címet is megszerezte. Hazatérve Zsigmond király óbudai egyetemén 
tanított. Néhány évvel később azonban már a magyar trónra törő nápolyi 
László király híveihez csatlakozott, és Óbudán sereget szervezett — talán az 
egyetem diákjaiból — Zsigmond ellen. A trónkövetelő, és a hozzá csatlakozó, 
főként horvátországi főurak lázadása azonban 1403 augusztusában összeomlott. 
Mokrai Benedekről maga Zsigmond tesz említést egy 1403. szeptember 6-án 
kelt levélben:

’’Bizonyos Benedek mester, a római és kánoni jog tudora ( . . . )  más ellen
ségeinkkel egyetemben, 800 lovas élén ellenünk támadt, mi azonban őt Pest 
határában leküzdöttük Isten segítségével, most pedig bilincsbe verve fogságban 
őrizzük.”

Mokrai Benedek hírnevét és tudását bizonyítja, hogy 1406-ban a párizsi 
egyetemen tanuló magyar diákok vezetője emelt szót érdekében, az ott tartóz
kodó királyi követek előtt. Hivatkozott arra, hogy Benedictus de Ungaria ”az 
egykori párizsi egyetem díszére vált”. A király rövidesen, C iliéi Borbálával 
kötött házassága alkalmából,' szabadon bocsátotta.



Egy meglepő fordulattal az egykor lázadó magiszter néhány év múltán a 
király bizalmas emberei közé került! Már 1412-ben Zsigmond megbízta, hogy 
a német lovagrend, Lengyelország és Litvánia határvitájában járjon el. Ehhez 
a küldetéshez, jó diplomáciai készségen kívül némi földrajzi ismeret is kellett. 
Ott találjuk Benedeket a király spanyolországi, francia és itáliai útjának kísé
rői közt, majd 1416-ban ő az angol és a francia uralkodó kibékítésére küldött 
követség egyik tagja. További adataink már nincsenek életéről, talán 1420 körül 
fejezhette be változatos életútját.

Sajnos semmiféle feljegyzés nincs arról, hogy Mokrai Benedek hat év
századdal ezelőtti csillagászati előadásai milyen tárgyköröket érintettek köze
lebbről. Erre vonatkozóan legfeljebb a középkori egyetemek általános tananya
gaiból, és a magyar tudósokra vonatkozó gyér adatokból vonhatunk le követ
keztetéseket.

A középkori Európa csillagászatának egyik legfőbb problémája a naptár 
és a Hold fényváltozásának kiszámolása volt. Ismeretes, hogy a keresztény 
kalendárium, a karácsonyi ünnepkörrel, a hét és hónap beosztással, a Nap 
járását követő római naptáron alapul. A kereszténység legjelentősebb ünnepe, 
a húsvét (a hozzá csatlakozó ünnepkörrel), viszont a mezopotámiai eredetű 
holdnaptárat követi. (Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
első holdtölte utáni vasárnapra esik.) A kétféle, egymáshoz nem kapcsolódó 
naptárrendszer összehangolása, a húsvéti holdtölte kiszámítása a középkori 
kalendariográfia egyik központi kérdése volt.

A naptárszámítás tudományának alapjait, az úgynevezett computus-t több
nyire már a középfokú iskolák felső tagozataiban is oktatták. A számolás rész
leteit, a táblázat szerkesztését, valamint az éggömbre vonatkozó geometriai 
ismereteket, az égitestek látszó mozgásának leírásával egyetemben már az 
universitások bölcsészeti fakultásain adták elő. Ezeket a (mai értelemben vett) 
csillagászati alapfogalmakat azonban gyakran a matematika keretében tár
gyalták.

A késő-középkorban kezdett mind jobban elterjedni — a spanyolországi 
mór egyetemekről — a csillagjóslás, az asztrológia. Eleinte az asztrológia csu
pán a szerencsés és baljós napok meghatározására, valamint a betegségek ki
menetelének, kezelési módjának megállapítására szorítkozott. Utóbb egyre na
gyobb szerephez jutott, és az egyetemek csillagászatnak nevezett tananyagában 
uralkodóvá vált a csillagjósláshoz szükséges számítások ismertetése. Vitathatat
lan, hogy ekkoriban megvolt az a pozitív szerepe, hogy a csillagj ósokat gya
korlati számításokra, és az égbolt megfigyelésére késztette.

A magyar királyok udvarában aránylag hamar feltűntek az orvos-asztroló
gusok. Gerardus mestert, IV. B éla, V. István  és IV. (Kun) László orvos-asztro
lógusát 1272-ben szolgálataiért egy Zágráb melletti faluval ajándékozták meg. 
N agy Lajos király, első nápolyi hadjárata előtt (1347—48) már alighanem tuda
tosan felhasználta a magyar asztrológusok jövendölését, akik a Mars bolygó 
kedvező helyzetéből a háború sikerét jósolták. Idős korában maga Lajos király 
is szívesen mélyedt el az asztrológiában.

Szép számmal találhatunk a csillagos ég jelenségeire vonatkozó feljegyzést 
is. Tam ás, spalotoi esperes például megemlékezik a tatárjárást megelőző, 1239. 
évi napfogyatkozásról, valamint az ekkor látott üstökösről is.

Még korábbiak azonban a naptárszámítási előírások és táblázatok (com- 
putusok). A jelenlegi legkorábbi, Magyarországon fellelt computus az úgyneve
zett ’’esztergomi diákjegyzet”-ben található, és a XII. sz. első éveiben készül
hetett. Ennek szinte kiegészítője az 1290 után leírt Pray-kódex kalendáriumi



A bolygók egymáshoz viszonyított látszólagos helyzetének asztrológiai vonatkozásban 
fontos szempontjai az állatövi jegyekben (az ún. aspektusok). A Szalkai-kódex (1490 
körül) egyik magyarázó rajza.
része. A következő évtizedekből, évszázadokból számos misekönyv és szertar
táskönyv kiegészítéseként bukkanhatunk naptártáblázatokra.

Mokrai Benedek bécsi előadásai, a cím után ítélve, elsősorban a csillag- 
jóslással, és talán az égi jelenségek magyarázatával foglalkozott. Ez a tárgykör 
azonban a XIV—XV. sz. fordulóján még a ’’modern” csillagászathoz tartozott, 
és vitathatatlanul tartalmazott olyan elemeket, amelyek a mai tudomány csíráit 
hordozták.

ifj. Bartha Lajos
Irodalom:

M okrai Benedekről: Fraknói V.: Nyomozás egy középkori magyar tudós élet-viszon- 
tagságainak földerítésére. — Századok, 1984 5. (Srs) ’’M akrai Benedek” — Századok, 
1902 10.

A naptárszám ításról: Mészáros I.: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki 
iskola. Bpest, 1972.

A középkori csillagászatról: G ünther, S.: Geschichte des Mathematischen Unterricht 
im deutschen Mittelalter... Berlin, 1887.; Naylor, P. J. H.: Astrology — an hi
storical examination. London, 1967.



Fazola Henrik és a diósgyőri vasgyár
A magyarországi barokk vasmű- 

vesség legkiválóbb művelője, Fazola  
Henrik 1730-ban született Würzburg- 
ban. A vasművességet választotta 
élethivatásának.

Würzburgban O egg János György 
mester, az ottani püspökség részére 
készített kovácsolt vasrácsos kapuin 
az ágasbogas naturalisztikus díszítő 
elemek gazdag pompájával állított 
remek emléket a délnémet vasrács
készítő iskolának. Ebből az iskolából 
került ki a magyarországi barokk 
vasművesség kiváló mestere, Fazola 
Henrik. Szülővárosában jelentős vas
ércbányászat is folyt, amelynek tu
dományát, a vasipar iránt érzett szé
les körű érdeklődése folytán, a ko
vácsmesterségen kívül igyekezett el
sajátítani.

Külföldi utazásai során megismer
kedett a stájer, a karinthiai, a fran
cia és a spanyol vaskohászat techni
kai eszközeivel és technológiájával is. 
Vándorlásai során kötött ismeretsé
get B arkoczy Ferenc (1710—1765) 
egri püspökkel és főispánnal. Barkó- 
czy, látva Fazola kiváló vasműves 

képességét, meghívta Egerbe a püspökség és a fejlődő város vasmunkáinak 
elkészítéséhez.

Fazola 1758-ban költözött Egerbe. Barkóczy, ígéretéhez híven elárasztotta 
megrendelésekkel. Az akkor épülő megyeháza, a felsőtárkányi és harkányi 
kastély építkezéseinél bőven akadt munkája. 1761-ben fejezte be vasműves 
mesterségének még ma is világhírű remekét, az egri megyeháza két kovácsolt 
vaskapuját.

1763-ban Barkóczy esztergomi érsek lett, utóda E sterházy Károly (1725— 
1799) folytatta Eger fejlesztését. Megindította a jogi líceum építését. Fazola itt, 
de a püspökség más területén is számos megbízást kapott. Nagy gondot okozott 
Fazolának a vasanyag beszerzése a távoli csetneki és mecenzéfi hámorokból. 
Felmerült a gondolat, hogy Eger közelében célszerű lenne vasművet létesíteni, 
hogy az ellátási gondokat megszüntessék.

Fazola, aki híres vasműves termékeivel 6—7 év alatt Egerben anyagi füg
getlenségre tett szert, 1765-ben — 225 évvel ezelőtt — kezdte meg a környező 
Mátra- és Bükk-hegységben a vasérckutatást. Fia, Fazola Frigyes, atyja élet
rajzában erről így ír: ’’Veleszületett hajlamtól hajtva Magyarország amúgy is 
gazdag ásványkincseinek felkutatására törekedett. A kutatást azzal a célzattal 
végezte, hogy a fellelt ércekből olyan vasat gyártson, amely nemcsak a ka-

Fazola Henrik 1730—1779, 
Szobor az Öntödei Múzeum 

kohász Panteonjában



rinthiait és stájerországit múlja felül, hanem az akkor annyira ismert spanyol 
és svéd vassal is egyenlő lenne.”

Fazola értesült arról, hogy M ária Terézia királynő 1763. május 1-én Auszt
riában bányakutatásra adott ki rendelkezést és a bányabejelentők részére ju
talmat helyezett kilátásba. Az uralkodó az elszenvedett háborús kudarcok ha
tására Magyarországon is megengedhetőnek tartotta ebben az időben gyárak 
és ipari üzemek létesítését s ennek érdekében a Gazdasági Tanács útján javas
latot tétetett, miként lehetne Magyarországon is eredményes iparpolitikát foly
tatni. A javaslat alapján a királynő a rendelkezést Magyarországra is kiterjesz
tette, eszerint mindazok, akik tőzeget fedeznek fel és azt bejelentik, jutalomban 
részesíti. 1768-ban a rendeletet a kőszénre is kiterjesztette.

Fazola két esztendőn át folytatott ’’veszélyes és fáradtságos kutatásait 
siker koronázta. A legjobb kőszénfajtát, a palát és a leginkább keresett vas
ércet találta meg”, írja fia, emlékirataiban.

Fazola kutatásait saját költségén végezte, s az eredmények 1769-ben már 
megmutatkoztak. A kutatások eredményeiről a királynői rendelet szellemében 
a szomolnoki bányafelügyelőség útján jelentést tett. Előterjesztette azt a kéré
sét, hogy a kutatásokat Gyöngyös, Eger és Diósgyőr környékén folytathassa és 
eredményei elismeréséül a császári és királyi bányamesteri címet elnyerhesse. 
A királynő az 1769. április 24-én kelt udvari dekrétumában az előterjesztést 
elfogadta, s közölte, hogy ha felfedezései a hevesi és borsodi hegyekben a 
kincstár számára hasznot hajtó üzemekké fejlődnek, úgy királyi bányamesterré 
nevezi ki, ezen kívül nemcsak dicséretben részesíti, hanem arany érdemérem
mel is megajándékozza. Fazola 1769-ben bejegyezteti jogát az upponyi Péter- 
bánya vasérckészletének kiművelésére, majd 1770-ben újabb bányahelyeket 
szerez az upponyi határban.

Az eredményes vasérckutatások lehetővé tették a vasgyár létesítési tervé
nek megvalósítását. 1769-ben a bécsi udvari kamaránál erre vonatkozó tárgya
lásait meg is kezdte. 1770. július 20-i keltezéssel az uralkodó Mária Terézia a 
pozsonyi magyar kamara elnökéhez intézett leiratában írja: ’’Kincstárunk hasz
nát és édes magyar hazánk javát több vasbánya kiaknázásával óhajtjuk elő
mozdítani, ezért elhatároztuk, hogy a bőséges faanyaggal rendelkező diósgyőri 
kamarai uradalom területén vasgyár létesíttessék.”

Teljesült Fazola kívánsága. Sok nehézséggel és anyagi áldozattal 1771-ben 
Szentlélek-pusztán — a mai Ömassán — felépítette nagyolvasztóját, Hámor 
községben pedig vasfeldolgozó hámorait, és ezzel lerakta a diósgyőri vaskohá
szat alapjait. A gyárat főleg félig kész vasféleségnek nagy tömegben való gyár
tására rendezték be. A diósgyőri vas átlagon felüli keménysége miatt rövidesen 
országos hírnévre tett szert. A bécsi kincstár az első négy év termelése után 
megbizonyosodott arról, hogy az egri lakatosmester felfedezéséből megszületett 
Magyarország — Rónic után — második legkorszerűbb vasgyára. Ez a vasgyár 
azonban felemésztette Fazola vagyonát és egészségét, 1779. április 18-án, 
49 éves korában meghalt.

Fazola halála után a diósgyőri császári, királyi és társulati vasgyár tovább 
fejlődött. A legmagasabb szintet fia, Fazola Frigyes gyárigazgatósága alatt érte 
el, amikor a napóleoni háború alatt a diósgyőri szén felhasználásával az ország
ban először gyártottak cementacélt. Ujmassán új nagyolvasztót építettek, amely 
háromszor nagyobb volt az ómassainál. Az olvasztó építését 1813-ban fejezték 
be. Ez az olvasztó ma kohászati ipari műemlék.

1867-ben, a kiegyezés után, az új magyar kormány a magántársulati tagok 
részvényeit megvásárolta, így a vasgyár a magyar állam tulajdonába került.



Az újmassai nagyolvasztó. Helyreállítva 1952-ben. Ipari műemlék



Miután a gyár a kiegyezés utáni vasúti szükségletek kielégítésére ezen a helyen 
már nem volt továbbfejleszthető, 1871-ben — 100 éves fennállását követően — 
végleg megszüntették, és a koronauradalom területén, a Szinva völgyében, 
1868-ban egy új, modern vasgyár felépítését kezdték meg.

Fazola Henrik gyáralapítása munkásságának legkiemelkedőbb alkotása és 
a magyar ipar jelentős eseménye volt, hiszen ebből a vasgyárból alakult ki 
később a magyar vaskohászat egyik legnagyobb vasipari telepe, a diósgyőri 
vasgyár, mai nevén a Lenin Kohászati Művek.

K iszely  G yula

Irodalom:

Kiszely G yula: A diósgyőri vasgyár története Fazola Frigyes leírásában. A miskolci 
H erm ann O ttó Múzeum Közleményei. 1956. 3. sz. 54—57. p.

Soós I. — Kiszely Gy. — H ádor T.: Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 190 éves 
történetéből. Miskolc, 1969. 7—57. p.

Soós Im re: Fazola Henrik és Lénárt egri vasművesek. M űvészettörténeti Értesítő, 
T. 4. 1955. évf. 29—44. p.

Országos Levéltár. E. 21. (Kam arai Levéltár. Benignae Resolutiones) 1770. július 28. 
M ária Terézia alapítólevele.

Kiszely G yula: A diósgyőri szénbányászat kezdete. A m iskolci H erm ann O ttó Múzeum 
füzetek 18—19. sz. 3—30. p. 1965.

Heckenast G usztáv: Fazola H enrik em lékira ta  a  diósgyőri vasm ű alap ításáró l 1777- 
ből. T echnikatörténeti Szemle. T. VI. 1972. Budapest, 1973. 87—93. p.



Benkő Ferenc,
az első magyar ásványtan szerzője 

(Magyarlápos, Erdély, 1745. jan. 4. — Nagyenyed, 1816. dec. 16.)

A XVIII. század első felében ha
talmas fejlődésnek induló hazai bá
nyászatnak nagy és fontos szerepe 
volt a magyar földtudomány, illetve 
az azt képviselő ásványtan létrejöt
tében, kialakulásában. A bányászat 
megkívánta, többek között, az ásvá
nyok és kőzetek fokozott vizsgálatát, 
s ez az igény indította el az 1763- 
ban megalakult selmeci Bányászati 
Akadémián az ásványtan oktatását. 
Ezzel egyidőben, e század második 
felében néhány úttörő kutató, ter
mészetvizsgáló, ’’mineralógus”, a ha
zai bányászat gyakorlati tudományos 
igényeinek kielégítésén fáradozva, 
bejárta az ország bányahelyeit, ás
ványokat, kőzeteket, ősmaradványo
kat gyűjtve megfigyeléseket tett, és 
a szerzett ismeretek, tapasztalatok 
alapján megírta a maga ásványtani 
munkáját; mindezek a magyar föld

tani szakirodalom első, klasszikus művei, forrásai.
Ennek az úttörő mineralógus nemzedéknek a munkássága, életműve képezi 

a magyarországi ásvány-földtan történetének első, kezdeti, hősi korszakát, mely 
az 1767—1825 közötti időszakot foglalja magába. Ezek a klasszikus ásványtani 
munkák nagy része német és latin nyelven jelent meg az alábbiak szerint. 
Fridvaldszky János (1730—1784) főiskolai tanártól, ’’Minerologia Magni Prin- 
cipatus Transilvaniae” (Claudiopoli, 1767), J. E. F ich tel (1732—1795) nagyszebeni 
kincstári tanácsostól, ’’Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen” 
(Nürnberg, 1780), Born Ignác (1742—1791) e korszak legnagyobb egyénisége 
művei közül a ’’Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch 
das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn” (Frankfurt 
u. Leipzig, 1774). F. J. M üller (1740—1825) bányamérnök, az erdélyi bányászat 
vezetőjének fő műve ’’Mineralgeschichte der Goldbergwerke in dem Vörös- 
pataker Gebirge bei Abrudbánya” (Leipzig, 1789), G. A. Scopoli (1723—1788) 
selmeci akadémiai tanár, ’’Crystallographia Hungarica” (Praha, 1776) c. mun
kája, Zipser K. András (1783—1864) tanár műve a ’’Versuch eines topo
graphisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn” (Oedenburg, 1817), végül 
Jónás József (1787—1821) a Nemzeti Múzeum első mineralógusának, e korszak 
utolsó képviselőjének fő műve, ’’Ungarns Mineralreich orycto-geognostisch und 
topographisch dargestellt” (Pest, 1820).

A magyar nyelvű ásványtan megszületéséhez, a németből való fordításon 
át vezetett az út. Az úttörés feladatát B enkő Ferenc református lelkész, a



nagyenyedi kollégium tanára végezte. Tanulmányait a nagyenyedi Bethlen 
kollégiumban kezdte, majd enyedi pappá szentelése után 1780-ban folytatta a 
jénai és a göttingai egyetemen. Göttingában J. F. G m elin  professzor ásványtani 
előadásait hallgatta, aki felhívta figyelmét A. G. W erner, a freibergi Bányá
szati Akadémia professzorának ’’Von den äusserlichen Kennzeichen der Fos
silien (Leipzig, 1774)” című ásványtan könyvére. Ezt 1782-ben lefordította ma
gyarra és hazatérése után 1784-ben kiadta ’’Werner Ábrahám úrnak a kövek
nek és értzeknek külső megesmertető jegyeiről írott könyvetskéje” címmel 
Kolozsvárott, ’’hazájának és a tanuló ifjúságnak lehető hasznára”. 1784-ben 
előbb a nagyszebeni református eklézsia papja volt, majd 1790-ben meghívták 
a nagyenyedi kollégium természetrajz, földrajz és német nyelv tanárának, ahol 
haláláig működött. — Benkőt a jénai ’’Mineralogische Societät” 1798-ban tag
jává választotta, továbbá tagja volt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság
nak.

Benkő F. 1786-ban megjelentette 
fő művét, az első, önálló magyar 
nyelvű ásványtant, ’’Magyar Minero- 
logia az az a kövek s értzek tudo
mánya” címen szintén Kolozsvárott, 
melyben az ásvány világot a Werner- 
iskola szellemében ismertette, de már 
a hazai viszonyok és példák alapján.
Művének legfőbb érdeme magyar 
nyelvűsége, mint úttörőnek meg kel
lett teremtenie a magyar ásványtani 
szaknyelvet is, a latin és német el
nevezésekből. Könyvének megjelené
se 200. évfordulója alkalmából, 1986- 
ban megjelent annak reprint kiadása 
(Szerk. S zak áll Sándor és W eiszburg  
Tamás).

Az ásványtan mellett a természet
rajz többi ágait is tanította és mű
velte. ’’Magyar Linneus” című mun
kája (1790), melyben az állat- és nö
vényvilágot ismertette Linné rend
szere szerint, kéziratban maradt. Ta
nítványai számára földrajzi kézi
könyvet írt, ’’Magyar Geográfia” 
címmel, melyben Ázsiát, Afrikát és 
Amerikát ismertette, és Kolozsvárott 
jelent meg 1801—1802-ben. Nagy ér
deme, hogy tanítványai kezébe anya
nyelvű tankönyveket igyekezett adni 
és magyar nyelven tanította a természetrajzot, amikor a hivatalos és oktatási 
nyelv a latin volt.

Az iskolai oktatáson kívül mindent megtett a honismeret, a földrajzi és 
természetrajzi ismeretek terjesztése érdekében. Ezt a célt szolgálta a ’’Parnasz- 
szusi időtöltés” című munkája, amely évkönyvszerűen jelent meg 1793—1800 
között hét kötetben Kolozsvárott. E munkájának jelmondata megszívlelendő, 
mert változatlanul időszerű: ’’Mentül jobban esméri valaki a tulajdon hazáját,
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annál jobban tudgya azt mind szeretni, mind pedig más idegen földek felett 
betsülleni.”

Benkő tanári munkásságának talán legelevenebb és jelentősen nevelő ha
tású eredménye, hogy a nagyenyedi kollégiumban természetrajzi múzeumot 
hozott létre, gazdag ásvány-földtani gyűjteménnyel, a hallgatóság és a köz 
javára, amely 1796-ban nyílt meg. Ez volt feltehetően az első nyilvános mú
zeum Magyarországon. Ezt a ’’Raritatum et Rerum Naturalium Museum”-ot, 
’’Enyedi Ritkaságok” címen a Parnassusi Időtöltés VII. kötetében írta le 1796- 
ban. Sajnos a múzeum anyagának nagy része az 1848/49-es szabadságharc alatt, 
amikor is a románok felgyújtották Nagyenyedet, elpusztult.

Benkő Ferenc múzeumával és a Parnassusi Időtöltéssel ”a természeti dol
gok” gyűjtésének a kedvét és a ’’ritkaságok iránt való ízlést” igyekezett az 
ifjúságban felébreszteni. Egész működése az ifjúság nevelését, tudományos 
ismereteinek gazdagítását szolgálta és előkészítette a természettudományos 
világnézet kialakítását is. A felvilágosodás korának természettudományos tö
rekvéseit ő adta át a reformkori fiatal nemzedéknek. Múzeumi célkitűzésében 
tehát a közvetlenül iskolai szempontok mellett, megvannak a tudományos és 
társadalmi szempontok is. A nagyenyedi múzeum megszervezése ezért jóval 
nagyobb jelentőségű, mint a többi korabeli hazai gyűjtemények voltak és csak 
az egyéni érdeklődés kielégítését szolgálták.

Amikor 1790. június 24-én — 200 éve — elfoglalta katedráját és a kollé
gium dísztermében a beiktató ünnepélyen a hagyományt megszegve ”békö- 
szöntő” beszédében magyarul szólalt meg, az öröm és meglepetés moraja kélt: 
”A teremtő két könyvet adott kezünkbe: a kegyelem könyvét és a természetnek 
könyvét. A biblia mellé tartozik tehát a természet kincses házának megisme
rése.” Ennek szellemében élt és működött Benkő Ferenc, az úttörő, a nemzet 
tanítója, a lelkes tudós és gyűjtő.

Dr. C síky Gábor
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Csillagvizsgáló a Gellérthegyen

Pest-Buda múlt század eleji látképeinek nagy részén uralkodik a Gellért
hegy, tetején — a mai Citadella helyén — egy feltűnő épületcsoporttal: a 
Magyar Királyi Egyetem csillagvizsgálójával. A most 175. éve felavatott gellért
hegyi obszervatórium nem csak a régi Buda látképi jellegzetessége, de a város 
egyik nevezetessége is volt, amelyet elsőként mutattak meg az ide látogató 
előkelőségeknek, külföldi utazóknak.

A gellérthegyi csillagvizsgáló valóban kiérdemelte ezt a hírnevet, hiszen a 
XIX. század első harmadának nem csak az egyik legjobban felszerelt, de leg
korszerűbb intézménye is volt. Az obszervatórium olyan időszakban épült, 
amikor a csillagászati észlelő műszerek kialakításában, méreteiben fontos kor
szakváltás történt. A megelőző korszak néha igen nagyméretű, de aránylag 
könnyű fafelépítésű műszereit tágas észlelő termekben helyezték el. E termek
nek, a fő világtájak felé irányuló hatalmas ablakain át végezték a megfigyelé
seket. A nyitható réssel ellátott forgó kupolák alatt elhelyezett műszereknek 
alárendelt szerepe volt.

A XIX. század elején alakult műszertípusok másféle épületformát, szilár
dabb felállítást kívántak; előtérbe léptek az égbolt minden irányába állítható 
eszközök, amelyek a forgatható kupolák alatt kaptak helyet. A modern obszer
vatórium talán legkorábbi képviselője az 1789-ben alapított Gotha-seebergi 
nagyhercegi csillagvizsgáló volt, amelyet a magyarországi születésű Zách  
Ferenc Xavér (1754—1832) tervezett és szerelt fel.

Aligha véletlen, hogy a gellérthegyi csillagvizsgáló alapítása és tervezése 
olyan ember nevéhez fűződik, aki Zách Ferenc barátjaként hosszabb időt töl
tött Gothában. P asquich  János (1753—1829), aki már korábban is tanított a 
Pest-Budai egyetemen, 1797-ben, betegségére való hivatkozással elbocsátását 
kérte, és ekkor beutazta német-földet, Franciaországot, Itáliát, tanulmányozta 
az ottani intézeteket. Amikor 1802-ben váratlanul megürült az egyetemi csillag- 
vizsgáló adjunktusi posztja, megpályázta és a következő évben el is nyerte ezt 
a beosztást. A helytartótanács tudományos bizottsága egyúttal felkérte a kül
földi tapasztalatokkal rendelkező Pasquichot, hogy adjon be javaslatot az 
egyetemi csillagvizsgáló korszerűsítésére.

Amikor a nagyszombati egyetemet 1777-ben Budára (majd utóbb Pestre) 
telepítették, a csillagvizsgálót az akkori Palotára emelt torony legfelső ’’észlelő
termében” rendezték be. A műszertechnika gyors haladása mellett azonban a 
várbeli obszervatórium hamarosan ódonná vált. Pasquich beadványában ki
fejtette, hogy a régi ’’csillagász torony” alkalmatlan az új eszközök befogadá
sára. Ezért új obszervatórium építését javasolta, amelynek helyéül legkedve
zőbb pontként a Gellérthegyet jelölte meg. Engedélyt a műszervásárlásra 1806- 
ban kapott. Az új berendezést Pasquich a müncheni Utzschneider, Fraunhoffer 
és Reichenbach cégtől rendelte meg.

A később világhírűvé vált müncheni műhelynek ez volt az első nagyobb 
megrendelése, és túlzás nélkül megállapíthatjuk (német ipartörténészek mun
kája nyomán), hogy a müncheni műhely jó hírét éppen a budai obszervatórium 
kitűnő felszerelése alapozta meg. Utóbb több európai intézményt szereltek fel 
olyan csillagászati eszközökkel, amelynek prototípusai a gellérthegyi csillag- 
vizsgáló számára készültek.



Georg R eichenbach egyúttal módosításokat javasolt a Pasquich által fel
vázolt csillagda-épület tervén is, és utóbb ezt a tervet dolgozta ki P ollack  Mihály 
(1 7 7 3 —1855) pesti építész. Mivel a megújuló napóleoni háborúk miatt a mű
szerek szállítása késlekedett, az egyetemi csillagvizsgáló alapkőletételére 1813. 
augusztus 8-án került sor. Az építkezés a következő évben már annyira előre
haladt, hogy 1814 őszén az új épületet már bemutathatták a Magyarországra 
látogató porosz királynak és az orosz cárnak is. Az ünnepélyes felavatásra
1815. október 19-én került sor, József nádor főherceg —  az új intézet lelkes 
támogatójának —, a helytartótanács és az egyetem elöljáróinak, valamint 
Pest-Buda előkelőségeinek jelenlétében.

A csillagvizsgáló főépületét egy kelet—nyugat irányba nyúló, 14,2 méter 
hosszú, 7,9 méter széles ’’délkör-terem” alkotta. Ennek déli és északi falán 
nyíló, és a tetőn is áthúzódó két nyitható résén át lehetett a meridiánon (dél
körön) átvonuló égitesteket észlelni; de a három nagy ajtó is alkalmas volt a 
megfigyelésekre. A terem két végéhez egy-egy 7,9 méter magas torony csatla
kozott. Ezeket kinyitható réssel ellátott rézbádog kupolák fedték, a kupola for
gatásával a résen át az égbolt bármely pontja megfigyelhető volt.

Az obszervatórium déli homlokzatán az ’’URÁNIÁÉ” felirat állt — itt át
vitt értelemben azt jelenti: ”Az égboltért”. Utóbb a csillagvizsgáló Urániáé 
néven vált ismertté.

Az észlelőterem két rése alatt egy-egy meridián távcső állt az égitestek 
delelésének megfigyelésére. A keleti oldalon a főleg időmérésre szolgáló át
meneti műszer kapott helyet, ennek objektív lencséje 12 cm átmérőjű volt, a 
nyugati rés alatt az égitestek pozíció mérésére szolgáló meridiánkor állt, ob
jektív nyílása 10 cm volt. Mindkét műszer 97 cm átmérőjű, nagyon pontosan 
elkészített fokbeosztásos osztottkörrel volt ellátva. A keleti kupolában, szilárd 
pilléren állt a vízszintes és függőleges tengelyek körül minden irányba forgat
ható ún. vertikális kör, 10,5 cm-es objektívvei, a keleti kupolában az ekvato- 
riális távcső, amellyel egy-egy égitest hosszabb időn át folyamatosan megfigyel
hető. Számos kisebb műszer is rendelkezésre állt, köztük egy új típusú helio- 
méter, kis szögek mérésére.

Ezek a műszerek a maguk korában a legnagyobbak közé tartoztak, első
rangú optikai teljesítménnyel. Az épület elrendezését szakmai körökben olyan 
sikeresnek ítélték, hogy több nagy európai csillagvizsgáló is mintaként tekin
tette.

Sajnos, az itt végzett munka nem állt arányban a nagyszerű felszereléssel. 
Ennek oka részben az intézet munkatársainak kis létszáma volt; a tudományos 
képzettségű munkatársak száma csak rövid ideig volt három fő, utóbb csupán 
az igazgató és az adjunktus dolgozott a csillagvizsgálóban, alkalmanként egy
két egyetemi gyakornok közreműködésével.

Még több kárt okozott azonban, hogy az első években személyes torzsalko
dások hátráltatták a tudományos munkát. Pasquich utóda, T ittel Pál (1784— 
1831) tevékenységét váratlan halála szakította meg, ezután az intézet négy évig 
igazgató nélkül maradt. Az intézet utolsó igazgatója, M ayer Lam bert Ferenc 
(1795—1865) pedig inkább a gondosan végzett meteorológiai észlelésekre fek
tette a súlyt. A csillagvizsgáló működésének — több kis értekezés mellett — 
egyedüli nyomtatott dokumentumát Pasquich adjunktusa, K m eth  Dániel (1783 
—1825) adta ki ’’Observationes astronomicae . . címen,  1821-ben.

Pest-Buda számára fontos esemény volt 1830. június 27., a rendszeres déli 
pontos idő jelzések megindítása. Ezzel a déli harang jelzéssel hazánk számos 
nyugat-európai ország fővárosát megelőzte.



A csillagvizsgáló hanyatlására a szabadságharc idején a budai Vár 1849. 
május 4. és 21. közötti ostroma tett pontot. A gellérthegyi magyar ütegek és 
az osztrák ágyúk tűzpárbajában az intézet épülete súlyosan megrongálódott. 
M ontedegoi Albert Ferenc (1811—1883) adjunktus, életét kockáztatva próbálta 
menteni a műszereket, de sok eszköz megsérült vagy elpusztult. A pusztítást 
a környék lakosságának fosztogatása tetőzte be. A szabadságharc bukása után 
az ’’Európa egyik fő csillagvizsgálójának” tartott intézet beépült a Citadella 
erődjébe, az épület utolsó maradványait 1867-ben bontották le. Az egykor 
kitűnő műszerek évtizedeken át rozsdásodtak az egyetem pincéjében, míg végül 
lassan muzeális emlékké váltak. Néhány megmaradt műszert ma az Országos 
Műszaki Múzeum őriz.
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Sándor István
és a ’’Sokféle” természettudományos cikkei

Az első magyar bibliográfusként számon tartott Sándor István a Nyitra 
megyei Lukán született 1750. augusztus 11-én. Felsőbb tanulmányait a nagy- 
szombati jezsuita kollégiumban folytatta, később lukai földbirtokán gazdálko
dott. Bécsbe 1784-ben költözött, majd hosszabb nyugat-európai utazást tett. 
Oticélja: Itália, Németország, Franciaország, Anglia, Svájc stb. volt. ’’S o k fé le” 
című folyóiratát 1791-ben alapította Győrött. Ugyancsak itt jelent meg 1803- 
ban bibliográfia jellegű kiadványa, a ’’Magyar könyvesház”, amelyben hazánk
ban elsőként igyekezett feltárni az addig megjelent magyarországi nyomtatvá
nyokat. ’’Toldalék a magyar deák szókönyvhöz” (Bécs, 1808) című műve az 
első magyar nyelvtörténeti szótárnak minősíthető. Sándor István gazdag könyv
tárát és 10 ezer forintját egy létesítendő Magyar Tudós Társaságra, az Akadé
miára hagyta. Súlyosbodó betegsége miatt — 175 évvel ezelőtt — 1815. március 
29-én Bécsben önkezével vetett véget életének. T oldy Ferenc (1805—1875) iro
dalomtörténész és orvos róla nevezte el a Sándor-kódexet.

Sándor István Győrött indította ”írá ’s egyben szedé” ’’Sokféle” című en- 
ciklopedikus jellegű folyóiratát, amelynek nemcsak szerzője volt, de lényegében 
ő maga írta és magyarosította. A kiadványban megjelent cikkek jelentős részé
nek — mai szóval élve — lektorálását R évai Miklós (1750—1807) pap, nyelvész 
és író végezte. A kiadvány tartalma elsősorban történelmi és nyelvészeti jellegű 
volt, de napvilágot láttak hasábjain természettudományos és technikai vonat
kozású írások is. Ezeket kívánjuk itt elsősorban bemutatni. E cikkeknek nincs 
a mai értelemben vett tudományos jellegük, inkább az ismeretterjesztés szán
dékával íródtak. Egyebek között cikket közöl a lapban ”A’ Vízről”, amelyből 
megtudhatjuk, hogy ”a’ víznek tulajdonságai ezek: hogy a’ meleg időben folyó, 
a’ hidegben pedig jéggé változik . . .  Ha a’ tűzhöz tettetik, későbben válik for
róvá a’ levegő-víznél (gőz). . .  Vannak ezeken kívül mindenféle Ásvány és 
Bánya vizek. Az idegen vizek avagy levek . . .  vagy természetiek, vagy pedig 
mesterséges levek”. (’’Sokféle”, továbbiakban S. 1791. I. köt. 70—72. p.) Cikket 
közöl ”A’ Föld”-ről is, amelyben kifejti, hogy: ’’kerék földnek neveztetik ama’ 
földből és vízből álló nagy világi te s t . . .  A’ kerék földnek harmadik szemlélé
séről szól a’ Természeti tudomány (Phisica). .

’’Kepler, ama’ híres Tsillag-néző az ő írásaiban. . .  állítá, hogy a’ földnek 
mindennapi mozgása tulajdon magától légyen . . .  Üstökös tsillagnak jelenését 
meg-érzi. . .  Haj le [E. Halley] ’s egyebek sokan azt tartják, hogy valóban nehéz 
Keplernek ezen vélekedését meg-tzáfolni.” (S. 1791. I. köt. 68—70. p.)

A jelentősnek minősített találmányokat, felfedezéseket sorolta fel Sándor 
az egyik igen érdekesnek minősíthető összeállításában: ”A’ Mesterségeknek ’s 
holminek feltalálásáról” címmel, amelyben természettudományi és technikai 
jellegű adatok egyaránt szerepelnek. Például így: ”A’ Könyv-nyomtatás’ fel
találását némellyek Harlemben Koster Lőrintz Jánosnak tulajdonítják. . .  
Mások . . .  Guttenberg Jánosnak . . .

Fabonátzi vagy-is Pisai Lénárd a’ tizenkettődik Századnak vége felé a’ 
Szám-vető mesterséget ’s az Álgyebrának elejét Afrikából, a’ hol azt Araboktól 
meg-tanulta, Európába első hozta-bé . . .
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A ’’Sokféle” első kötetének címlapja



A’ puska-pornak az eredete, ’s azzal való é lé s . . .  Schwartz Berthót nevű 
Barát, midőn Kimikus tapasztalásokat te t t . . .  1330. dik esztendőben.” (S. I. köt. 
91—95. p.)

Földrajzi és statisztikai vonatkozásai is vannak az ”1788-dik-ban a’ Ts. K. 
[Császári és Királyi] Tartományok nevezetesebb városiban való nép száma” 
című írásnak, melyből megtudhatjuk, hogy Bécsben 267 000 a ”nép száma”, 
Debrecené 40 000, Pozsonyé 29 000, Pesté 26 000, Budáé viszont csak 20 000. 
(S. 1791. I. köt 150—151. p.)

Ipar- és tudománytörténeti jelentősége van az olyan értekezéseknek, mint 
”A’ Tűknek készíttetések’ módjáról”, vagy ”Az Öra-tsináló mesterségről”. Az 
utóbbiból kiderül, hogy az óra ’’nem előbb találtatott-fel a 14-dik Századnak 
elejénél”. A szerző szerint az első órák egyike a ’’Willingfort Rikárd’ órája 
vala, egy Szent Albán [!] Apátúré, Ángoly Országban, ki 1326-dik esztendő 
táján éldegélt. . .  A’ második . . . ,  amelyet Dondis Jakab . . .  Páduában készíte... 
a’ találmány miatt Horologyusnak neveztetett”. (S. 1791. I. köt. 95—99. p.)

A hazai könyvkiadás problémáival foglalkozik ”Az óhajtható Magyar új 
könyvekről” című dolgozat, mely szerint ’’kívánatos dolgot tselekedne a’ Ma
gyar Hazával valaki egy olly szó-tárral kedveskednék néki, melly Magyar és 
Deák nyelven kívül Némettel Frantzal-is megmagyaráztatnék”. Sándor István 
egyebek között jó hazai térképek és megye-leírások gyors kiadását is sürgette: 
”A’ Hazának Vármegyénként való le-írása még sokban hijános. . . ” Továbbá 
reklamált ’’Hazánkról egy jó abroszt”. Viszont leírást készített ’’Vindisch* Ür 
Posonyban Német nyelven”. Sürgette természettudományi jellegű művek ki
adását: ’’Természet Historiáját-is . . . ”, mert akkor ’’Asszonyaink is józanabbul 
ítélhetnének, ’s magzatjaikat egyről másról oktathatnák”. (S. 1791. I. köt. 
156—159. p.)

Sándor a ’’Sokféle” kiadásának ideje alatt is foglalkozott bibliográfiai 
munkával, ugyanis az 1795-ös harmadik kötetben egy összeállítást közölt a 
XVI. században Magyarországon megjelent könyvekről. E munkájában többek 
között K ultsár István (1760—1828), R évai Miklós, V irág Benedek (1754—1830) 
és a debreceni, valamint nagyenyedi könyvtárak segítették. Az 1796-os kötet
ben érdekes adatok találhatók a korabeli ”A’ Könyvtárakról”, amennyiben 
megállapítja a szerkesztő, hogy a ’’régi ’s ritka könyvek szintúgy kerestetnek, 
valamint a’ régi ’s ritka Pénzek”, egyébként ’’most Európában. . .  négyezer 
nyitott könyvtárakat számlálunk.” (S. 1796. IV. köt. 145—146. p.) Ugyancsak a 
kötetben ’’Két Angoly Országi Ekkóról [visszhangról] olvashatunk: ”Wood- 
stokon Okszford mellett találkozik egy olly Ekko, m e lly . . .  nappal 17, ’s éjjel
24 szótagot syllabál, zeng vissza”, a másik ’’Suffex Tartományban ’a Siplei 
templomtól Észak felé más Ekko hallatszik”. (S. 1796. IV. köt. 16. p.)

A ”Sokfélé”-nek 1791 és 1808 között 12 kötete jelent meg, ebből 11 Győr
ben és az utolsó, a 12. Bécsben látott napvilágot. Nem lehetett célunk Sándor 
István kiadványa természettudományos jellegű cikkeinek részletesebb bemuta
tása, csupán néhány jellegzetes írás ismertetésére vállalkozhattunk. Itt térünk 
ki arra a körülményre, hogy a szerkesztő az ”Elő-beszéd”-ben írottak szerint 
lapját a ’’tudósabb” olvasóknak szánta: ’’elég lesz énnékem, ha Munkámat 
Földieimnek tudósabb ’s meg-világosodottabb része helyben hagyja. Ez iránt

* Helyesen W indisch K ároly Gottlieb (1725—1793).



reménységben lévén, tovább-is gondom lesz Hazámnak szolgálatjára.” Sándor
nak ezen reménysége ellenére folyóirata a kellő érdeklődés hiánya miatt szűnt 
meg.

B atári G yula

Irodalom:

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X II. köt. Bp., 1908. 128—132. p.
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V. Busa M argit: Magyar sajtóbibliográfia, 1705—1849 I. köt. Bp., 1986. 262—263. p. 
Szily K álm án: A ”,Sokféle” történetéhez. M agyar Könyvszemle. 1915. 1—2. sz. 120. p.



Az első magyar természettudományos 
mozgalom

Magyarországon a reformkor nemzeti-társadalmi lendülete a tudomány 
területére is kihatott. 1825-ben Széchenyi megalapozta a Magyar Tudós Társa
ságot, az akadémiát, amely 1832-ben már létrehozta ugyan a matematikai és 
természettudományos szakosztályt, de ebben igazi természettudós nemigen volt. 
A tudósok és szakemberek az összefogásban, a szakmai egyesületek megalakí
tásában látták a megoldást. Ez a gondolat, mint szándék és mozgalom, már a 
XVIII. század első felében, az akadémiai gondolattal párhuzamosan jelentke
zett, de nem valósult meg.

Több mint 100 esztendős eredménytelen próbálkozás után — ezelőtt 150 
esztendővel — 1840-ben indult el hazánkban az első természettudományos moz
galom, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései. Az alapítási 
indítványt B en e Ferenc (1775—1858) orvosprofesszor, a pesti egyetem orvos
karának dékánja tette 1840. július 25-én. Javaslata megtételében nem csak a 
kor társadalmi igényei vezették, hanem a külföldi példák is. A német birodalom 
volt az első, ahol Lorenz O kén 1822-ben megszervezte az orvosok és természet
vizsgálók vándorgyűléseit. Angliában 1831-ben jött létre e mozgalom, majd 
harmadikként Magyarországon, megelőzve Franciaországot és az Egyesült Álla
mokat.

Bene Ferenc indítványának legfőbb felkarolója, orvostanár társa, Bugát Pál 
(1793—1865) volt, aki az ő programját kibővítve nem csak az orvosokat, hanem 
a természetvizsgálókat is bevonta a mozgalomba. Az általa szerkesztett ’’Magyar 
Orvosi Tár”-ban ezt az alábbiak szerint tárta az orvosok közvéleménye elé: 
’’Országunkat természettudományi tekintetből még kevéssé ismervén, a gyüle
kezetnek évenként más vidékre való áttétele által bővebb alkalmunk adódván, 
természettudományban avatottabb társaink bennünket azon vidéki ritkaságok
ra figyelmeztetnének, országunkat azokkal megösmerkedtethetnék, honnét sok
féle áldás áramolhatnék szegény hazánkra, mert szegénységünknek egyik oka 
az is, hogy természetadta javainkat nem ösmerjük, melyeket kikutatván, elha
nyagolt rendünk, országunk figyelmét idővel annál inkább magára vonná.” 
Bugát Pál tehát ’’tudományosságunk előmozdítása ügyében” a természettudo
mányok fejlesztését kívánta elsősorban a vándorgyűlések keretében elérni, 
mert ezen a téren a nyugathoz képest le voltunk maradva. Ö volt a vándor- 
gyűlések társalapítója, a mozgalom megszervezője és elsősorban neki köszön
hető, hogy a magyarországi orvosok és természetvizsgálók 1841. május 29-én 
Pesten első ízben összegyűltek.

A vándorlás 1842-ben kezdődött, amikor is Besztercebányán gyűltek össze. 
Ezt Temesvár, Kolozsvár, Pécs, Kassa és 1847-ben Sopron követte. Az 1848/49- 
es szabadságharc után, a Bach-korszakban hosszabb szünet következett, és csak 
1863-ban Pesten gyűlhettek újra össze. Ettől kezdve változó időközökben tar
tották a gyűléseket, melyek során az országnak valamennyi jelentősebb városa 
vendégül látta orvosainkat és természetvizsgálóinkat. Összesen 41 vándorgyű
lést rendeztek, de ebből a 37.-et, a nagyszebenit 1914-ben, a világháború ki



törése miatt nem tudták megtartani. A 41. — utolsó — vándorgyűlés 1933-ban, 
Budapesten tartotta összejövetelét. A centenárium alkalmából, 1941-ben a Ter
mészettudományi Társulat kísérletet tett a mozgalom felélesztésére, de a hábo
rús viszonyok miatt eredménytelenül. A gyűléseket Budapesten kívül — ahol 
hat alkalommal találkoztak — 28 városban rendezték meg. A résztvevők száma 
200—1200 között volt.

A vándorgyűlések célja és feladata kettős volt: egyrészt a szakemberek 
megismerkedését, eszmecseréjét és együttműködését, másrészt a tudományos 
ismeretek széles körű elterjesztését segítette elő. A szakosztályokra való elkü
lönülés után kialakult a gyűlések munkájának háromszintes tagozódása. 1. a 
közgyűlés, 2. a szakosztályok ülései előadások tartásával és 3. a nagyközönség 
számára rendezett ismeretterjesztő előadások. A munkálatok az orvos-sebészeti, 
a természettudományi és a társadalmi-gazdasági szakosztályban folytak. Az 
elhangzott előadások kb. 70%-a orvostudományi, 24%-a természettudományi, 
6%-a pedig társadalom- és gazdaságtudományi tárgyú volt. A közgyűléseken 
és szaküléseken számos és fontos kulturális és egyéb közhasznú intézmény 
megvalósulását, több tudományos egyesület létrejöttét segítették elő. így pl. az 
első gyűlésen, Pesten, 1841-ben Bugát Pál javaslatára megalakult a K irályi 
M agyar T erm észettudom ányi Társulat, a 8. gyűlésen, Sopronban, 1847-ben pe
dig Zipser K. András javasolta a M agyarhoni F öldtan i Társulat megalapítását, 
Ezen kívül számos helyi problémát is megoldottak.

A gyűléseken kiállításokat is rendeztek, ahol a vendéglátó város és vidéke 
nevezetesebb természeti és ipari tárgyait mutatták be. Ezen kívül kiránduláso
kat szerveztek, melyek az illető helység és környéke természeti és kulturális 
nevezetességeinek megismerését szolgálták. Ismerd meg hazádat mozgalom volt 
ez a javából, ami nemcsak a laikusok, de a szakemberek hasznára is szolgált. 
Gyűléseikről kötetet jelentettek meg, ’’Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek történeti vázlata és munkálatai” címmel, melyben vala
mennyi esemény és előadás benne foglaltatott, összesen 39 ilyen munka jelent 
meg. Értékes termékei a vándorgyűléseknek a külön kiadott monográfiák is, 
amelyek egy-egy város vagy vidék, esetleg megye történelmi, orvosi, természet
rajzi, balneológiai és statisztikai leírását, ismertetését tartalmazzák. Ilyenek 
voltak Zipser K. A.: Besztercebánya és vidéke (1842); Pozsony és környéke 
(1865); Kubinyi F .: Nógrád megye ásvány-földtani és gazdasági tekintetben 
(1842); Heves és Külső-Szolnok vármegyéknek leírása (1868); Kauffmann K.: 
A gömörmegyei bányaipar viszonyai és fölvirágzásának feltételei (1869); Fiume 
és környékének tájrajza (1869); Herkulesfürdő és környéke (1872); Budapest 
és környéke természetrajzi, orvosi és közművelődési leírása (1879) című mun
kái. Mindezek jelentős forrásai a hazai szakirodalomnak.

Ha a vándorgyűlések tagságának szerepét, tevékenységét kívánjuk fel
mérni, megállapíthatjuk, hogy jó néhány közismert tagja igen aktívan vett 
részt a gyűlések rendezésében, vezetésében, az előadások megtartásában és a 
kiadványok megjelentetésében. A már említett alapítókon kívül igen agilis 
volt a két Kubinyi, Ágoston és Ferenc, Zipser K. András, Chyzer Kornél, Flór 
Ferenc, Kátay Gábor, Knöpfler Vilmos, Rózsay József, Szabó József, továbbá 
Frivaldszky János, Gorka Sándor, Grósz Frigyes és Emil, Ilosvay Lajos, Jedlik 
Ányos, Koch Antal, Lóczy Lajos, Nendtvich Károly, Petényi Salamon, Staub 
Móric és még sokan mások.



A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései az első világ
háború előtti időkben a hazai természettudományok fejlődésében, továbbá a 
tudomány és a kultúra terjesztésében játszottak fontos szerepet. E mozgalom, 
közel 100 esztendős működése a magyarországi természettudományok történe
tének fontos, alapozó fejezetét képezi.

Dr. C siky Gábor
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Az első magyar földgömbök és 
éggömbök -  ajándékba

A két testvérhaza — Magyarország és Erdély — minden oktatóintézete 
nevezetes ajándékként kapta meg annak a mintegy 150 földgömbnek egy-egy 
példányát, amelyek a maguk nemében páratlan vállalkozásban készültek el 
éppen 150 éve.

A földgömb felirata: ’’Első m agyar FÖLDTEKE a’ legújabb k útfők  után, 
átmérője 316,5 millimétre. Bécs, 1840.” Az 1850-es évek elején készült példá
nyokon bővebb a felirat: ’’Szerkeszté N agy Károly. Kiadta a m. tud. társ. II. 
kiadás Pesten Em ich Gusztávnál.”

A tervet Nagy Károly már 1833-ban benyújtotta az Akadémiának, de 
elegendő pénz híján ez csak később valósulhatott meg, akkor, amikor B atthyány  
Kázmér gróf tízezer ezüst forintnyi összeggel járult hozzá pénzügyi tanács
adója, Nagy Károly nemes vállalkozásához. A földgömb Joseph Jüttner ezredes 
műve alapján, angol és francia földabroszok, valamint a legújabb felfedezések 
eredményei szerint készült. Alaszka keleti részén, Ferrotól 240 °-ra pl. ez áll: 
’’Határ az orosz ’s britt Amerika között az 1825-i egyezkedés szerint.”

Nagy — a legkényesebb dologban — a névírás magyarra fordításában az 
Akadémia segítségét kérte, amit megbízás alapján Bajza József, B ugát Pál és 
V örösm arty Mihály végzett el. A térképet hazánk fia, Kirillovics Jeftimie 
(Eutimius) roncsár alhadnagy rajzolta, metszeteit B iller készítette.

A legnehezebb kézimunkát, a gömbre ragasztást és az állvány elkészítését 
Lukács Dénes bombászkari őrmester végezte. A 18 szeletre vágott nyomatot 
nyolc gyűrűbe (délkörbe) fogták és lakkal vonták be. Színtartás és kellő nyújt- 
hatóság szempontjából csakis az angol papír felelt meg, minden mással kudar
cot vallottak.

A földgömbök elkészültéről 1840. szeptember 24-én számol be a Hírnök. 
Nagy a Schematizmus (iskolák jegyzéke) alapján, a hírlapokban értesítette a 
megajándékozott iskolákat, várva a kimaradottak jelentkezését. Az Erdélyi 
Híradó hivatala 26, a pozsonyi Hírnök 27 földgömb szétosztását végezte el, a 
többiek Pestre, az Akadémia titkári hivatalába érkeztek elosztásra. Jutott min
den felekezetnek. Pozsonyban pl. az Akadémia, a katolikus gimnázium, az 
evangélikus líceum és az izraeliták iskolája egyaránt kapott a földgömbökből. 
Összesen 153 szétosztott példányról tudunk, 32 nyomat fennmaradt. Ugyan
ennyi példányban készült el V állas Antal (1809—1869) akadémikus e célra írott 
segédkönyve: ”A tekék használata”, amelyeket szintén ingyen osztottak a 
földgömbökhöz.

Míg a föld tekék Bécsben készültek, Nagy Károly Párizsban megismerkedett 
Charles D ien n el, s megrendelte nála a saját maga által megtervezett és meg
rajzolt éggömb nyomatait. A 12 szeletből álló nyomatokat azután Bécsben be
gyakorlott emberei ragasztották a gömbökre. Némi nehézség adódott abból, 
hogy a nagyobb részleteket csak kisebb gömbre lehetett jól ráilleszteni. Az 
éggömb 1600 csillagot ábrázolt, felirata: ’’Készíté Dien Károly. A  csillagok  
h elye i 1840-nek fele ln ek  m eg. Paris, 1840.”
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Az első magyar földgömb 2. kiadása (Karlovits K. felv.)



Az éggömbből kevesebb mint 100 példány készült, mert ennek oktatása 
nem volt olyan széles körű, mint a földrajzé. Ezek költségeit teljes egészében 
Nagy fedezte. Elosztása a földgömbéhez hasonlóan történt.

Az elosztás 1841 tavaszán lezárult, az ajándékozottak köszönetüket fejezték 
ki; a sárospataki iskola tanácsa nyílt levélben, a pozsonyi főgimnázium hála
dalban fejezte ki elismerését.

A vállalkozás résztvevői minden elismerést megérdemelnek.
Batthyány Kázmér gróf (1807—1854) reformpolitikus életútját mindvégig 

áldás kísérte. S zem ere kormányában külügyminiszter lett, Világos után távol
létében halálra ítélték. Párizsban hunyt el, földi maradványait nemrégiben 
hozták haza és a siklósi várkápolnában helyezték el.

Nagy Károly (1797—1868) matematikust, csillagászt, közgazdászt, publicis
tát és akadémikust 1833-ban az American Philosophical Society tagjául válasz
tották. Hirdette a méterrendszer jövőjét, az úrbéri váltságról írott cikke nagy 
visszhangot keltett. Bicskén csillagvizsgálót épített és azt a legmodernebb mű
szerekkel szerelte fel. Akárcsak pártfogóját, őt is Párizsban érte a halál. Nagy 
értékű hagyatéka — Daguerre fényképezőgépe, platina kilogrammja és méter
etalonja stb. — szétszóródott. Első volt a jobbágyfelszabadítás végrehajtásában, 
amiért az örökre megváltott Vas megyei Batthyány helységek népétől hálából 
ezüst billikomot kapott.

Lukács Dénes (1816—1869) pattantyús előbb az ifjú Ferenc Józsefet vezé
relte a bécsi tűztermekben, majd a magyar honvéd tüzérség megteremtője lett. 
A szabadságharc leverése után a derék honvédezredest előbb halálra ítélték, 
majd ítéletét 16 évi várfogságra változtatták. Az Akadémia által újból kiadott 
földgömböket ismét ő szerelte össze — komáromi rabságában . . .

H renkó Pál

Irodalom:
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Gróf Batthyány Kázmér és Nagy Károly ajándékozó levele (MTA kézirattár).



Az Eötvös-mérés 
fizikatörténeti különlegessége

A könnyen avuló tudományos eredmények sorában valóságos csoda, ha 
egy mérés, tehát nem elmélet, probléma, felvetés, hanem egy kísérlet egy év
század múltán is izgalmat kelt. Márpedig az Eötvös-mérésről ez a szó leg
szorosabb értelmében is elmondható, azaz nem csupán történeti jelentősége 
miatt tiszteljük, hanem a ma vagy inkább a holnap tudományában játszott 
szerepe miatt is.

1890-ben a Magyar Tudományos Akadémián olyan mérést mutatott be 
Eötvös Loránd, amely elvi kérdést érintett ugyan, de nem hozott semmi elvi 
újdonságot. Csupán megerősítette, amit mindenki tudott. A newtoni mechanika 
egyik alaptételével foglalkozott: a tehetetlen és súlyos tömeg arányosságával. 
Ez a tétel csakugyan döntő fontosságú, mondhatni, egyik tartópillére a 19. 
századi tudománynak, ám de mindezt már N ew ton  és B essel is igazolták kísér
leteikkel. Vitathatatlan, hogy hasonló jelentőségű tételeket célszerű olykor 
ellenőrizni az új technika segítségével, hátha mégis kiderül valamely anomália. 
Az Eötvös-mérés eredeti jelentősége ebben áll. Sikerült mindaddig hihetetlen 
pontosságot elérnie. ’’Bátran állíthatom — mondotta Eötvös 1890-ben —, hogy 
ha egyáltalán van különbség a különböző anyagú, de egyenlő tömegű testek 
nehézségei között, úgy ez a sárgarézre, üvegre, antimonitra és parafára vonat
koztatva egy a húszmilliomodnál, sárgaréz és levegő vonatkozásában pedig egy 
a százezrednél kisebb.” A mérések pontosságát két tanítványa, P ék ár Dezső és 
F ek ete Jenő segítségével 1909-ben tovább fokozta. Ezzel nyertek meg egy pá
lyázatot, amelyet a göttingeni egyetem írt ki és a pontosságot 1/200 000 000-ra 
sikerült növelni. Látjuk tehát, hogy Eötvös célja az volt, hogy igazolja a jól 
ismert alaptörvényt.

Néhány év múlva azonban kiderült, hogy a mérés nemcsak a klasszikus 
fizikában fontos, hanem a modern fizika egyik sarkalatos elméletében, az 
általános relativitáselméletben is. Nem mindegy, igazolható-e, hogy a tehetet
len és súlyos tömeg azonosnak tekinthető-e vagy sem.

Mivel a mérés ilyen alapvető jelentőségű, vita tárgyát képezi, hogy vajon 
ismerte-e E instein  elmélete megalkotása előtt, s vajon ez szolgált-e az általános 
relativitáselmélet megalkotásának alapjául? Maga Einstein, a ’30-as években 
azt nyilatkozta, hogy nem ismerte az Eötvös-mérést, amikor gondolkodott fe 
lőle. Másrészt viszont tény, hogy 1913-ban megjelent cikkében, amely a gravi
tációval foglalkozik, idézte az 1890-es mérést. Illy  József, Einstein életművének 
kutatója legutóbb arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elmélet megalko
tásának idején szinte biztos, hogy Einstein nem tudott a mérésről. Nehéz vi
szont feltárni, hogyan szerzett tudomást róla a publikációig.

Akárhogy is dől majd el e tudománytörténeti vita, egy kétségtelen: a 
klasszikus fizika egyik alaptételét igazoló mérés, nyilvánvalóan Eötvös szándé
kától is függetlenül, a modern fizika egyik fölöttébb releváns alapkérdéséhez is 
hozzászólt. Mérése hiába kívánt csupán a már kész épület megerősítéséhez hoz
zájárulni, objektíve elősegítette ennek teljes átépítését is.

És a történet ezzel még nincs befejezve, hisz úgy tűnik, az ’’ultramodern” 
fizika számára is megkerülhetetlen az Eötvös-mérés. 1986-ban az amerikai



E. Fischbach és munkatársai magfizikai munkásságuk során egy mérést úgy 
interpretáltak, hogy léteznie kell az eddig ismert négy természeti erőn kívül 
még egynek, az ’’ötödik erőnek”, mely minden bizonnyal egyszerre hat a gra
vitációval, de ennél lényegesen gyengébb. Űj erőket nem minden nap fedeznek 
fel, még hipotetikusan sem. Ez a felfedezés, mely jelenleg nem tekinthető 
többnek feltevésnél, fontos változásokat hozhat a modern fizika egész rend
szerében. Kérdés, persze, helyes-e Fischbachék értelmezése. Ennek eldöntéséhez 
keresni kell az empirikus bizonyítékokat, és minthogy a gravitációval valami
féle kapcsolatban van az új erő, kézenfekvő szemügyre venni a gravitációs 
méréseket. Ennek klasszikusa azonban nem más, mint az E ötvös—P ék ár— 
F ek ete á lta l végzett m érés, melyet a modern szemlélet és a modern számítási 
módszerek segítségével újravizsgáltak, és amely, úgy látszik, szolgáltat bizonyos 
érveket az ’’ötödik erő” létezése mellett.

így került ismét a nemzetközi tudományos érdeklődés homlokterébe a 
hazai fizika talán mindmáig legnagyobb teljesítménye. Az Eötvös-mérés egy 
évszázad után is a fizika forró pontja maradt. Eszközeinek tökéletessége, a 
kivitelezés hallatlan pontos végiggondolása, az észlelések, a műszer beállításá
nak időt, energiát, türelmet igénylő volta miatt a fizikatörténetben immár 
harmadszor használták fel annak ellenére, hogy a technika fejlődésével más 
elvi és méréstechnikai alapon végeztek már pontosabb méréseket is.

P alló  Gábor

Irodalom:

M. Zemplén Jolán, Egyed László: Eötvös LoráncL. A kadém iai Kiadó, Bp., 1970.
Illy József: Einstein és az Eötvös-kísérlet. Tudomány, 1988/5. 27. o.
E. Fischbach. D. Sudarsky, A. Szafer, C. Talmagde, S. H. Aronson: Hosszú ható- 

távolságú erők és az Eötvös-kísérlet. Fizikai Szemle, 1988/9. 321. o. és 10. 375. o. 
K irály P éte r: Az "ötödik erő” körüli viták — magyar szemmel Term észet Világa, 

1987/5. 154. o.



Százéves 
a Budapesti Helyi Érdekű Vasút

A mellékvonali helyi érdekű vasutak létesítése hazánkban 1880-ban kez
dődött. Az ipar és kereskedelem fejlődése a főváros körzetében is többszörösére 
növelte a szállítási igényeket. A környéki hálózat kiépítését a Budapesti Közúti 
Vaspálya Társaság (BKVT) vállalta. Koncepciójának alapgondolata az volt, 
hogy a közutak mellett haladó sugárirányú vonalak a lóvasúti viszonylatok 
folytatását képezzék.

Az első vonalat a főváros környékének akkori legjelentősebb településére, 
Soroksárra tervezték. A vasúti pálya viszonylag egyszerű kivitelben készült, 
bányakavics ágyazatra 77 cm-es aljkiosztással helyezték el a Resicán hengerelt 
20 kg/m-es síneket. A vonatok maximális sebességét 30 km/h-ban határozták 
meg.

A 41,8 km-es törzshálózat két év alatt épült ki. A közvágóhíd—soroksári 
szakaszt 1887. augusztus 7-én, a Dunaharaszti hosszabbítást 1887 végén avatták, 
a cinkotai, majd a szentendrei vonalakat 1888-ban nyitották meg. A vonatokat 
a lóvasúthoz hasonló kürtjelzéssel indították. A gőzmozdonyok megjelenésére 
nagy gondot fordítottak. A gépészeti részeket ’’felöltöztették” : a gépezetet a 
jármű belső terébe helyezték, köré lemezborítás került. Az ún. tramway (=  köz
úti vasút) típusú mozdonyok mellett a ’90-es évek közepétől már szertartályos 
gépek is szolgálatba léptek. A megnyitást követő első időszakban a kisebb állo
másokon egy vezető és egy málházó végezte a forgalmi, a személy- és az áru
pénztári szolgálatot.

A lóvasúttól eltérő üzemmód miatt a BKVT leányvállalataként 1889. de
cember 28-án létrehozták a B u dap esti H ely i Érdekű V asutak  R t.-t, amely 1890. 
január 1-én  kezdte meg működését.

A főváros iparának fejlődésével, a magas telekárak miatt, nem tarthatott 
lépést a lakásépítés, az ide özönlő szabad munkaerő a peremkerületeket válasz
totta lakóhelyéül. A  H É V -vonalak  forgalma néhány év alatt ötszörösére növe
kedett. A századforduló idején a beruházási programban villamosítás, a máso
dik vágányok kiépítése, szárnyvonalak létesítése és új járművek beszerzése 
szerepelt.

A villamosítás során 1000 V-os, egyenáramú feszültségű hálózatot hoztak 
létre. A vonalak jelentős része lakott területen haladt át, ezért a vezeték fel
függesztése a nagyobb biztonságot adó Fischer—Jellinek-féle láncrögzítéssel 
történt. Üzembiztonsági előnyt a sodronyra történő kettős rögzítés jelentett. 
A kivitelezést gyorsította, hogy a kötő- és felerősítő szerkezeteket forrasztás 
nélkül, csavarokkal rögzítették.

Az új üzemmódot motor- és pótkocsis egységekkel vették fel. A Bo tengely
elrendezésű, kormánytengelyes motorkocsik ollós áramszedővel, oldalanként öt 
fekvő ablakkal készültek. A vonalakon a ma is korszerű távvezérlésű szerelvé
nyek közlekedtek.

A két háború között léptek szolgálatba az első négytegelyes, acélvázas jár
művek. A Nagy-Budapestre vonatkozó koncepciók, valamint a BHÉV meg
romlott anyagi helyzete időszerűvé tette fővárosi tulajdonbavételét. Az erről 
szóló miniszteri engedélyt 1933. november 11-én keltezték.



A gőzüzemű személyszállítást 1939-ben számolták fel. A nem villamosított 
ráckevei vonalrészen házilagos építésű járművekkel Diesel-üzemet hoztak létre. 
Az ’50-es években a villamosítás időszakában beszerzett favázas kocsiszekré
nyeket a főjavítás során acélvázasokra cserélték.

Az első ötéves terv jelentős közlekedési beruházása volt a csepeli gyors
vasút. Az alagutat nem igénylő vonal — bár egy kis-dunai hidat kellett építeni
— alig két év alatt készült el.

A ’60-as években a főváros közlekedés-fejlesztési koncepciói a HÉV-vonalak 
gyorsvasúttá alakítását tartalmazták. Az eredeti beszerzésű járművek típus
váltását ennek figyelembevételével tervezték. Az első 27 hármasegységű motor
vonat tervezését és készre szerelését házilagosan végezték. A motorteljesítmény, 
a csatolt üzemmódban történő közlekedtetést is lehetővé tette, menetenként így 
közel 100 utasnak biztosítottak férőhelyet.

Az M2 metróvonal megnyitására 1970-ben a gödöllői vonal új végállomása 
az Örs vezér térre került. 1972-ben kis mélységben haladó alagúttal a szent
endrei vonalat csatlakoztatták a Batthyány téri metróállomáshoz. A ’70-es 
évektől a nyíltvonali fővágányokat jelentős hosszban kötőtelepen előreszerelt 
48,5 kg-os sínekből, hézag nélküli, hegesztett kiviteli módban készült felépít
ményre cserélték. Az építés és fenntartás gyorsítására létrehozták a pályaépítő, 
karbantartó és alj cserélő gépláncokat.

A gyorsvasúti közlekedés feltételeit elsőként a békásmegyeri lakótelepet 
kiszolgáló szentendrei vonalon teremtették meg. A zárt pálya, a metróéhoz ha
sonló biztosító berendezés mellett az NDK-ból vásárolt M XA típusú motor
vonatok Békásmegyerig ötpercenként közlekednek.

K eller László

Irodalom:

K eller László: Százéves a fővárosi helyi érdekű közlekedés. E lektrotechnika, 1987. 11. 
sz. 434—438. p.



A fővárosi autóbuszközlekedés 
hetvenöt éve

Az autóbusz, mint a tömegközlekedés új eszköze, a századfordulón — a 
motorgyártás fejlődésének köszönhetően — rövid idő alatt tért hódított. Az 
első autóbuszüzemet 1903-ban Londonban létesítették, ezt 1905-ben a berlini, 
majd 1906-ban a párizsi követte. Budapest térségében a századfordulótól ismer
tek kísérletek: A Phönix Automobil Rt. a mai Szabadság-hegy és a János-hegy 
útvonalon szervezett idényjáratot. Több éves előkészület után a S zék esfővárosi 
K özlekedési Rt. 1915. m árcius 1-én indította első járatát. Az Andrássy (ma 
Népköztársaság) úton. 15 percenként követték egymást az autóbuszok. Megállót 
nem jelöltek ki, fel- és leszállás céljából azt bárki leinthette. Az Austro— 
Daimler gyártmányú emeletes kocsi alvázra függesztett akkumulátor áramával 
a hátsó kerékagyban levő motorokat hajtották. A másik egyszintes, benzin
motorral felszerelt kocsit a kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Rt. építette. 
Anyaghiány miatt viszont a gyártást leállították, s 1917. április 10-én a for
galmat is beszüntették. A járatokat 1921. szeptember 24-én indították újra. 
A meglevő kocsikhoz további ötöt a Bécsben félreállított Spaengler típusú 
Daimler—Tudor akkumulátoros autóbuszokból vásároltak.

Az autóbusz térhódítása ezután felgyorsult. A főváros 1926-ban még próba
kocsik vásárlásáról határozott, 1928-ban viszont már száz sorozati kocsi be
szerzéséről döntött. A Mercedes-Benz típuscsalád licencét a MÁVAG vásárolta 
meg és gyártotta. Ekkor alakult ki az a három — kis, közepes és háromten
gelyű nagy — autóbusztípus, amely az állományt 1945-ig jellemezte.

A ’30-as évek elején kezdetét vette a Diesel-üzemmódra való áttérés. A 
Ganz gyártól 120 db Ganz—Jendrassik rendszerű Diesel-motort vásároltak, de 
beszereztek néhányat a Láng Gépgyártól is. 1935 végén az állományba tartozó 
133 autóbuszból 116-ot Diesel-motor hajtott. E változással Budapest világ- 
viszonylatban is az élre került Londonban kettő, Berlinben négy, New Yorkban 
hat ilyen autóbusz közlekedett.

1939-ben a fővárosban közlekedő 246 autóbusz 52 millió utast szállított. 
Az állományba ekkor már Rába gyári (közúti-) trambuszok is tartoztak. Anyag
hiány miatt a háborús években ezek gyártását előbb korlátozták, majd végképp 
beszüntették. 1942—43-ban 44 kocsit sínautóbusszá alakítottak.

A háborúban a fővárosi autóbuszállomány csaknem teljességgel megsem
misült. Az újjáépítés során új üzemet szerveztek; a beruházási program 1949 
végén zárult. Az akkor meglevő 397 autóbusz 44 útvonalon közlekedve 1401 
megállót érintett, a szállított utasszám ekkor 47 millió volt.

Nagy-Budapest 1950. évi létrehozásával, az oda csatolt 6 város és 16 község, 
valamint a belső városrészek kapcsolatának megteremtésében fontos szerepet 
kapott az autóbusz. A fővárosi autóbuszközlekedés alaphálózata 1955-re alakult 
ki.

A ’40-es évek végére az autóbuszgyártást átszervezték, megkezdte műkö
dését az Ikarus gyár. Az alvázas, közepes IK 60-as (1952) és továbbfejlesztett 
változata, az IK 620 (1959) negyedszázadon át a fővárosi autóbuszközlekedés 
meghatározó típusa volt. Az IK 60-asba Csepel-Steyer 91,5 kW-os, az IK 620-



asba Csepel D 613-as, illetve D 614-es 106 kW-os motort szereltek. Az előbbiből 
507-et, az utóbbiból 935-öt gyártottak Budapest részére.

A férőhelyek számának növelésére az ’50-es években a pótkocsis üzemmód 
bevezetéséről határoztak. 1959—1963 között az IK 66-os állósoros, 91,5 kW-os 
farmotorral felszerelt autóbuszok is közlekedtek. A távolsági forgalomra ter
vezett kocsik nagy padlómagasságuk és ajtóelrendezésük miatt nem váltak be. 
Űj fejezetet jelentett az autóbuszközlekedésben a csuklósbuszok megjelenése. 
Az utazási idő csökkentésére 1959-től gyorsjáratokat, 1973-tól express járatokat 
szerveztek.

Napjainkra Budapesten Közép-Európa legnagyobb és legjobban szervezett 
autóbuszüzeme jött létre. A főváros utcáin 1987 végén 178 járat 734 km-es 
vonal- és 1466 km-es viszonylathosszon üzemelve 3401 megállót érintett. A 
járműállomány alapvetően két típus, az IK 260-as kéttengelyes és az IK 280-as 
csuklós autóbuszok alkották. Az 1851 darabos forgalmi állományból 828 volt 
csuklós kocsi. Az utasszám meghaladta a 872 millió főt. A jövőt az Ikarus 
400-as típuscsalád járművei jelentik. Az IK 415-ös kéttengelyű autóbuszból 
tíz már közlekedik, az IK 435-ös háromtengelyes (csuklós) jármű prototípusával 
ugyancsak találkozhattak a fővárosi utcákon.

K eller László

Irodalom:

K eller László: A budapesti autóbuszközlekedés története. I—VII. rész. Városi Köz
lekedés 1984. 5. sz. 211—217. p.; 1985. 3. sz. 156—160. p.; 1986. 2. sz. 101—107. p.;
1987. 2. sz. 93—102. p.; 1987. 3. sz. 153—158. p.; 1987. 5. sz. 267—273. p. és 1988.
4. sz. 215—223. p.



75 éves Fonó Albert találmánya, 
a légitorpedó

Dr. Fonó Albert (1881—1972) akadémikus, gépészmérnök 1915-ben dolgozta 
ki találmányát, a sugárhajtás elve alapján működő légitorpedót. Erről 1966-ban, 
85 éves korában a Gépipari Tudományos Egyesület ’’Műszaki Nagyjaink” 6. 
kötetében (1986) megjelent önvallomásában a következőket írta:

”Az első világháború alatt én is segíteni akartam, hogy megnyerjük a há
borút. Meggondolásaim egy légitorpedónak elnevezett fegyver kidolgozására 
vezettek. Későbbi neve: légsugárm otor.

A MTESZ emlékplakettja Fonó Albertról. Elsőként Farkas Bertalannak adományozták 
1980-ban. Varga Imre szobrászművész alkotása.



Az első világháború idején a repülőgép még nem játszott számottevő 
szerepet. A leghatékonyabb támadási mód az ellenséges hadállások ágyúzása 
volt. Az ellenség természetesen lőtte az ágyúállásokat. Ha valamelyik fél olyan 
nagy távolságból tudott lőni, amilyent az ellenség lövedékei nem értek el, 
akkor az fölényben volt. Arra kellett tehát törekedni, hogy az ellenségnél na
gyobb hatótávolságú fegyverünk legyen. Az az ágyú továbbította messzebbre 
ugyanazt a lövedéket, amelynek a csövét a lövedék nagyobb sebességgel hagyta 
el. A sebességnek legalább a négyzetével nő az áramlási ellenállás, és a sebesség 
négyzetével nő a lövedék tömegében eleven erő formájában felhalmozott mun
ka, amit az ágyúcsövön belül kell a lövedéknek azt felgyorsítva átadni. Ehhez 
nagy kezdeti nyomást kell nagy mennyiségű és megfelelő lőpor elégetésével 
elérni, és az így keletkezett nyomásnak ellenálló, hosszú ágyúcsőben nagy 
expanzióutat adni. Ezeket a lehetőségeket már kimerítették, s így lényeges 
fokozásra már nem volt kilátás.

Elvileg más megoldást kellett keresni. Miután a nehézséget az okozta, hogy 
a lövedéknek az útja befutásához szükséges munkát kinetikai energia alakjában 
kellett átadni, olyan megoldást kellett keresni, amelynél az energiát más alak
ban adjuk át a lövedéknek. Arra gondoltam annak idején, hogy vegyileg kötött 
energiahordozót használjunk, nevezetesen tüzelőanyagban levő munkaképes
séget használjunk erre a célra. Ha a tüzelőanyag a szemben áramló levegővel 
elég, a felszabaduló hővel a szükséges munkát lehet term elni. . .

E lgondolásom at kidolgoztam , és 1915. február 10-én javaslatot készítettem  
a műszaki hadvezetőség számára. Igyekeztem biztosítani, hogy megfelelő kézbe 
kerüljön a javaslatom, melytől a harctéren nagy előnyöket reméltem. . .

Gyújtás

Kompresszios
fúvócsö

Porlasztás

Expanziós

A Fonó-féle légitorpedó vázlata

A javasolt lövedékszerkezet áll az akkori eredeti beadvány szerint (1. az 
ábrát) egy kompresszios fúvócsőből, amelybe a repülő lövedékkel szemben 
nagy sebességgel áramló levegő belép, és a sebességi energia nyomási energiává 
alakul át. A nyomás alatti levegőbe vezetett (porlasztott) tüzelőanyag meg
gyújtva, abban elég. A forró és nyomás alatti égéstermékek egy kilépő csőben 
expandálnak (expanziós fúvócső), és lényegesen nagyobb sebességet érnek el, 
mint amilyen a levegő belépési sebessége volt. Ennek megfelelően a kilépő 
gázsugár visszaható ereje nagyobb, mint a szembeáramló levegő ellenállása. 
A többlet visszaható erő tehát legyőzi a lövedék haladásának ellenállását, sőt, 
ezen kívül gyorsít is ..



Habár Fonó Albert beadványát számításokkal és a várható röppálya fel
rajzolásával is kiegészítette, a Kais. u. königl. Technisches Militärkomitee 
1915. április 7-én a beadványt a következő rövid szöveggel utasította el:

’’Unter Rückschluss der theoretischen Ausarbeitung über ein Lufttorpedo 
wird mitgeteilt, dass von Ihrem Projekte kein praktischer Erfolg zu erwarten 
ist, aus welchem Grunde auf Ihre Vorschläge nincht weiter reflektiert werden 
kann.”

Nagy István György 1978-ban a Fizikai Szemlében megjelentette ’’Fonó 
Albert — a sugárhajtás úttörője” c. elemző tanulmányát. A visszautasításról 
a következő véleményét foglalta össze.

”A hadvezetőség a javaslatot hamarosan elutasította azzal az indokolással, 
hogy ’’megvalósításától semmilyen gyakorlati eredmény nem várható, ezért 
nem vehető figyelembe.” A javaslat gyors elutasításából arra lehet következ
tetni, hogy a hadvezetőség illetékes szakemberei nem foglalkoztak vele kellő 
alapossággal. A döntésben bizonyára az is közrejátszott, hogy a hadvezetőség 
az idő tájt nem számított arra, hogy a háború még közel négy esztendeig el
húzódik, s nem mert vállalkozni egy új típusú fegyver mindenképpen hossza
dalmas kifejlesztésére.”

Az élet bebizonyította, hogy Fonó Albert helyes utat követett találmánya 
kidolgozásakor, és mindenképpen ő volt az első az őt követő hasonló találmá
nyok szerzői között, aki a légszívó sugárhajtóműnek a lövedékkel való egyesí
tését felvetette, s így találmányértékű beadványa a mai sugárhajtású lövedékek 
első elképzelésének tekinthető.

A Fonó-találmány háromnegyed évszázados jubileumáról szóló megemlé
kezés ezzel véget is érhetne. Csak érdekességként említhető még meg, hogy 
folytatásként Fonó Albert 1928. május 26-án Németországban ’’Légsugárm otor 
nagy m agasságok  szám ára” tárgyú új szabadalmat jelentett be, amelyet 1928. 
július 8-án pótszabadalommal ki is egészített. A szigorú németországi szaba
dalmi vizsgálat négy évig (!) tartott, végül is Fonó Albert 1932-ben 1928 májusi 
elsőbbséggel elnyerte a szabadalmat, amelyet a mai sugárhajtóművek úttörője- 
ként tart számon a világ (amint az az ARS Journal 1960 novemberi számában 
is olvasható). Eladnia azonban a szabadalmat a 30-as években nem sikerült. 
Az önvallomás így zárja le az erről a találmányról szóló beszámolót:

”Ha a légsugárhajtás nem is hozta meg számomra azt az eredményt, amit 
reméltem, nagy örömöt okozott a kérdéssel való foglalkozás, a lehetőségek 
felismerése. Nem nyertem meg vele az első világháborút, ahogy gondoltam, 
amikor az Osztrák-Magyar Hadsereg főparancsnokságához benyújtottam javas
latomat. Nem kaptam nagy pénzösszeget, amire gondoltam, mikor a szabadal
makat igényeltem. Azt értem el, hogy több mint négy évtizeddel a munkám 
után akadtak, akik azt értékelték és elismerték.”

Ezt az elismerést folytatja hét és fél évtized után ez a megemlékezés.

Terplán Zénó

Irodalom:

Nagy István György: Fonó Albert — a sugárhajtás úttörője. Fizikai Szemle. T. 28. 
1978. 2. sz. 72/74. p.

Fonó Albert önvallomása. ’’Műszaki N agyjaink” 6. k. GTE. Bp., 1986. 91/173. p. 
Terplán Zénó: Fonó Albert: ”A m últ m agyar tudósai”. MTA. Bp., S. a.



C I K K E K  II

Abafi (Aigner) Lajos
(Nagyjécsa, 1840. febr. 11. — Budapest, 1909. jún. 19.)

Negyvenkét éven át volt könyvkiadó és könyvkereskedő, irodalom- és mű
velődéstörténész, lapszerkesztő és néprajzos; életének utolsó, rövid szakaszán 
pedig entomológus (a rovartan tudósa).

Szülőhelye a németek lakta település, Nagyjécsa, Torontál megyében talál
ható, ahol apja vagyontalan nemesként a község jegyzője volt. Tízesztendős 
kisdiák, amikor a család Temesvárra költözött, s a kereskedelmi iskolába írat
ták be. Tizennégy éves korától könyvkereskedő-gyakornok, miközben a gim
náziumban latint tanult. 1858-ban a fiatal segéd Pozsonyban kapott állást, itt 
és ekkor tanult meg magyarul. Pozsony után Pest, majd németországi vándorút 
következett, itt belekóstolt a bibliográfusi munkába és egy tanulmányával 
(A ballada elmélete) részt vett a Kisfaludy Társaság pályázatán.

Ismét Pest, a könyvárussegédek asztaltársaságának elnöke, csakhamar 
azonban maga is főnökké válik: a ’’Virágkosárhoz” címzett könyvesboltját
1868-ban nyitja meg a Váci utcában. E korban minden valamirevaló könyv- 
kereskedő egyben kiadó is volt, Aigner egyike a legambíciózusabbaknak: előbb 
tankönyveket jelentetett meg, majd megkezdte olcsó könyvsorozatának, a 20 
krajcáros ’’Magyar Könyvesház”-nak a kiadását. Ebből 150 füzet látott nap
világot. A ’’Nemzeti Könyvtár” sorozatával 42 kötetig jutott el: ez — lényegét 
tekintve — magyar klasszikusok és más ismert magyar szerzők műveinek kriti
kai jellegű kiadása. Ezeket a köteteket maga Aigner Lajos (Abafi Lajos néven) 
szerkesztette, ő maga írt hozzájuk előszót, s látta el jegyzetekkel. Az ő kiadásá
ban jelent meg a Figyelő, amelyet 1876-ban irodalomtörténeti közlönnyé ala
kított át, és szerkesztését saját kezébe vette. Ez volt hazánkban az első iro
dalomtörténeti folyóirat.

1878. augusztus 21-én, jó kétesztendős előkészítés, és Aigner Lajos igen 
aktív szervező és meggyőző munkájának eredményeképpen megalakult a 
Magyar Könyvkereskedők Egylete, a könyvszakma társadalmi érdekvédelmi 
szervezete. Az alapító közgyűlés Aignert alelnökké és az egylet közlönyének, 
a Corvinának szerkesztőjévé választotta. Az egylet elnöke, P fe ifer  Ferdinánd 
(1833—1879) halála után utódjává Aignert választották, s e posztot 1889-ig 
töltötte be. Itt sem volt könnyű dolga: meg kellett szerveznie az egyleti életet, 
le kellett küzdenie a visszahúzó erőket, megőrizni a könyvszakma tekintélyét.

Aigner mindemellett igen aktív szerepet vállalt a polgárság leghaladóbb 
rétegeit tömörítő szabadkőműves mozgalomban. Az első magyar nyelvű — 
’’Corvin Mátyás az igazsághoz” elnevezésű — szabadkőműves-páholy tagja, 
majd funkcionáriusa, és éveken át folyóiratuk szerkesztője. Említésre érdemes, 
hogy 1876-ban a Petőfi Társaság tagjai sorába választotta.

Sorsfordító lett életében — rosszra fordítva sorsát —, amikor 1882-ben 
megnyílott előtte a gróf F estetich  Pál dégi kastélyában őrzött hatalmas szabad- 
kőműves iratanyag. Aigner engedélyt kapott az iratok feldolgozására, ám ez 
olyan energiákat kötött le, amely 12 éven át nem csupán szabadidejét vette



igénybe, hanem — ahogyan 1895-ben maga vallott erről — ’’sokkal többet, mint 
amennyit boldogulásom megengedett volna”.

Már a nyolcvanas évek közepétől egyre jobban érezhető volt, hogy a kímé
letlen versenyben Aigner Lajos lemaradt. Megalkudni, a kordivat szerinti pony
vairodaimat kiadni amúgy sem hajlandó, a könyvkereskedelem új, korszerű 
formájához, a kolportázshoz sem folyamodott. Megpróbált tőkét szerezni, azaz 
cégét részvénytársasággá átalakítani, de az Aigner cég a tőke számára ekkor 
már nem jó befektetés. Előbb jól jövedelmező tankönyveinek kiadói jogát adja 
el, majd magát a Váci utcai könyvesboltját is, ez utóbbit szerencsés verseny
társának, a R évai Testvérek cégnek.

Hét éven át tartó megalázó periódus kezdődött ezzel: egyre kisebb (és a 
Belvárostól egyre távolabbi) boltokba költözve, a végrehajtók egyre gyakoribb 
látogatásától kísérve, mindinkább avuló készletét az antikváriusoknak elkótya
vetyélve, a millennium évére könyvesboltját végképp felszámolta. A Corvina 
szerkesztésétől, amelyet 17 éven át végzett, 1894-ben vált meg.

Még befejezte és német nyelven kiadta a szabadkőműves iratanyag feldol
gozásából született ötkötetes művét (ennek magyarországi vonatkozásait egy 
kötetben magyar nyelven is megjelentette), közben visszatért ifjúkori kedv
teléséhez: lepkehálóval járta a budai hegyeket, és dolgozta fel a ’’zsákmányt”. 
Ám ebből nem lehetett megélni, tartaléka pedig nem lévén, állás után kellett 
néznie.

1899-ben a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége napidíjas
ként alkalmazta. Az állami tisztviselői státusnak azonban ára volt: vérző szívvel 
kénytelen volt kilépni a szabadkőműves szervezetből, s erről az igazolást be 
kellett mutatnia új munkahelyén.

Négy éven keresztül csak a lepkékkel foglalkozott: gyűjtött, rendezett, 
gyűjteményekkel látta el a vidéki múzeumokat, külföldi rovartani tudósokkal 
levelezett. Ez idő tájt lepkészeti szakcikkeket írt, ezek hazai és külföldi lapok
ban láttak napvilágot. Föltámasztotta a több évig szünetelő Rovartani Lapok-at, 
amelynek egyik szerkesztője lett.

1905-től egyre többet betegeskedett. Még megérte szép könyvének, a 
Magyarország lepkéi-nek megjelenését (kiadója a Természettudományi Tár
sulat), aztán agybénulás következtében beszélő-, majd látóképességét elveszítve, 
1909-ben meghalt. Halotti bizonyítványának foglalkozási rovatába természete
sen azt írták be: állami tisztviselő.

Temetésén ott volt a Tudományos Akadémia főtitkára, a Kisfaludy Tár
saság elnöke, a Petőfi Társaság és a Természettudományi Társulat képviselője, 
ott voltak a Nemzeti Múzeum vezetői. Koporsójára letette a koszorúját a 
’’Corvin Mátyás az igazságoshoz” szabadkőműves-páholy is, a sírnál az általa 
alapított Magyar Könyvkereskedők Egyletének elnöke búcsúztatta. A Nyugat
ban pedig S ch öpflin  Aladár (1872—1950) írt nekrológot arról az emberről, aki
— szerinte — második Toldy Ferenc (1805—1875) lehetett volna, ha nem a 
könyvesbolt pultja mellől lép át az irodalomba.

V arga Sándor

Irodalom:

Abafi Lajos. In : A Kir. M. Term észettud. Társ. Évkönyve. 1940.



Benkő József
(Bardócz, 1740. dec. 20. — Középajta, 1814. dec. 28.)

A XVIII. század vége hazánkban a természettudományos eredmények fel
tárásának korszaka. A botanika terén ez idő tájt a pesti egyetemen W interl 
Jakab (1739—1809) és K itaibel Pál (1757—1817) végeznek úttörő munkát. Ez 
utóbbi alapvető feltárásai azonban Erdély határait éppen csak érintik, és így 
e gazdag flórájú terület növényvilágáról akkoriban még szinte semmit sem 
tudott az ország. E munka első kezdeti lépéseit tette meg B enkő József, a 
kozépajtai református lelkész, kinek munkássága — osztozva kora sok más 
alkotásának sorsában — részben befejezetlen maradt, részben elkallódott.

A jobb sorsra érdemes, igen tehetséges, jó nyelvérzékű Benkő József a 
Székelyföldön, Bardócz faluban látta meg a napvilágot. A sokgyermekes re
formátus lelkészi családból származó ifjú Nagybaconban, Udvarhelyen és Nagy- 
enyeden végzi tanulmányait, majd 1767-ben apja örökébe lép a kozépajtai 
lelkészi hivatalban. 1787-től ’89-ig a székelyudvarhelyi kollégium tanára. Papi 
teendői mellett egyre alaposabban mélyed el a történettudomány, a nyelvészet 
és a botanika kutatásában. Tényleges eredményt azonban mindössze a Bécsben 
kiadott kétkötetes, nagy történeti műve, az Erdély államismeretét tárgyaló 
monográfiája jelent. A ’’Transsilvania” első, általános része 1778-ban jelent 
meg, míg a második, részletező kötet kiadatlan maradt. További munkái: az 
Erdély egyháztörténetét feldolgozó ’’Milkovia” (Bécs, 1781); valamint a ’’Bethlen 
Farkas históriája” című forrásértékű műve (Nagyszeben, 1789—1793). Később 
sok méltatlan meghurcoltatás éri, rosszakarat gátolja munkáját, nyolcgyerme
kes családjának eltartási gondjai nehezítik sorsát. A számos csalódás elkeseríti, 
betegség gyötri, utolsó éveiben — haláláig — gyógyfüveket árulva tengeti 
életét.

Benkő történettudományi munkássága jelentős és ismert, kevesen és ke
véssé méltatják nyelvészeti és botanikai tevékenységét, viszont ezek a maguk 
idejében úttörőnek számítottak. Nyelvészet iránti érdeklődését édesapjától örö
költe, míg korán megnyilatkozó növényszeretetét autodidakta képzésen kívül 
alighanem C henot Ádám (1721—1789) erdélyi főorvossal való megismerkedése 
mélyítette el. Szógyűjtői, nyelvújítói és lexikológiai munkásságának eredményei 
saját munkáin kívül Bőd Péter (1712—1769), valamint R áth Mátyás (1749— 
1810) szótáraiban (1767, 1787) lelhetők fel. Több, kéziratban maradt nyelvészeti 
munkája közül ”A magyar és török nyelv”-ről szólót Éder Zoltán tette közzé 
(1978).

Benkő növénytani tevékenységét sem kora, sem az utókor nem értékelte, 
pedig e falusi magányában csaknem elszigetelten élő, fáradhatatlan alkotó e 
téren is kiemelkedő tevékenységet végzett. Szűkebb hazájának akkor még 
szinte teljesen ismeretlen flórája feltárásához kezdett, ”Transsilvania”-ja elké
szítésével párhuzamosan: 1770 és 1780 között szinte csaknem egész Erdélyt 
bejárja e gazdag növényvilág megismerése és begyűjtése céljából. Sok száz 
fajból álló füvészkertjét is ekkor létesíti. Lelkesen tervezett ’’Flóra Transsil- 
vanica”-ja azonban támogatás hiányában nem készült el. Mindössze egy kisebb 
fejezet — Erdély növényvilága: fák, cserjék, vad- és kerti növények — jelent 
meg belőle nyomtatásban a ’’Transsilvania” első kötetében. E munkából is ki
tűnik, hogy nem lévén elég alapos képzettségű botanikus, a részletes erdélyi 
flóra összeállítása meghaladta volna lehetőségeit.



Botanikai szemszögből legjelentősebb eredményének az tekinthető, hogy 
ő az első hazai kutató, aki a növényvilágot az akkor korszerűnek tekinthető 
Linné-rendszer és annak nomenklatúrája alapján ismerteti. Úttörő abban is, 
hogy ő alkalmazza nálunk elsőként és következetesen a kétszavas nevezéktant, 
s magyarul népszerűsíti Linné rendszerét és növénytani műszavait, megalapozva 
ezzel a magyar botanikai terminológiát. Összeállítja a magyar növénynevek 
szójegyzékét is. Ezeket a hazai irodalomban mindössze két korai munka, M elius 
Juhász Péter (1536—1572) Herbárium-a 1578, Clusius és B eyth e István (1532— 
1612) Nomenclator-a 1583) előzi meg, továbbá a debreceni Csapó József Füves 
kertje (1775). Míg azonban Csapó a teljesen elavult nomenklatúrát használva 
mindössze 417 növénynek 1100 magyar nevét említi, addig Benkő már 940 
Linné-féle fajról közel 2200 magyar nevet sorol fel. Ezt a gazdag növénynév- 
kincset Benkő jórészt maga gyűjtötte össze, s a Magyar Könyv Háza című 
folyóiratban jelentette meg. A M olnár János (1728—1804) szerkesztette folyó
iratban Benkő Nomenclatura Botanica-ja 1783-ban jelent meg, s még ez évben 
a Nomina Vegetabilium is napvilágot lát. Az első négynyelvű (latin—magyar—• 
német—francia), míg a másik összeállítás még a román népi neveket is tartal
mazza. Molnár egyébként már 1780-ban kiadta Benkő növényneveinek egy 
rövidített változatát, Phytologicon című tankönyvének függelékeként.

Benkő kiadványai — bár azokat a nyelvtudomány, s a botanika alig érté
kelte — úttörőek voltak, hatásuk tekintetében is, hisz azon túl, hogy ezek az 
első kísérletek a népi növénynevek gyűjtése terén, alapjául szolgáltak több más, 
későbbi erdélyi és budai kiadású szótárnak. Benkő munkái nyomán veszi kez
detét a román növénytani irodalom, s a román nyomtatott lexikográfia. Jegy
zéke több mint negyed évszázaddal előzi meg — megemlítetlenül — a magyar 
növényterminológia és nomenklatúra alapművének számító D iószegi— Fazekas
féle Magyar Füvész Könyv-et (1807). V eszelszk i Fűszeres könyve (1798) — a 
szerző tudta, valamint nevének említése nélkül — szintén közreadta Benkő 
magyar növényneveit. A Nomina Vegetabilium-ot pedig Bukarestben éppen 
úttörő volta miatt adták ki újra 1942-ben.

Benkőnek még két kisebb növénytani munkája jelent meg nyomtatásban 
(az erdélyi dohányról, valamint a bőrcserzésre használt ecetfáról; 1792, 1796), 
viszont a brassói és szebeni gyógyszerészek számára összeállított botanikai elő
adássorozatának kézirata (Scintilla botanica, 1776) sajnálatos módon elveszett. 
Néhány füvészeti levele a Magyar Hírmondó 1780-as évfolyamában látott nap
világot.

Megjegyzésre érdemes még, hogy a nyelvújítás korabeli eredetű, de még 
helyenként ma is élő ’’füvész” (=  botanikus) szó is Benkőtől származik.

Dr. Priszter Szaniszló
Főbb művei:
Transsilvania. Sive Magnus T ranssilvaniae Principatus. Pars prior sive generális.

Tomi 1—2. Vindobonae, 1778.
Index vegetabilium; in. M olnár J .: Phytologicon. Index I. Budae 1780.
Téli bokréta . . .  Szeben, 1781.
Nomenclatura Botanica. M agyar Könyv Háza. I. szakasz. Pozsony, 1783.
Nomina Vegetabilium. M agyar Könyv Háza. II. szakasz. Pozsony. 1783.
Irodalom:
Mikó Im re: B. J. élete és munkái, Pest. 1867.
Ernyey József: B. J. természettudományi hagyatéka. Bot. Köziem. 29. 1932.
Gombocz Endre: A magyar botanika története. A m agyar flóra kutatói. Budapest, 

1936.
A llodiatoris Irm a: B. J. Élővilág. 1964. 2. sz.
Éder Z oltán: B. J. Nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő 

Társaság. Budapest, 1978.



Gelléri Mór
(Apátfalva, 1854. jan. 14. — Bp., 1915. szept. 1.)

Gelléri Mórt, az iparszervezőt, a 
gazdasági szakírót, az ipartörténészt 
mai szóval élve és angolosan ”self 
made man”-nek neveznék. Gimná
ziumi tanulmányok és egy kereske
delmi tanfolyam elvégzése után 15 
évesen egy szegedi pénzintézetben 
kezdett dolgozni. Ezután soha többé 
semmilyen iskolába vagy egyetemre 
nem tért vissza. Tanult a munkából 
és a tapasztalásból.

A z ip ark iállítások  rendezője: pá
lyafutását Szegeden kezdte, ott je
lentek meg első írásai még 1869 
nyarán. 1872-ben Budapesten, az 
Országos Iparegyesületnél kapott ál
lást, de két év múlva visszatért Sze
gedre. Visszahívták, hogy titkára le
gyen az 1875-ben Szegeden tartott 
országos közgazdasági kongresszus
nak és az 1876-os Szegedi Ipar-,
Termény- és Állatkiállításnak. A 
szegedi kiállítás a második ’’orszá
gos tárlat” volt hazánkban a kiegye
zés után. Az elsőt 1872. aug. 31.— 
szeptember 8. között tartották Kecskeméten a Református Főiskola termeiben. 
A szegedi országos tárlatot szokták viszont az első modern országos iparkiállí
tásnak tekinteni. A Főreáltanoda épületében és három ideiglenesen felállított 
faépületben, 20 000 m2 területen, 2227 kiállítóval nyílt meg. A kiállítás bizott
ságának elnöke D án i Ferenc főispán, szervezői Bakay Nándor (kötélgyáros, 
1833—1902) és Gelléri Mór (mint az Alföldi Iparlap szerkesztője) voltak. A ki
állításról a külföldi cégek teljesen ki voltak zárva. Egyféle díjat, egy érdem
érmet és hozzá tartozó oklevelet osztottak ki.

A szegedi országos tárlat amellett, hogy átfogó képet adott az ország ipará
ról, jelentős anyagi hasznot is hozott. 13 388 forint tiszta jövedelem maradt 
utána, melyet a szegedi ipartestület leendő székházának megszervezésére fordí
tottak. Ez a kiállítás és az erről írt könyve (Zárójelentés. . . )  tette Gelléri Mór 
nevét az iparszervezők és iparpártolók körében országosan ismertté. Így ter
mészetesen részt vett az 1885-ös Budapesti Országos Tárlat szervezésében, is
mertetői, kalauzai közül is ő írt néhányat. A kiállítás-szervezői tevékenységének 
csúcspontja az volt, hogy titkára lett az 1896-os millenniumi kiállításnak és 
ennek sajtóosztályát is ő vezette.

A kiállítás 520 000 m2-en 234 épületben 120 000 m2 fedett téren nyílt meg. 
Három fő részre tagozódott:



A történelmi kiállítás (épületeit A lpár Ignác (1855—1928) tervezte) két 
egység; a kiállítási falu 24 házzal, templommal, iskolával, községházával (mind
egyik ház más táj vagy nemzetiség jellegzetességeit mutatta be) és a közgaz
dasági kiállítás. A kiállítási falu és a Vajdahunyad vára másolatának felállítása 
Gelléri kezdeményezése volt. A Millennium után is lelkesen tevékenykedett 
a hazai iparkiállítások ügyéért. Ő kezdeményezte, hogy a vidéki kiállításokat 
egyeztetve és rendszeresen tartsák meg, szorgalmazta egy állandó kiállítási 
központ létrehozását. Iparkiállítás-szervezői szakértelmét a kormányzat is el
ismerte és munkájában támogatta. Tanúsítják ezt a párizsi, St.-Louis-i, liége-i 
világkiállításról és tucatnyi más külföldi kiállításról szóló jelentései, amelyeket 
a kereskedelemügyi minisztériumi ösztöndíjasként, vagy mint kormánykiküldött 
tanulmányozott.

Iparkiállítási szervezői tevékenységének egy külön köre volt az ún. ’’Nő
ipari kiállítások” kezdeményezése. 1881-ben szervezték az első ilyen kiállítást. 
Céljául azt jelölték meg, hogy bemutassák a nők önálló és független tevékeny
ségét. Ez alatt természetesen kézimunkát, varrást és mindenféle háziipari tevé
kenységet értettek. Gelléri a hazában megoldandó számos feladat egyikének 
tekintette azt, hogy lányoknak is tanítsanak kenyérkeresetre alkalmas szakmát. 
Nem a nők egyenjogúságáért küzdött, hanem megélhetésük biztonságáért abban 
az esetben, ha árván vagy özvegyen maradnak. Ezért írt munkát ”A nők 
munkaköre” címmel és publikált többször a ’’Nemzeti Nőnevelés” című lapban.

A szakíró. Másik nagy működési területe a publicisztika volt. Szakíróként 
1872-től 12 szegedi és budapesti lap szerkesztésében vett részt hosszabb-rövi- 
debb ideig. Leghosszabb ideig persze a Magyar Ipar, az Országos Iparegyesület 
lapjának volt munkatársa, 1880-tól mint főmunkatárs, 1897-től mint szakértő. 
Az Alföldi Iparlap egyik alapítója. Céljai közé tartozott, hogy a szaksajtónak 
tekintélyt szerezzen. Ennek feladatát így határozta meg: ”A komoly szaklap 
annak a közönségnek, melyet szolgál, mindenekelőtt általános közérdekeit és 
esetről esetre speciális szakmabeli érdekeit képviseli. . . ”

Írásait 40 éves közéleti jubileuma alkalmából S zm olén y Nándor az alábbi 
hét témakörbe csoportosította:
1. A háziipar szervezése;
2. Az iparoktatás kérdései;
3. A kisipar kérdései;
4. A gyáripar fejlődése;
5. Az iparos-hitel ügy;
6. A közszállítások, közlekedés;
7. Munkásügyek.

Szabadkőm űves tevékenysége. A 12 lapból, melyek szerkesztésében részt 
vett, három — a Világosság, a Hajnal és a Kelet — szabadkőműves lapok vol
tak. Ez utóbbi, amelyet 26 éven át szerkesztett, a magyar nagypáholy lapja 
volt. Gelléri Mór 1889-től volt a magyar nagypáholy főtitkára. Sok írásban 
foglalkozott a magyar szabadkőművesség történetével, de érdeklődése kiterjedt 
a munkás-betegbiztosításra, a munkanélküliség felszámolására, a munkaközve
títés módjaira is. Ahogy egyik kortársa megfogalmazta 25 éves szabdakőművesi 
jubileumán: ’’Munkásságának ez a része mélyen belenyúl a profán életbe, de 
testvérünk okosan és helyesen nexust teremtett a páholy-élet és a külső világ 
eseményei között, a szó legnemesebb értelmében foglalkoztatta szabadkőművesi 
törvény szerint szívünket és elménket azzal, ami jó és nemes. Gelléri t. nagy



szabású akcziói a munkaközvetítés, munkanélküliség kérdésében ebből a szen
télyből indultak ki, még ha a profán világ nem is tudta, hogy a legégetőbb 
problémák megoldására törekvő mozgalmak a szabadkőművesség templomaiból 
kerültek k i . .

Ipartörténeti m ű vei is említésre méltóak. Ezeket tematikai sokoldalúság és 
tartalmi gazdagság jellemezte. E kötetek igyekeznek hű képet adni a magyar 
ipar múlt századi, és századeleji csaknem valamennyi jelentősebb eseményéről. 
Külön értéket képviselnek azok a művei, melyek közgazdaságunk, iparunk és 
kereskedelmünk jeleseit mutatják be. Tudomány- és technikatörténészi mun
kásságáért hálásak lehetünk a sokoldalú Gelléri Mórnak.

V ám os Éva K atalin

Gelléri Mór fontosabb művei:

A kiállítások története, fejlődése és jövendőbeli rendszeresítése. Bp., 1885.
Balogh V. — Toldy F. — Gelléri M. : Kiállítási kalauz. Bp., 1885.
A magyar ipar úttörői. É let- és jellem rajzok. Bp., 1887.
Otven év a magyar ipar történetéből, 1842—1892. Az orsz. iparegyesület félszázados 

működése. Bp., 1892.
Ipartörténeti vázlatok. Bp., 1906.



Grofcsik János
(Pápa, 1890. júl. 20. — Bp., 1977. jan. 6.)

Középiskolai tanulmányait a veszp
rémi Főgimnáziumban végezte, majd 
a budapesti József Műegyetem ve
gyészmérnöki karára iratkozott be. 
Az egyetemen vegyészmérnöki ok
levelet szerzett 1912-ben. Oklevelé
nek megszerzése után egy évig az 
Országos Kémiai Intézetben dolgo
zott. A kerámiát már a műegyete
men megkedvelte, ahol tanára, a 
nagynevű Wartha Vince (1844—1914) 
volt.

1913-ban tanárnak nevezték ki az 
Állami Felsőipariskolához, ahol a 
kerámia- és rokoniparok technoló
giája volt a szaktárgya. Mielőtt en
nek tanítását megkezdte, az illetékes 
minisztérium féléves tanulmányútra 
küldte Berlinbe, ahol a Laboratórium 
für Tonindustrie Prof. Seger und 
Crener intézetben dolgozott.

A felsőipariskolai tanári állása 
mellett a Technológia és Anyagvizs
gáló Intézetben dolgozott 1926—
1940-ig, ahol a kerámiai és üveg

ipari anyagvizsgálatokat irányította. A tégla- és anyagipar állandó szakértője 
volt a budapesti Törvényszéken.

1928-ban megbízást kapott a több mint egy évtizede üzemen kívül álló 
Városlődi Kőedénygyár üzembe helyezésére; ezután 1930-ban megtervezte és 
üzembe állította a gyár kislődi kőagyagcső üzemét. A városlődi Kőedény- és 
Kőagyagcsőgyár állandó műszaki tanácsadója volt 1939-ig.

1934 és 1937 között az akkori Kereskedelemügyi Minisztérium megbízásá
ból részt vesz a magyarországi finomkerámiai és tűzállóanyag-előfordulások 
kutatásában. E munkásságáról részletes jelentés készült.

A Magyar Szabványügyi Intézet megalakulásától kezdve tevékenyen közre
működött a kerámiai gyártmányok első magyar szabványainak megalkotásában, 
majd folyamatos korszerűsítésében. A Felsőipariskola vegyészeti szakosztályát 
1939-ben önálló iskolává szervezték át és megbízták az iskola igazgatásával, 
melyet 1941-ig látott el.

1939-ben a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat (Drasche) központi labora
tóriumának lett a vezetője. E tevékenysége során berendezte a vállalat új labo
ratóriumát, mely akkor az ország legkorszerűbben felszerelt, kutatómunkára is 
alkalmas kerámiai laboratóriuma lett.

A Drasche laboratóriumában megkezdte és végezte azt a kutatómunkát, 
melynek célja volt az addig teljesen empirikus és csak receptek alapján dol



gozó kerámiai iparba bevezetni és alkalmazni a tudomány addig megismert 
eredményeit. Munkássága nyomán kezdték meg a termelési folyamatoknál a 
szilikátkémia tudományának alkalmazását.

E tudományos kutatómunkának az is célja volt, hogy a hazai nyersanyago
kat minél nagyobb mértékben alkalmazzák a termelésben. E munkáinak ered
ményeiről sajnos akkor vállalati hozzájárulás hiányában nem jelenhettek meg 
publikációk. 1945 után az ’’Építőanyag” c. szakfolyóirat első évfolyamában 
megjelent két cikke főleg e kutatásai alapján készült.

Eredményes tevékenységéért 1941-ben a Drasche gyárak központi műszaki 
igazgatójának nevezték ki. 1945-től a vállalat vezérigazgatója lett.

Az 1945 előtti időszak publikációi közül külön kiemelendő az Athenaeum 
kiadóvállalat kiadásában 1924-ben megjelent ’’Építőipari anyagtan” c. könyve.
1940-ben a Természettudományi Társulat kiadásában megjelent ”A kémia vív
mányai” című könyvben a ’’Kerámia” című fejezet szerzője. A ’’Vegyészeti 
Lapok”-ban, az ’’Agyag és Üveg” szaklapban is számos tanulmányt közölt.

Az ipar átszervezése után 1948-ban az újonnan alakult Tégla- és Cserép
ipari Igazgatóságon mint iparigazgató-helyettes működött. 1949-ben az Iparügyi 
Minisztérium Mész-Cement és Üvegipari Főosztályán főosztályvezető-helyettes 
volt.

Ebben az időszakban részt vett a nagy iparfejlesztési, korszerűsítési prog
ramok előkészítésében, illetve megvalósításában. 1950-ben, az akkor megalakult 
Nehézipari Kutató Intézet szilikátkémiai osztályának vezetője, majd 1952-ben 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanárává nevezte ki a Minisztertanács. Egye
temi tanári tevékenysége mellett 1957 végéig vezette a NEVIKI szilikátosztályát.

Nyugállományba vonulása után, egészen haláláig fáradhatatlanul dolgozott 
tovább, mint a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet tudományos 
tanácsadója.

Egyetemi, illetve kutatóintézeti tevékenysége során módjában volt az ezt 
megelőző időszakban szerzett hatalmas gyakorlati és tudományos ismeretanya
got felhasználva és továbbfejlesztve, elősegíteni a szilikátkémia tudományának 
a gyakorlatba való átültetését. Grofcsik János ezt a lehetőséget maximálisan 
kihasználta. Mint a Szilikátkémiai Tanszék professzora, nagy munkát fejtett ki 
a kerámiai profil oktatásának megszervezésében. Ezt a feladatot nagy kedvvel 
és még nagyobb sikerrel oldotta meg. Szakmailag magas színvonalú, hangu
latos egyetemi előadásaiból érződött az elméleti hátteret kiválóan ismerő és a 
mindennapi ipari gyakorlatban is jártas mérnök két irányba orientált, mégis 
egységes szemlélete.

Egyetemi oktatómunkája mellett tovább folytatta kutatói tevékenységét. 
Tudományos munkássága főleg a kerámia területére esik. Foglalkozott a hazai 
nyersanyagok hasznosításával, új módszereket dolgozott ki a kerámiai anyagok 
vizsgálatára. Kutatásai során részletesebben foglalkozott az anyagásványokkal, 
és a kerámiai égetés (színterelés) folyamán az anyagban végbemenő átalakulá
sokkal. Igen jelentős eredményeket ért el a samottos tűzálló anyagokban és a 
finomkerámiai termékekben a mullit optimális képződési körülményeinek tisz
tázásával, ugyanis ennek ismeretében lehet csak az égetés helyes módszerét a 
gyártóüzemekben kialakítani.

Nagyon sok publikációja jelent meg a szaklapokban, magyar, német és 
angol nyelven.

Számos szakkönyv szerzője, melyek közül kiemelendő és nemzetközi elis
merést is aratott az 1956-ban az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 
”A kerámia elméleti alapjai” című műve.



Szintén az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg ”A mullit képző
dése, szerkezete és jelentősége” című munkája, amelyet angol nyelvre lefordí
tottak. Jelentős alkotása ”A Magyar Finomkerámiaipar Története”.

Grofcsik János egyik alapítója és aktív tagja volt a Szilikátipari Tudomá
nyos Egyesületnek. 1975-től haláláig az Egyesület tiszteletbeli elnöke volt.

1951-től a Magyar Tudományos Akadémia Szervetlenkémiai Főbizottságá
nak tagja, a Szilikátkémiai Bizottság elnöke. 1959—1965 között a Szilikát- 
kohászati Főbizottság alelnöke, majd haláláig a Bizottság tagja. 1958-ban el
nyeri a Kémiai Tudományok Doktora tudományos fokozatot. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen műszaki doktor.

Dr. G rofcsik Elem ér



Gruber József
(Korompa, 1915. nov. 5. — Bp., 1972. nov. 26.)

A folyadékok és gázok áramlásá
val foglalkozó tudományos kutatás, 
különösen a repüléstechnika gyors 
fejlődésének köszönhetően, a század 
harmincas éveiben rendkívül fel
gyorsult. A Műegyetemen is felépült 
az Aerodinamikai Intézet, s ezen be
lül két szélcsatorna, melyek szerke
zeti megoldása és műszerezettsége az 
akkori fejlettebb technikát képvi
selte. Ezek máig is eredményesen 
szolgálják a mérnökképzést, kutatást 
és az ipart. A repüléstechnika az 
áramlástannak csupán egy részterü
lete, azonban az áramlástani alap
kutatásoknak akkor már nagy ha
gyományai voltak hazánkban. Ele
gendő, ha a később külföldön világ
hírűvé vált Kármán Tódor (1881—
1963), majd Bánki Donát (1859—
1922), vagy a gépészmérnöki tudo
mányok nagyhírű oktatója és kuta
tója, P attan tyü s-Á . Géza (1885—
1956) professzor nevét említjük. A 
tudományág ipari eredményei is je
lentősek voltak, a Ganz gyár vízgépgyártása nemzetközi hírű volt, s jelentős 
eraedmények születtek a sportrepülőgépek tervezése és gyártása terén is. El
mondható tehát, hogy a 40-es évek elején kedvező lehetőségek és tiszteletre 
méltó tudományos eredmények segítették Gruber József pályakezdését.

Gruber József a Felvidéken, Korompán született. Édesapja a helybéli vas
gyári dolgozók és bányászok orvosaként tevékenykedett. Gimnáziumi és a 
Budapesti Műegyetemen folytatott tanulmányai idején már országhatár válasz
totta el szüleitől. A tőlük örökölt családszeretetet tovább vitte saját életében; 
felesége, két fia és két leánya biztosították számára az elmélyült tudományos 
munkához szükséges meleg otthont. Sajnos, ez nem tudta feledtetni vele azokat 
a feszültségeket, amelyek vezetői tevékenységével kapcsolatban támadtak, vala
mint azt a szomorúságot és rossz előérzetet, melyet édesapja és később bátyja 
halála okozott. 1968-ban kapott először infarktust, s ettől kezdve egészségi 
állapota egyre romlott.

Gépészmérnöki pályafutását (oklevelét 1938-ban szerezte) a Ganz Villamos- 
sági Gyár próbatermében kezdi, a zömmel rutinszerű feladat azonban nem 
elégítette ki. Kötelező katonai szolgálatának teljesítése után munkáját a Mű
egyetem Aerodinamikai Tanszékén, dr. Abody Előd (1896—1949) professzor 
mellett adjunktusi beosztásban folytatta. Itt készítette el egyetemi doktori 
disszertációját, mely az axiális átömlésű ventilátorok akkor még nem teljesen



tisztázott áramlástani kérdéseivel foglalkozott. A háború utáni évek anyagi 
gondjai, a több gyermekes család eltartásának terhe egyetemi állásának fel
adására kényszerítették. 1947-től Koncz István Különleges Gépeket Gyártó 
Üzemében tervezőmérnökként dolgozott. Ez a munkahely lehetővé tette tehet
ségének széles körű kibontakozását, nem csupán az áramlástechnikai gépek 
tervezésével, hanem szilárdságtani, elektrotechnikai, szabályozástechnikai fel
adatok megoldásával kapcsolatban is. Az iparban töltött évek alatt sem szakadt 
meg a kapcsolata a Műegyetemmel, ahol meghívott előadóként tevékenykedett.

1950-ben visszatért az Aerodinamikai Tanszékre intézeti tanárként, s Abody 
professzor halála után tanszékvezetői megbízást kapott. A tanszék a megvál
tozott képzési igényeknek megfelelően módosította az oktatott anyagot és ezzel 
összhangban az Áramlástan Tanszék nevet vette fel. Ennek volt dr. Gruber 
József haláláig tanszékvezető egyetemi tanára. 1953 és 1955 között a gépész- 
mérnöki kar dékánja volt. 1961-től bízták meg a Budapesti Műszaki Egyetem 
rektori teendőinek ellátásával.

Egyetemi oktatóként elsősorban az oktatott anyag megújításával, átdolgo
zásával foglalkozott. A repüléstechnikát támogató oktatás az elméleti és 
kísérleti kutatómunka — a hazai repülőgépgyártás megszűnése, illetve vitorlázó 
repülőgép építésre történő korlátozódása miatt — jelentőségét vesztette. Ugyan
akkor az ipar dinamikus fejlődése folytán egyre növekedett az általános áram
lástechnika jelentősége. Egyre nagyobb számban igényeltek jó hatásfokú, gaz
daságos üzemű ventilátorokat, fúvókat, kompresszorokat. Az oktatott anyagot 
ennek megfelelően úgy állította össze, hogy az áramlástechnikai gépekben 
végbemenő folyamatok és az egyéb ipari felhasználással (épületgépészet, vegy
ipar) kapcsolatos áramlási jelenségek vizsgálatának megalapozója legyen. Az 
igényeknek megfelelően kidolgozta az új ’’Szellőzők és gázsűrítők” tantárgy 
tematikáját, mivel az itt tárgyalt elméleti és konstrukciós kérdések nem illet
tek bele a Pattantyús professzor által oktatott ’’Vízerőgépek” tantárgy anya
gába. Az oktatás irányításában, a szakmain túl, erkölcsi példát is mutatott 
a fegyelmezett és rendszeres munka megkövetelésével. Dékánként, illetve rek
torként az oktatás szintjének emelését, a vizsgáztatás objektivitásának növe
lését tűzte ki célul. Szigorú erkölcsi magatartása, a bürokrácia gáncsoskodásá- 
nak elhárítására irányuló küzdelme állandó feszültségben tartotta, s ez is hoz
zájárult egészsége megromlásához.

1963 után ismét csak tanszéke irányításával és oktatómunkájával foglal
kozott. Korábbi munkássága alapján a tudományos minősítések új rendszerének 
bevezetésekor megkapta a műszaki tudományok kandidátusa címet. Szerény
sége folytán soha nem törekedett címek, rangok megszerzésére, s csak munka
társai kérésére foglalta össze kutatási eredményeinek a radiális átömlésű áram
lástechnikai gépekre vonatkozó részét disszertációban 1964-ben, amelynek alap
ján a műszaki tudományok doktora címet nyerte el.

Széles körű, szűkebb tudományterületén messze túlterjedő szakmai isme
reteit, nagy áttekintőképességét, világos gondolkodását és szilárd erkölcsi elveit 
a hazai műszaki-tudományos élet méltányolta. Közreműködött a gépészmérnöki 
kar tudományos tanácsában, a Magyar Tudományos Akadémia több bizottsá
gának vezetésében vett részt, bevonta munkájába a Tudományos Minősítő Bi
zottság és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen működő Áramlástechnikai Akadémiai Munkaközösség vezetője volt.

Egyetemi oktató és kutató tevékenysége mellett nem szakadt meg kapcso
lata az iparral sem. Állandó tanácsadóként segítette a Ganz Villamossági Gyár 
és a Járműfejlesztési Intézet munkáját. A vezetése alatt álló tanszék folyama



tosan oldott meg ipari problémákat, ezeket a munkákat elméleti és konstruk
ciós szempontból részletekbe menően irányította.

Az előzőekben már ismertettük Gruber professzor oktatói működésének 
fő szempontjait. Előadásai során az előadott anyag megválasztása és az előadás 
felépítése tekintetében egyaránt rendkívül igényes volt. Gondosan ügyelt az 
érthetőségre, áttekinthetőségre, a matematikai pontosság csorbítása nélkül. Az 
előadásokon való részvételt meglehetősen szigorúan vette, ez természetesen 
nem minden hallgatójának nyerte el tetszését. A nagy többség azonban sokra 
értékelte a világos, logikus, jól jegyezhető, az anyag tanulását nagyon meg
könnyítő előadásokat. Így a látogatottság az egész félév folyamán nagy volt.

Kutatói munkája során először az axiális átömlésű gépek áramlástani kér
déseivel foglalkozott. Ezzel nem csupán a ventilátorok méretezését helyezte 
biztos alapokra, hanem támpontot adott — Pattantyús professzorral közösen írt 
könyvükben — a turbinák és szivattyúk méretezéséhez is.

Az Áramlástan Tanszék vezetésének átvétele után kutatómunkája a radiá
lis átömlésű járókerekek áramlási viszonyainak tisztázására irányult. Fizikailag 
kellően megalapozott elmélet hiányában egyidejűleg kezdte el a kísérleti vizs
gálatokat, melyek szorosan kapcsolódtak az elméleti megfontolásokhoz. E mun
kák eredményeként dolgozta ki a járókerekek lapátozásának számítására szol
gáló, összenyomható közeg áramlása esetén is használható számítási módszerét, 
amellyel iskolát teremtett. Munkássága nyomán egyrészt a hazai ipar a koráb
biaknál jobb hatásfokú, kedvezőbb áramlástani jellemzőjű gépeket kezdett el 
gyártani, másrészt a számítási eljárást alapul vevő kutatások nyomán számos 
tudományos közlemény és disszertáció készült. Gruber professzor eredményeire 
a nemzetközi tudományos világ is felfigyelt. Tagjává választotta a német 
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, e társaság felkérésére 
1962-ben Bonnban, a társaság kongresszusán a főelőadást tartotta. Számos 
külföldi konferencián előadóként vett részt. Megbecsülését mutatja, hogy a 
drezdai Műszaki Egyetem disszertációk bírálatára is felkérte.

Elméleti és kísérleti kutatásainak gyakorlati hasznosítására először az 
ötvenes években épülő hőerőművekben került sor. A kazánok üzeméhez szük
séges nagy teljesítményű ventilátorok részletterveit Gruber professzor irányí
tásával tanszékének munkatársai készítették. Ipari megbízatások alapján szá
mos vegyiüzemben és bányában ventilátorok tervezése során különleges konst
rukciós problémákat is meg kellett oldania: nagy hőmérsékletű gázokat szállító 
gépek csapágyainak hűtését, forgórészek szilárdsági méretezését, agresszív gá
zok szállítására alkalmas, saválló anyagból készült szerkezetek kialakítását, kis 
alapterületet elfoglaló, függőleges tengelyű nagyméretű bányaventilátor köny- 
nyen szerelhető konstrukcióját. E munkák eredményes megoldásában igen nagy 
szerepe volt Gruber professzor jó gyakorlatias tervezői érzékének. Az elméleti 
méretezési módszer ezen kívül alapjául szolgált olyan jó hatásfokú ventilátor 
típussorozatok kidolgozásához, amelyeket a légtechnikai berendezéseket készítő 
üzemek ma is nagy példányszámban gyártanak.

Egyéb áramlástani problémákkal kapcsolatos tevékenységének szép példája 
a Gellérthegy oldalában levő ivóvíztározó medencék kialakítása olyan módon, 
hogy a víz pangását el lehessen kerülni. Az elméleti vizsgálatokat modell
kísérlet támasztotta alá. Az eredmények nemzetközi érdeklődést keltettek, a 
beszámoló dolgozat külföldi szakfolyóiratokban jelent meg.

Meg kell emlékeznünk arról is, hogy Gruber professzor igen jól tájékozott 
az elektronika területén is. Számos mérőberendezést tervezett. Az ötvenes évek
ben, az akkor rendelkezésre álló szűkös alkatrészválaszték ellenére olyan, hir



telen nyomásváltozások regisztrálására szolgáló műszert tervezett, amelynek 
működési elve megegyezett neves külföldi műszergyárak ma is gyártott be
rendezéseinek működésével.

Gruber professzor tevékenységének hatása életében és több ezer tanítványa 
révén ma is elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a levegőt és gázt szállító 
berendezések tervezése pontosabbá, elméletileg jobban megalapozottá vált. 
Ezzel népgazdasági szinten is jelentős energiamegtakarítást lehetett elérni. 
Közvetlen munkatársai pedig olyan tudományos és erkölcsi szemléletet örököl
tek tőle, amely a jövő mérnökgenerációk nevelése során is kamatozni fog.

Gruber professzor szerénységét bizonyítja, hogy szakirodalmi tevékenysége 
során a legtöbb esetben munkatársait is felkérte a közreműködésre. Egyedüli 
szerzőként általában csak szakfolyóiratokban megjelent dolgozatait jegyezte.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy dr. Gruber József a hazai gépész- 
mérnök-képzésben új alapokra helyezte az áramlástan, s részben az áramlás- 
technikai gépek oktatását. Munkásságával nemzetközi érdeklődést kiváltó, je
lentős gazdasági hasznot hozó eredményeket ért el. Munkatársainak példa
képévé vált szorgalmas, igényes oktató- és kutatómunkájával és szilárd 
erkölcsi magatartásával.

Dr. L udvig Győző
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Izsák Imre Gyula
(Zalaegerszeg, 1929. febr. 28. — Párizs, 1965. ápr. 21.)

A rakéták és mesterséges égites
tek 1957-ben kezdődő korszakának 
egyik legkorábbi, nagy jelentőségű, 
s egyúttal látványos eredménye is a 
Föld pontos ”alakjá”-nak meghatá
rozása volt. A Föld körül keringő 
műholdak mozgásából a gravitációs 
földalakot olyan pontossággal — és 
az egész bolygót átfogó részletesség
gel — sikerült megmérni, amely 
előbb tízszeresen, majd százszorosán 
felülmúlta a klasszikus geodéziai 
módszerek lehetőségeit. A műhold
geodézia e területén világszerte ér
tékelt úttörő szerepe volt Izsák Imre 
Gyulának, akinek további új ered
ményeket ígérő munkásságát most
25 éve szakította meg tragikus hir
telenséggel bekövetkezett halála.

A Föld ’’pontos” alakjának kér
dése három évszázaddal ezelőtt, a n ew ton i fizika és D escartes szemlélete közti 
vita során merült fel. Az első érdemleges eredményt 1736-ban a francia aka
démia által kezdeményezett perui (ecuadori) és lappföldi (finnországi) fokmé
rések nyújtották, megállapítva azt, hogy a Föld egyenlítői rádiusza kissé 
hosszabb a sarki rádiusznál, tehát bolygónk a sarkokon lapult, az Egyenlítőn 
kidomborodik. Ezt az eredményt a XVIII/XIX. század fordulóján, az úgyne
vezett méter fokmérés nemcsak megerősítette, hanem már ekkor feltámadt a 
gyanú, hogy a földalak nem egyszerűen forgási ellipszoid, hanem annál bonyo
lultabb. Valóban, az 1860-ban megindított európai, majd nemzetközi fokmérés 
arra mutatott, hogy például az Egyenlítő sem pontosan kör keresztmetszetű.

A Föld valóságos geometriai alakját már C. F. G auss is gravitációs szint
felületként értelmezte, amelynek bármely pontjára emelt merőleges azonos a 
nehézségi erő irányával. Ezt a felszínt elvileg, egy az egész Földet beborító, 
teljes nyugalomban levő óceán képviselné. Mivel a Föld tömegeloszlása nem 
egyenletes, ez az ideális szint helyenként kisebb-nagyobb mértékben eltér a 
forgási ellipszoiddal leírt földalaktól.

A földalak meghatározása a geodézia hagyományos eszközeivel igen prob
lematikus. A műszerek pontos beállítása függővel, illetőleg libellával, tehát a 
mindenkori észlelési pont nehézségi erő-iránya szerint történik: éppen annak 
a tényezőnek alapján, amelyet mérni kellene. A közvetett mérések viszont fo
kozott hibaforrásokat hordoznak. Az úgynevezett függővonal elhajlások méré
sénél nagyobb megbízhatóságot ígért a finn H eiskanen  módszere, amellyel a 
gravimetrikus méréseket dolgozta fel. Az ilyen mérések azonban nagyon 
egyenetlenül oszlanak el a Földön. Ezért ígérkezett már kezdetben is igen



jelentősnek a mesterséges holdak pályájából levezetett földalak kutatása. És 
itt ért el nagyon fontos elméleti, illetve gyakorlati eredményeket Izsák Imre.

Izsák Imre Zalaegerszegen született, ahol szülei megbecsült tanáremberek 
voltak. (Második keresztnevét, a Gyulát csak 1961-től kezdte használni.) Már 
középiskolás diákként kitűnt matematikai tehetségével. Utolsó középiskolai 
évében, 1947-ben két matematikai versenyen is kiváló eredményt (első, illetve 
második helyezést) ért el. Budapesten, a Tudományegyetem Természettudo
mányi Karán, matematika-fizika szakra iratkozott; 1950-ig Eötvös-kollegista 
volt.

Negyedéves hallgatóként a szabadság-hegyi Konkoly-alapítvány Asztro
fizikai Obszervatóriumában (ma: MTA Csillagászati Kutató Intézete) dolgozott, 
itt kapott állást is 1951-ben. Már igen fiatalon (22 évesen) aspiráns, első dol
gozatai matematikai tárgyúak voltak. A matematikai tanulmányok egyre in
kább az égitestek mozgását leíró égimechanika felé terelték figyelmét: első
sorban az úgynevezett többtest probléma érdekelte.

Az ekkor nagyon kis létszámmal működő csillagvizsgálóban részt vett az 
intézet fő munkáját alkotó változócsillag-megfigyelésekben, s ezekről cikket is 
publikált. 1954-ben tagja volt a Szovjetunióba meghívott delegációnak, amely 
az újjáépült pulkovói intézet felavatása után vendégként a kiszlovodszki nap
megfigyelő állomás teljes napfogyatkozás megfigyelésénél is jelen volt. Igazi 
munkaterülete azonban már az égi mechanika volt.

1956 novemberében — többek között barátai biztatására — Ausztriába 
ment, majd 1957 elején a zürichi Szövetségi Csillagvizsgáló munkatársa lett. 
A zürichi intézet elsősorban napkutatással foglalkozik. Ezt a munkát nagy gon
dossággal és alapossággal látta el, de mégis örömmel vette, amikor sikerült 
elérnie, hogy meghívják a Cincinnati Egyetem obszervatóriumába (USA), ahol 
újból az őt érdeklő elméleti kérdésekkel foglalkozhatott. Voltaképpen itt ismer
kedett meg az USA-ban akkor már elterjedt számítógép-technikával és mód
szerekkel. Ezzel a tapasztalattal és ismerettel gyarapodva lett 1959. szeptember 
elsején a massachusettsi Cambridge híres Smithsonian Asztrofizikai Obszerva
tóriumának munkatársa, majd osztályvezetője. Ugyanekkor a N A S A  (National 
Aeronautics and Space Administration =  Nemzeti Légügyi és Űrkutatási Igaz
gatóság) égimechanikai osztályán dolgozott.

Az érdeklődés középpontjában ekkoriban világszerte a mesterséges égi
testek álltak. Izsák Imre is a mesterséges holdak mozgásával, elsősorban az 
ideális pályát módosító hatásokkal foglalkozott. 1960-ban, a Nemzetközi Geodé
ziai és Geofizikai Unió Helsinkiben tartott konferenciáján a műholdak geo
déziai alkalmazásáról tartott nagy érdeklődést kiváltó előadást. Ettől kezdve 
egyre több ilyen tárgyú írása jelent meg.

Az egyik probléma a mesterséges holdak pályájának meghatározása volt, 
a másik kérdés a pályaelemekből levezethető geoid megszerkesztése. Már 1960- 
ban közölte a Föld lapultságára vonatkozó általános levezetését (Smithsonian 
Inst. Astrophysical Obs. Special Report, No. 52.), majd 1961-ben sikerült ki
mutatnia, hogy a Föld Egyenlítője is lapult (SAO Special Report, No. 56.); 
ugyanebben az évben a geopotenciál általános alakjára vonatkozó adatait is 
közölte (Journal of Geophysical Research, Vol. 66. 1961). A következő években 
ezeket a — kezdetben csupán elméleti — eredményeket fejlesztette tovább.

Legjelentősebb eredményei: az Egyenlítő keresztmetszetének pontos meg
határozása és a geoid eltérésének meghatározása a szferoidtől. Ez utóbbi meg
állapítására 22 600 műholdmérést használt fel. Ezek az eltérések csupán tucat



méterekkel fejezhetők ki. A látszólag kis eltérések azonban igen jelentős kö
vetkeztetéseket engednek meg a Föld belső felépítésére vonatkozóan.

A geopotenciál felület eltérése a szferoidtól méterekben. (Kihúzott vonal 
a pozitív, a szaggatott a negatív eltérést jelenti.) Smithsonian ’’Standard 
Earth I”, 1966.

Nagy tervek, fontos munkák közepette váratlan szívroham fejezte be 
életét, a Nemzetközi Űrkutatási Szövetség párizsi konferenciáján. Megkezdett 
munkáját a Smithsonian Intézet munkatársai fejezték be és közölték. Nevét 
a Hold túlsó féltekéjének egyik krátere, valamint egy kisbolygó őrzi — de első
sorban a Föld alakját tárgyaló számos cikk és értekezés örökíti meg.

Ifj. Bartha Lajos

Irodalom:
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Kaán Károly
(Nagykanizsa, 1867. júl. 12. — Bp., 1940. jan. 28.)

A hazai természetvédelem és ”az 
alföldfásítás nagy apostola” polgári, 
sokgyermekes családban született. 
K aán Károly előbb szülővárosában 
végezte tanulmányait, majd a Sel
mecbányái Erdészeti Akadémiára 
iratkozott be, ahol 1885—1889 kö
zött tanult. Az egyetem elvégzése 
után egy fél évet magánuradalom
ban, majd 1889 végétől a beszterce
bányai erdőigazgatóságnál kezdett 
dolgozni. Állami ösztöndíjjal akarls- 
ruhei műegyetemen tanult egy fél 
évet (1897), majd külföldi tanul
mányutak következtek.

Első tanulmánya 1899-ben az 
’’Erdészeti Lapok”-ban jelent meg, 
amelyben külföldi tapasztalatait ösz- 
szegezte, s tett javaslatot a külföldön 
látott szállítóberendezések hazai al
kalmazására. A szakíróként országo
san ismertté váló Kaán Károlyt 
1908-ban minisztériumi szolgálatté
telre rendelték be. Beosztásánál fog

va előbb természetvédelmi kérdésekkel foglalkozott, de közben az ország gaz
daságpolitikáját, közigazgatási kérdéseit is tanulmányozta. 1909-ben erdőtaná
csossá, 1912-ben pedig főerdőtanácsossá nevezték ki.

Hivatali beosztásának csúcsán akkor áll, amikor a magyar erdészet a leg
nagyobb nehézségekkel kénytelen szembenézni. 1916-tól ugyanis — miniszteri 
tanácsosként — a kincstári erdők ügyosztályát vezette, majd 1918-ban a 
Károlyi-kormány az erdészeti ügyek országos vezetőjévé tette, s ebben a minő
ségében a tanácskormány is megerősítette. 1919 végén már helyettes állam
titkár — államtitkári hatáskörrel —, és egyben az erdő- és faügyek kormány- 
biztosa. Az ország első erdészeként óriási feladatok hárultak rá, hiszen az 
általános határzár miatt az ország megmaradt részén nagy volt a faínség.

A trianoni békeszerződés következtében az erdőterületnek több mint 84%-a 
kerül az új határokon kívül. A megváltozott helyzetben a figyelem egyre 
inkább az Alföld, erdőkben szegény vidékeire irányult. Kaán Károly már 
1919-ben, a ’’Köttelek” karácsonyi számában kiadta a jelszót: ’’Erdőt az Alföld
re!” Vezetésével dolgozták ki az alföldfásítási törvényt (1923. XIX. te.). A tör
vény alapján munkaterv készült az Alföld erdősítésére, amelynek végrehajtása 
azonban akadozott. Sem az állam, sem a magánbirtokosok — ’’politikai és 
pénzügyi okok” miatt — nem követték a Kaán Károly-i nagyralátó terveket. 
Az általa elképzelt munka így csak töredékében valósult meg. A törvény alap
ján létesített fasorok, facsoportok mégis észrevehetően átformálták az Alföldet.



A gyakorlati szakember, a szervező, irányító munkájának elgondolásainak 
megvalósításáért jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki. 1925-ben nyugalom
ba vonult, így minden idejét a tudományos munkának szentelhette. 1924-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Székfoglaló elő
adásának címe: ’’Változások a Nagy Magyar Alföld képén.” Ugyanott egy évvel 
később ’’Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld” címmel tartott elő
adást. Ezzel köszöntötte nagy példaképét, akit csaknem minden írásában idé
zett, sőt, módszereit megpróbálta a XX. századra vonatkoztatni. Kaán Károly 
egyre összetettebben vizsgálta az erdőgazdasági, ezen belül az alföldi kérdése
ket. 1927-ben jelent meg ”A Magyar Alföld” című könyve, majd két év múlva 
”Az Alföld problémája”. 1939-ben jelentette meg legátfogóbb művét: ’’Alföldi 
kérdések. Erdők és vizek az Alföld kérdéseiben.” Benne valóban a Széchenyi- 
elvek magaslatán állva pásztázta végig azokat a természeti (vízrendezés, erdő- 
telepítés stb.) és közgazdasági (pl. állami hitel- és adópolitika) kérdéseket, ame
lyek az ’’Alföld problémájá”-nak a megoldását befolyásolják, illetve lehetősé
get adnak megoldásukra.

TERMÉSZETVÉDELEM
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Kaán Károly a természetvédelem ügyében is úttörő szerepet játszott 
Magyarországon. Minisztériumi szolgálatának kezdetén már foglalkozott vele, 
sőt, 1914-ben ő volt a hazai természetvédelem kiszemelt miniszteri biztosa. 
A háború kitörése miatt azonban ezirányú feladatát csak késve, egy újabb 
háború küszöbén tudta ellátni. A természetvédelem elméleti kérdéseit leg
teljesebben az 1931-ben megjelent, a ’’Természetvédelem és a természeti emlé
kek” című könyvében fejtette ki. A mű a nem szakmai közönség számára is 
élményt jelentett, és nem kis mértékben járult hozzá, hogy 1935-ben törvényt 
alkottak ”az erdőkről és a természetvédelemről”. A törvény természetvédelmi 
rendelkezései lehetőséget adtak akár állami kisajátításra is (!). Kaán Károlyt 
1938 decemberében az Országos Természetvédelmi Tanács elnökévé nevezték 
ki. Vezetésével kezdődött el a törvényes természetvédelem hazánkban. Kaán 
Károly Budapesten halt meg. Leányai szerint így végrendelkezett: ”Űgy szeres
sétek egymást, mint én szerettem a magyar erdőt!” (Ezt a figyelmeztetést írták 
fel sírkövére is.) Munkatársai úgy emlékeztek rá, mint aki túl gyors tempót 
diktált, túlságosan türelmetlen volt, sőt, erélyes eszközökkel is élt. A legfőbb 
államerdész, az alföldfásító, a gazdaságpolitikus és természetvédő valóban nagy 
ideáljának, a ’’legnagyobb magyar”-nak az útmutatásait akarta teljesíteni: 
’’Sokat tenni, s keveset játszani; előállni és mégis másnak engedni az elsőséget; 
legtöbbet áldozni, s legkisebb köszönetét se várni; szívben hordani mélyen a 
hazáért buzgó vért, s ne csak ajkon pengetni a hiú szót.”

Kaán Károly emlékét több helyen emléktábla, szobor és utcanév őrzi, az 
Országos Erdészeti Egyesületben kiváló munkát végzőket pedig évek óta 
Kaán Károly Emlékéremmel jutalmazzák.

O roszi Sándor

Főbb irodalm i m unkái:

A természeti emlékek fen(n)tartása. Bp., 1909. 56. p.
A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartásának kérdéséhez. Bp., 1914. 

33. p.
Erdőgazdaság-politikai kérdések. Bp., 1920. 100. p.
A Magyar Alföld. G azdaságpolitikai tanulm ány. Bp., 1927. 351. p.
Az Alföld problémája, Pécs, 1929. 116. p.
Természetvédelem és a természeti emlékek. Bp., 1931. 312. p.
Alföldi kérdések. Erdők és vizek az Alföld kérdéseiben. Bp., 1935. 420. p.

Irodalom :

Molcsány G ábor: Kaán Károly emlékezete. Erdészeti Lapok. 1941. 1. sz.
Madas A ndrás: Kaán Károly emlékezete. Az Erdő. 1958. 7. sz.
Lesenyi Ferenc: Kaán Károly szobrának felavatásához. Az Erdő. 1958. 7. sz.
Oroszi Sándor: Kaán Károly időszerűsége. Az Erdő. 1987. 7. sz.
Keresztesi Béla: Kaán Károly emléktáblájának felavatásához. Az Erdő. 1987. 11. sz. 
Keszthelyi István : Kaán Károly természetvédelmi munkássága. Az Erdő. 1987. 11. sz. 
Váradi Géza: Emlékezés Kaán Károly erdészeti munkásságára. Az Erdő. 1987. 11. sz. 
Orosz Sándor: Kaán Károly, a gazdaságpolitikus. Az Erdő. 1987. 11. sz.



Kosutány Tamás
(Nyírlugos, 1848. márc. 7. — Bp., 1915. jan. 19.)

Magyarországon a kiegyezést kö
vető évtizedekben a földművelésügyi 
kormányzat, a főleg nagybirtokok
ból álló mezőgazdaság termelésének 
növelése érdekében, erőteljesen ki
építette és fejlesztette a mezőgazda- 
sági kísérletügyi intézményeket.
Ezeken a többnyire gazdasági tan
intézetekhez hasonló kísérleti állo
másokon a kémia nagy szerepet ját
szott, mert a műtrágya és a növény
védő szerek alkalmazása, továbbá a 
mezőgazdasági termékek ipari fel
dolgozása, tartósítása egyre több ké
miai ismeretet igényelt. Az e téren 
dolgozó K osu tány Tamás agrokémi- 
kus — akire halála 75. évfordulóján 
emlékezünk — így úttörő munkát 
végzett a növénytermesztésben és a 
mezőgazdasági ipar műszaki fejlesz
tésében.

Kosutány Tamás tanulmányait a keszthelyi gazdasági tanintézetben kezdte, 
melyet 1869-ben kiváló eredménnyel végzett. Kémiatanárának, S ch en ek  István
nak (1836—1909) hatására pesti egyetemre rendkívüli bölcsészhallgatónak irat
kozott be, majd Than Károly (1834—1908) javaslatára kapott állami ösztöndíjjal 
a hallei egyetemen folytatta és fejezte be egyetemi tanulmányait. Hazatérte 
után, 1871-ben a magyaróvári gazdasági akadémián a vegytan segédtanára lett, 
itt jelent meg első műve a Borászati vegytan alapvonalai címmel (1873), és 
ekkor készítette német nyelvű doktori értekezését (Analitische Bestimmung 
und pflanzenphysiologische Bedeutung einiger Bestandtheile dér Tabak-Pflanze), 
melyet Lipcsében 1873-ban védett meg. 1884-től a tanszék és a mellette létesült 
Vegykísérleti Állomás vezetőjeként működött 1903-ig, amikor kinevezték a 
budapesti Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás igazgató
jának. E beosztásban dolgozott haláláig, miközben meghívott előadóként a 
József Műegyetemen 1903-tól 1908-ig a mezőgazdasági kémiai technológiát ta
nította. Kitűnő oktató volt, aki négy évtized alatt a kémikusok nemzedékeit 
nevelte. De részt vett a hazai gyakorlati szakemberképzésben is, és molnár
képző, szeszgyárvezető stb. tanfolyamokat vezetett. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1894-ben levelező tagjává választotta; ’’Adatok a növényi fehérje 
képződésben” címmel tartott székfoglalójában az amerikai szőlőleveleken foly
tatott fehérjeképződésre vonatkozó tanulmányairól számolt be.

Kísérletügyben és az oktatásban végzett munkájáért legfelsőbb elismerés
ben és magas kitüntetésekben részesült, megkapta a vaskorona-rend III. oszt. 
jelvényét és udvari tanácsosi címmel jutalmazták.

Tudományos munkássága azzal kezdődött, hogy a Természettudományi



Társulat megbízására 1874-ben a magyar dohányfajtákat tanulmányozta. Mint
egy 50 hazai dohányfajtával végzett kémiai és növényélettani vizsgálatairól 
1877 és 1881 között többrészes munkában tájékoztatott. Ezután érdeklődése a 
mezőgazdasági szeszgyártás irányába fordult, és e téren folytatott beható tanul
mányai eredményeként jelentette meg 1891-ben az első magyar nyelvű szesz
gyártási szakkönyvet. Ebben kiemelten foglalkozott a borélesztők szerepével. 
A 90-es években a növények táplálkozástani, mezőgazdasági-kémiai kérdéseivel 
foglalkozva, C serháti Sándorral (1852—1909) kiadta az első magyar trágyázás- 
tani kézikönyvet, majd a takarmányozásról írt alapvető munkát. A századfor
duló idején a magyar búza és búzaliszt versenyképessége érdekében, a föld
művelésügyi tárca megbízására Kosutány is intenzív kutatásokba kezdett és 
kb. 600 búzafajtát hat éven át kémiailag analizálta, vizsgálta sikértartalmukat 
és egyéb tulajdonságaikat, majd tapasztalatai alapján közreadta a levonható 
tanulságokat a helyes talajművelés és korszerű gazdálkodás folytatásához. 
’S igm ond Elek (1873—1939) méltán állapította meg akadémiai emlékbeszédében 
Kosutány Tamásról, hogy egész munkásságában ’’előszeretettel foglalkozott 
olyan természetű témák tanulmányozásával, melyek nemcsak új tudományos 
irányt szolgáltak, de az egyes mezőgazdasági termelési ágazatok gyökeres át
alakítását célozták és részben eredményezték is”.

Tehetséges tudományszervező és termékeny szakíró volt; Cserháti Sándor
ral együtt indította meg és szerkesztette 1883-tól 1904-ig a Mezőgazdasági 
Szemlét, amely a gazdasági akadémiák tanszékei mellett működő kísérleti állo
mások munkásságáról tájékoztatott. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let Köztelek c. folyóiratának mezőgazdasági vegytan rovatát haláláig vezette. 
Több száz cikke, tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. Legfontosabb 
irodalmi munkái: M agyarország jellem zőbb dohányainak chem iai és n övén y-  
élettan i v izsgálata  1— 3. r. Bp., 1877—1881. 2 db; A trágyázás a lapelvei 
(Cserháti Sándorral). Bp., 1887. 438 p .; A  gazdasági szeszgyártás k ézikön yve  
(Lázár L. Pállal). Bp., 1891. 376 p .; T akarm ányozástan (Cselkó Istvánnal). Bp., 
1894. 325 p.; A m agyar búza és a m agyar liszt a gazda, m olnár és sü tő  szem 
pontjából. Bp., 1907. 323. p.; A  m ezőgazdasági chem iai technológia  alapelvei. 
Bp., 1908. 373 p.

Kosutány egyike volt a századforduló időszakában eredményesen működő 
azon tudományos egyéniségeknek, akik a korszerű elméletet közvetlenül a 
gyakorlatban, a köz javára tudták hasznosítani. E munkásságát méltányolták, 
amikor a felszabadulás után a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos 
Egyesület 1955-ben, emléke ápolására, évente kiosztásra kerülő K osutány Tam ás 
E m lékérm et alapított. A jutalmazóttak és az egykori tanítványok utódai nem 
feledkeztek meg személyéről és 1979-ben szülőhelyén, a Szabolcs megyei Nyír- 
lugoson emlékkiállítást rendeztek Kosutány munkásságáról.

Dr. M óra László

Irodalom:

’Sigmond Elek: Dr. Kosutány Tamás l. tag emlékezete. (Az MTA elhuny t tagjai 
fölött ta rto tt emlékbeszédek. 19. k. 12. sz. Bp., 1926. 1—33. p.)

Hídvégi László: Kosutány Tamás, az agrokémia tudósa és tanára. Term észet Világa. 
1968. 254—255. p.

P in tér János: Kosutány Tamás (A grártörténeti Életrajzok. Bp., 1985. 269—276. p.)



A magyar orvostörténetírás nagymestere:

Magyary-Kossa Gyula
(Debrecen, 1865. jan. 8. — Keszthely, 1944. jún. 21.)

M agyary-K ossa Gyula orvosdoktor, egyetemi tanár, kir. udvari tanácsos, 
az MTA levelező tagja nagyszerű — országhatárainkon kívül is elismert és 
megbecsült — tudományos eredményeket ért el szűkebb szakterülete, a gyógy
szertan és méregtan terén. Ez utóbbi tudományágnak egyik hazai megalapítója 
volt. ’’G yógyszerrendeléstan” (1901) című egyetemi tankönyve, továbbá a mér
gezésekről, a mérgezések diagnosztikájáról, a hazai gyógynövényekről írt szak
könyvei sokáig forogtak közkézen. Német nyelven készített toxikológiai (mé- 
regtani) kézikönyve kéziratban maradt, kísérletes gyógyszertani és méregtani 
kutatásairól készített tanulmányai viszont osztatlan nemzetközi elismerést kel
tettek. A legmagasabb citációs indexet ’’K ísérletek  gyógyszereknek  lehűtött 
testrészekbe fecsk en d ezésével” című értekezése érte el, de sokat idézik a dop
pingszerek kimutatásáról; a köszvény kísérletes előidézéséről; az arzén-, a 
morfin-, a szénsavmérgezésről stb. készített közleményeit. Hosszú évtizedeken 
át volt használatban az állatok rühesedése ellen kidolgozott kéndioxidos gáz
kezelési eljárása; az általa kiadott nagy sikerű új gyógyszerekkel (Gastin, 
Koptin, Kardor, Kebal, Kloretan, Formanilid, Vermitan) jelentős terápiás ered
ményeket értek el, s közülük a legutóbbi még ma is forgalomban van. A nem
zetközi szakirodalom ma is ’’K ossá reakció” néven tartja nyilván és mint 
legjobbat ajánlja világszerte alkalmazott mikrotechnikai eljárását a szövetek
ben lerakódott mész kimutatására. Kiváló és sokoldalú képességei, széles körű 
műveltsége, hatalmas tudományos ismeretanyaga, nagyszerű emberi tulajdon
ságai az egyetemi ifjúság példaképévé, korának nemzetközi viszonylatban is 
nagyrabecsült hírneves tudósává avatták. Napjaink legaktuálisabb kérdései, 
nevezetesen az egyre követelőbben felszínre kerülő ’’európaiság” problémájá
nak megvilágítása szempontjából a továbbiakban mégsem Magyary-Kossa pro
fesszor intézetalapító, oktató-nevelő és kutató tevékenységének részleteivel s 
az e téren aratott sikerek jelentőségének bemutatásával kívánunk foglalkozni, 
hanem tudománytörténet-írói, közelebbről orvostörténet-írói munkásságát is
mertetjük. Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy Magyary-Kossa Gyula nem 
’’hagyományos” orvostörténelmet művelt. Öt nem a kínai, az indiai, perui, az 
egyiptomi stb. orvoslás, vagy az orvostudomány fejlődésének eszmetörténeti 
irányzatai, nem az akadémikus orvosképzés, vagy az egészségügy fejlődés- 
története érdekelte. Képzeletét nem az egyetemes orvostudomány nagyjainak 
regényes életrajza vagy műveik bibliográfiai feldolgozása ragadta meg. Egyet
len cél lebegett szemei előtt, nevezetesen annak bizonyítása, hogy genuin  
m agyar kultúra létezik , s ez in tegrán s része az egyetem es európai kultúrának. 
Ennek a magasztos célnak szolgálatába állította orvostörténeti kutatásait. Nem 
meglepő ez abban a korban, amelyben ő élt és alkotott: a dualizmus korában, 
amikor kialakult Budapest világvárosi arculata, befejeződött a Várpalota újjá
építése, felépült az Országház, a Szabadság téri palotasor, az Erzsébet-híd, 
újjáépült a Belváros és Budapest a ’’fény városához”, Párizshoz kezdett hason
lóvá válni. A nagyszabású építkezések eredményeként már álltak a Tudomány- 
egyetem orvosi karának gyönyörű klinikái, neves professzorok vezetésével
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s e W s s i f o g á s o k k a l .  X a p tm ta  2 -  -3- ig  diktálok n é k ie  l a t i n  n y e lv e n ,  r ö v id ,  d e  
kimerítő therapiát és elveietgetem b e te g e im h e z ,  k ik  m o s t (több h a v i  szünet 
után) Ismét mutatkoznak. Ai/twsrttts r>. E lő s z ö r  h i v . i ' l i t n k  meg m i, rend- 
kívüli tanárok, a faeultásl g y ű l é s b e ; de 
(ennek) oka csupán a tanórák elrende
zése vnla. — A un. l~~S-ig a myoplnstioum 
első 30 példányának íisszetevésén d o lg o 
zom Károlylyal. — Aug. 10. Mattam ellen 
nsritám as egész orvosi k art az én ő s z in t e  
nyilatkozatommal s ő”  azt mondja, Horn 
kimondásom m e r ő  rágalom. P e d i g  m in d  
igaz, a m i t  állítok, tudniillik, ( h o g y )  m i 
dőn én nem h i v a t v á n  el az o r v o s i  k a r  
gyűlésére, olly egyének határoznak az 
olly szüksége« kórbonezran fölött, k ik  
vagy kfizöi ti bősek, s minden újságnak 
ellenségei, vagy kik a tudományt n e m 
csak haszontalannak, d e  még á r t a l m a s 
nak én ezudar e.harlataneriának is t a r t 
ják, Engem Schordann hívott charlalau- 
nuk VirottU reetornál, mit a reetor 
Enet-nek elmondott, midőn róllam £i.ez
töl tudakozódét Miután én sryógy- 
gyakorlaiot nem űzök, a eharlalanság 
esek 8 kórbonetanra vonatkozhat Ik.
Tognio pedig következő párbeszédet ta r
tott velem az idei év első hónapjaiban, 
midőn hivatalomtól még föl valék füg
gesztve:

..Es ist eine wahre Selmnde, wie sich der S t á b i g  von Kotzbuben hat 
hei der Nase herumfilbreu lassen, und wie er auT uns Alte nicht regar 
dlren wollte, leit habe ihm gesagt: Du lieber Freund, du wirst es noch
bitter bereuet», dass du dielt von K o tz b u b e n  blenden lasst, und das du nicht 
einsiebesl, das keine Wissenschaft, sondern Charta tatterte ist. was
deine Günstlinge treiben. Du wirst sehen, wenn du einmal stirbst, werdet» 
dich alle int Stiebe lassen und der b ö h m i s c h e  \ a t ; l  wird dir allein die 
Allsten zndröeken. Er bal sieb aber nichts sagen lassen, litt habt Ihm fleis- 
slg den A . . .  . geleekt, und das bat den alten Esel, der ilie pathologische 
Anatomie aus lauter Eitelkeit protetd rte. gefallen, und wie er am Tode 
war, haben ihn seine Kotzbuben alle verlassen unil es war richtig tler biih- 
misehe Xatzl, der ihm die Augen zugeihrückt. E - geschieht ihm aber recht.

m * sitiit er  i& m rm *  i .
~J A . 1L, xmtok&tk'vm, k é » # h b  p& rA iU 

Xhfe» kt fT*>ír«4#f

A ”Magyar Orvosi Emlékek” c. könyv egy lapja Arányi professzor kisfiának bebal
zsamozott és felöltöztetett holttestét (múmiáját) ábrázoló képpel. A múmia jelenleg 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban található
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lelkes ifjú orvosok folytattak lázas kutatómunkát, hogy a kor valóban nagy
szerű eredményeit a hazai orvostudomány javára gyümölcsöztessék. A magyar 
nemzet felelős vezetőit a ’’grand nation” eszméi lelkesítették, s ugyanezek 
vezették Magyary-Kossa orvostörténet-írói tevékenységét. Így értjük meg, 
hogy öt kötetben megírt — ez idáig négy kötetben megjelent — fő műve, a 
’’M agyar O rvosi E m lékek” (Budapest, 1929—1940) nem összefüggő, egységes 
tan-, illetve kézikönyv, hanem különálló, egymástól független fejezeteket, 
’’értekezéseket” tartalmaz a magyar orvostörténelem köréből. A fejezetek kö
zött találunk művelődéstörténetet, társadalomtörténetet, orvosi életrajzot, felső
oktatástörténetet, műszótárt és regesztákat, amelyekkel tulajdonképpen új 
műfajt teremtett az orvostörténet-írásban, az irigyek és gáncsoskodók azonban
— ilyenek akkor sem voltak kevesen — elmarasztalták, hogy miért nem tan
könyvet írt. Az intrikusok vádaskodásaira csattanós válasz volt a nagy mű 
válogatott fejezeteiből készült csinos kötet megjelenése német nyelven (ld. 
ábra) és az általa keltett nemzetközi elismerés, valamint a magyar zsenikről 
’’A datok  a m agyar gén iu sz b iológiájához” címmel tartott akadémiai székfoglaló, 
amellyel Magyary-Kossa professzor elérte célját: bizonyította, hogy a magyar 
orvostudomány kiválóságai alkotó módon járultak hozzá az egyetemes európai 
orvostudomány fejlesztéséhez, a magyar orvostörténelem az egyetemes orvos
történelem integráns részévé vált. Ugyanakkor Magyary-Kossa mestere, sőt, 
apostola lett a magyar orvostörténet-írásnak, amely működése nyomán hono
sodott meg és nyert polgárjogot Magyarországon.

Magyary-Kossa Gyula 79 éves korában hunyt el. Életében számos kitünte
tés és megtisztelő megbízatás érte. A halhatatlan mű szerzőjének emlékét meg
örökítő márványtábla felállítása azonban még mindig várat magára.

K arasszon D én es dr.

Irodalom:

Elekes Gy.: Orv. Hetilap, 1944. 88: 348. p.
Karasszon D.: Comm. Bibi. Hist. Med. 41:13—27. (1967).
Vámossy A.: Á llatorv. L. 1935. 58:230 p.

A szerző számos ada t szíves rendelkezésre bocsátásáért ifj. Magyary-Kossa Gyula 
dr.-nak (Basel, Schweiz) tartozik  köszönettel.



Maróthi György
(Debrecen, 1715. jún. 18. — Debrecen, 1744. okt. 16.)

A debreceni Kollégium — amely a XVIII. században az ország egyik leg
jelentősebb nevelési intézménye — legkiemelkedőbb tanára, a magyar nevelés 
nagy úttörője, a felvilágosodás képviselője, M aróthi György volt, aki rövid, 
hat és félévi tanári működése alatt szinte a század egész további folyamára 
meghatározta az iskola tevékenységét, s példája még messzebbre is hatott.

Előtte, a század kezdetén, a Kollégium meglehetős elmaradottságot muta
tott. A XVII. sz. kiemelkedő tanárai, M ártonfalvi, S zilágy i Tönkö, L isznyai 
K ovács után, az új század elején mintha megállt volna falai között az idő: 
a korszak tanárai az elődök által kitaposott ösvényeket járták, miközben Euró
pában nagyot mozdult a világ. A meginduló felvilágosodás nyomán a tudomá
nyok szinte megújultak. A természettudományok területén, amelyeket akkor 
még egységesen filozófiának neveztek, a matematikának, fizikának olyan 
óriásai támadtak, mint a Bernoulliak Svájcban, G. W. Leibniz Németországban, 
vagy Newton Angliában. A történettudományban a világi szempontokat is 
figyelembe vevő, a forráskritikára épülő pragmatizmus tört előre, a teológia is 
felhagyott a dogmák szőrszálhasogató ismétlésével, s valamennyi törekvést 
betetőzte, egységbe foglalta Chr. Wolff gondolatrendszere. A társadalmi tudo
mányokban kezdtek előre törni a nemzeti szempontok, terjesztésükben a nem
zeti nyelv, a tanításban, nevelésben pedig a gyakorlati, humanisztikus felfogás.

Mindezek a törekvések szinte egy csapásra Maróthi tevékenységével jelen
tek meg Debrecenben, a Kollégiumban, Magyarországon.

Maróthi Debrecenben született. Apja szenátor, 1731-ben pedig a város fő
bírája volt. Az ifjú Maróthi, miután tanulmányait városa iskolájában 1731-ben 
a teológiai elvégzésével befejezte, ismeretei gyarapítása céljából Svájcba ment. 
(Külföldi tartózkodásának körülményeit főleg, ún. peregrinációs albumából és 
volt bázeli tanárával, Jákob Christoph Beckkel folytatott levelezéséből ismer
hetjük meg.) 1731 őszétől, a következő év júniusáig Zürichben a Carolinum 
(Karlsschule) hallgatójaként teológiát és jogtudományt tanult. Tanárai közül 
Johann Jákob Hottingert, a teológia idős professzorát, a svájci felvilágosodás 
egyik úttörőjét és J. Jákob Zimmermant, az egyháztörténelem és a természet- 
jog tanárát említhetjük meg. 1732 nyarán Genf és Bern nevezetes lelkészeit, 
tudósait látogatta meg, ugyanaz év őszén pedig a bázeli egyetemre iratkozott 
be, mint az egyetem magyar ösztöndíjas hallgatója. Lakása a Collegium Eras- 
mianumban volt, ami a teológia hallgatására is kötelezte. Tanárai Samuel 
Werenfels, Ludvig Frey, J. Christoph Iselin voltak, s a teológiával kapcsolatos 
ókori nyelvek közül főleg a görögöt művelte. 1735-ben lelkészi oklevelet szer
zett (oklevele máig megvan a debreceni Kollégium könyvtárában). Itt kötött 
holtig tartó barátságot a nála három évvel idősebb J. Chr. Beckkel. Bázelből 
1735 februárjában Bernbe távozott, ahol szintén ösztöndíjak várták a magyar 
diákokat. Itt görög és héber nyelvi tudásának elmélyítése mellett főleg törté
nelmi ismereteit igyekezett gyarapítani. Tanárai közül Sámuel Scheurerhez 
fűzték bensőségesebb kapcsolatok. Berni tanulása idején, egy zürichi utazása 
alkalmából került szinte véletlen kapcsolatba a matézissel is, ami ettől kezdve 
kedvenc stúdiuma lesz. 1736 júniusában Hollandia felé vette útját. Itt a gro- 
ningeni egyetemre iratkozott be és elsősorban Nicolaus Engelhard történelmi, 
földrajzi előadásait hallgatta, de látogatta a neves teológus, Dániel Gerdes és



a híres jogtanár, Johann Barbeyrac óráit is. D. Gerdesnél 1736 decemberében 
disputát is állt: megvédte ennek egy egyháztörténeti értekezését, a disputáció 
corollariumában pedig a kopernikuszi elvek, a kritikusabb történetírás stb. 
mellett foglalt állást a descartes-i filozófia szellemében. Groningenből atyja 
halálhírének vétele után 1737 szeptemberének elején hazafelé indult. Ütközben 
még végiglátogatta Hollandia jelentősebb városait, Németországban pedig 
Frankfurton, Nürnbergen át Regensburg felé vette útját. Mindegyik helyen 
több napot időzött, felkeresve a nevezetesebb lelkészeket, tudósokat, majd 
Bécsben töltött egy hónapot. Innen a Dunán utazott Pestre, 1738. január 11-én 
pedig megérkezett Debrecenbe.

A teológia akkor élő áramlatai mellett Maróthi az eltelt hat és fél év alatt 
megismerkedett a történettudomány korszerű törekvéseivel, a klasszika-filológia 
legújabb vívmányaival, a matematika, a csillagászat legfrissebb eredményeivel, 
a kísérleti fizikával, Wolf tanításával, de foglalkozott — mint láttuk — jog
tudománnyal is. Mindezek mellett szert tett egy sor holt és élő nyelv ismere
tére. A latinon kívül tudott görögül, héberül, s kitűnően megtanult németül, 
franciául, angolul, hollandul, s már Zürichben megkezdte, Bázelben pedig el
mélyítette a legnemzetközibb nyelv, a zene tanulását.

A megszerzett tudáskincsen kívül Maróthi szinte könyvtárnyi anyagot is 
gyűjtött mind a maga, mind a kollégiumi könyvtár számára: kora legértéke
sebb klasszika-filológiai, történelmi, földrajzi, természettudományi kiadványait, 
melyek közül jó néhány ma már értékes ’’editio princeps”-nek számít. (Halála  
után saját könyvei nagy része is a Kollégium könyvtárát gyarapította.)

Itthon a Kollégiumot fenntartó városi tanács bizalmából professzori szék  
várt rá. 1738. április 14-én a történelem és az ékesszólás (litteratura elegantior) 
tanszékét foglalta el. Munkáját a történelem tanításával kezdte. Előadásainak 
vezérfonalát Cellarius (Christop Keller) H istória U n iversa lisâ t vá lasztotta . A 
könyvet tanítványai számára is megrendelte. Ez már önmagában is bátor lépés 
volt a Kollégiumban eddig szokásos bibliai forrásokon alapuló vallás és egyház- 
történet jellegű történelemtanításhoz képest, mert Cellarius pl. már elveti a 
középkori eredetű négy világkorszak elméletét, s a történelmet ó-, közép- és 
újkorra osztva pontos eseménytörténetet nyújt. Nagy újdonság volt Maróthi 
tanításában az is, hogy a történelemhez hozzákapcsolta a földrajz tanítását 
(az ó- és újkorét), s különösen az újkor földrajzánál máig is helytálló gazdaság- 
földrajzi szempontokat vezetett be. De kibővítette a történelem tanítását görög 
és római régiségtan előadásával is. E két tárgyat elsőként adta elő Debrecen
ben, ahol eddig csak bibliai régiségeket tanítottak.

Tanári munkája során Maróthi elkeseredve tapasztalta, hogy a tanulók 
latin beszéde, fogalmazása rendkívül hibás és alacsony színvonalú. Ennek okát 
abban látja, hogy a tanítók, tanárok megelégszenek Comenius tankönyveinek 
a mindennapi élet céljait szolgáló latinságával, auktorokat nem olvasnak, s 
elhanyagolják a szép kifejezésre való törekvést. E célból külön stilisztikai órák 
bevezetésére törekszik. A legkitűnőbb latin stilisztika könyveket adja tanítvá
nyai kezébe, s igyekszik ellátni őket klasszikus latin szerzők műveivel. 
C. Nepos új kiadása mellett egy éven belül (1740—1741) kiadja Minucius Felix 
O ctaviusát. Phaedrus meséit, Eutropius B reviárium át, jeles külföldi filológusok 
kiadásaira támaszkodva. Közben mindent elkövet, hogy Erasmus Colloquia- 
jának szövegét is tanítványai kezébe adja. Comenius elavult könyveit jobb, 
korszerűbb könyvekkel igyekezett kicserélni. 1742-ben a debreceni nyomdában 
kinyomatja Cellarius Liber M em orialisát, s a következő évben a hallei I. Langius 
Colloquaját, majd professzortársa, S zilágy i Sámuel (1719—1785) segítségével



H. Freyer Oratoriaját, és nekilátott egy latin—magyar szótár elkészítéséhez, 
amelynek nyomtatását Bázelben végzik (az F betűig jutott el). A görög nyelv 
tanításának fejlesztése érdekében ugyancsak Szilágyi segítségével megjelentette 
Cebes Fabuláját görögül és latinul. A könyvecske a deista erkölcstan első fecs
kéje Debrecenben.)

Professzorunk történelmi klasszika-filológiai előadásait 1739-ben egy ször
nyű pestisjárvány szakította félbe, amely mintegy háromnegyed évnyi dühön
gése alatt kb. 8600 embert ragadott el a város lakói közül. A diákság elszéledt, 
s a kényszerű szünidőt Maróthi arra használta fel, hogy előkészítse a mate
matika és fizika oktatását a Kollégiumban. A járvány megszűnte után a ma
tézist a főiskolai fokozaton J. Fr. Weidler In stitu tiones M atheseos című műve 
alapján kezdte tanítani, amely a német protestáns egyetemeknek is kedvelt 
tankönyve volt. Az alsóbb osztályok s a latinul nem tudó köznép számára 
pedig magyarul megírta és kiadta A rithm eticaját (1743). Ez a könyv, amellett, 
hogy nyelve, módszere révén kitűnő gyakorlati tankönyvnek bizonyult, mintegy 
57 műszóval gazdagította a magyar matematikai műnyelvet, a mindennapi élet
ből vett példái pedig kitűnő forrásul szolgálnak a gazdaságtörténet mai kutatói 
számára.

A kísérleti fizika oktatásának előkészítése végett a pestis idején kísérleti 
eszközöket készített, de ilyeneket szerzett a Bernoulliak révén Bázelből s vásá
rolt Németországból is. Hollandiából pedig megrendelte tanítványai számára 
P. Musschenbroek E lem enta P h ysicae című művét. Az oktatás céljára a városi 
tanács segítségével külön fizikai auditóriumot rendezett be a Kollégium dél
keleti sarkán, az emeleten, amelyet 1743. október 12-én ünnepi beszéddel nyi
tott meg. Amint az adatokból kitűnik, a berendezés nagy része csillagászati 
jellegű volt, s így n eki köszönhető az első csillagászati obszervatórium  létre
hozása M agyarországon. E berendezés segítségével alkotta meg A strognosia  
című főiskolai előadássorozatát, mely két diákjegyzet formájában szintén ránk 
maradt. Ebben 38 pontban foglalva csillagászati módszerrel ismerteti a Deb
recen egén látható csillagképeket, feltüntetve azok nagyságrendjét is.

Matematikai, fizikai tanulmányai tették lehetővé a kartéziánus filozófiától 
való végleges elszakadást, illetve azzal való szembefordulását. A descartes-i 
nézetek helyett megkezdi Wolff filozófiájának terjesztését, ha meglehetős óva
tossággal is, hiszen abban az időben Descartes-nak még igen sok híve élt 
Debrecenben s az egész országban.

A nagy pestis idején kezdte el zenei tevékenységét is. A kollégiumban 
maradt ifjúság négy tagjából n égyszólam ú  zenekart alapított, a első  ilye t  
M agyarországon, s ezeket később segítségül használta abban, hogy a helyes és 
több szólamú éneklést az egész ifjúsággal megismertesse. Mivel a hazai ének
lés nagyon gyenge színvonalú volt, s az énekeskönyvek is eltértek az eredeti 
dallamoktól, a helyzet javítása érdekében 1740-ben Debrecenben kiadta a zsol
tárok első verseit svájci minta után, az eredeti dallamok szerint. A zsoltárok 
kóták szerint való éneklésének elősegítésére a könyvhöz egy kis zeneelméleti 
kom pendium ot is csatolt magyar nyelven, am elyet a zenetörténet az első  ilyen  
m unkának tek in t hazánkban. 1743-ban pedig a több szólamú éneklés elterjedé
sének elősegítésére a ’’Soltároknak n égyes N otájik ” című könyvét jelentette 
meg, ugyancsak svájci minták és források alapján. A zsoltárok után illesztett 
’’Egynéhány mesterségesebb Nótájú énekek” dallamait I. H. Kyburtz S in g- 
Stunden  című munkájából, szövegét pedig az ezzel együtt megjelenő D ér  
S ingend e Christ című gyűjteményéből vette. A versek szövegeit maga ültette 
át magyarra. Maróthi ehhez a kiadványhoz is csatolt egy kis rövid, zeneelmé



leti munkát, mely a több szólamú éneklés szabályait tárta röviden az érdek
lődők elé.

Kísérletet tett Maróthi egy ’’musicum collegium” felállítására is, ennek 
további sorsáról azonban nincsenek adataink.

Amellett, hogy gyarapításáról gondoskodott, nem kerülte el Maróthi fi
gyelmét a Kollégium könyvtárának állapota sem. Már rögtön hazatérése után, 
valószínűleg még tanszékének elfoglalása előtt, Ján ki Péter ifjúsági könyvtáros 
segítségével elkészítette a könyvtár első, korszerű szempontok alapján össze
állított betűrendes (sorrendben harmadik) katalógusát, 1742-ben pedig újból 
sorra v e tte  a könyveket, s még ez év decemberében egy 9 ívoldalas ’’lajstrom” 
kíséretében javaslatot tesz D om okos Márton (?—1764) főbírónak az elavult,, 
korszerűtlen, fölöslegesen sok példányban meglevő művek aukción való eladá
sára, s a bevételből korszerűbb, szükségesebb könyvek beszerzésére. Javaslata  
alapján 1743 augusztusában megtörtént D ebrecenben  az első k önyvárverés. Az 
eladásra javasolt könyvek listájával egy időben Maróthi elkészítette és az 
R. 71,8 jelzésű Albumba saját kezűleg állította ki a könyvtár negyedik kata
lógusát. A kibővített, rendbeszedett könyvtár állapota immár szükségessé 
tette a hozzáértő és gondosabb tanári irányítást. Így Maróthi kezdeményezésére 
1744-től a tanári testület egy-egy tagja állt ’’Bibliothecae praefectus”-ként a 
könyvtár élén; elsőként Szilágyi Sámuel. Ezeknek az intézkedéseknek a kö
vetkeztében a Kollégium könyvtára kilépett az addigi szűkén vett teológiai, 
ifjúsági bibliotéka keretéből, s elindult a szakszerű gonddal kezelt egyetemes 
értékű tudományos könyvtárrá fejlődés irányába.

Tanítási tapasztalatai (s valószínűleg diákköri emlékei is) rövidesen arról 
győzték meg Maróthit, hogy nemcsak a klasszikus tudományok területén van
nak súlyos és sürgősen orvoslandó hiányosságok, hanem a Kollégium egész 
tanítási rendjében. ”Az alsófokú tanítás rendje elképzelhetetlenül gyatra” — 
írja egy levélben. A felsőfokú pedig zavaros. Mindegyik professzor azt ad elő, 
s egyszerre az egész diákseregnek, amit akar, s ameddig akarja. A tanulást 
pedig nagymértékben hátráltatja az állandó templomba és temetésre járás, meg 
a túl sok szünidő. A felsőfokú oktatás javítására 1740 decemberében Idea cím
mel egy 16 pontból álló javaslatot terjeszt a városi tanács elé, s azt egy Typus- 
nak nevezett ”órarend”-del egészíti ki, amely kéthetenként visszatérő formá
ban vázolja a rendszeres tanítás kereteit, kísérő levélben pedig a túlzott temp
lomozást és a kötelező temetésekre járást teszi szóvá. Javaslatai amellett, hogy 
óvatosan kísérletet tesz bennük a matematikának és a zenének a tantárgyak 
sorába való beiktatására, első próbálkozások neveléstörtén etü nk ben  az oktatás 
szem ély i szem pontoktól fü ggetlen  rendszeres keretbe való foglalására. Typusa  
pedig az első m agyar fő isk ola i órarendnek tek inthető .

Röviddel az Idea előterjesztése után 1741 januárjában, valószínűleg 
Domokos Márton kívánságára, Maróthi újabb részletes, a tanítás egész rend
jére kiterjedő javaslatokkal áll elő. Az O piniones című hatalmas táblákról öt 
fő kérdés köré csoportosítva adja elő elgondolásait. Legfőbb kívánsága itt is 
a laza, szétfolyó keretek, alkalomszerű megoldások helyett szilárd, állandó 
tanítási formák kialakítása, a ”res litteraria”, vagyis a humán tárgyak szín
vonalának korszerű szintre emelése mellett a reáltárgyak, matézis, fizika, 
földrajz, jog beillesztése a tárgyak sorába és a sok szünidő csökkentése, az 
alsó fokon pedig a magyar nyelvűség nagyobb szerephez juttatása a tanítás 
eredményessége érdekében. E főbb kívánságok mellett nagyszámú, módszerre 
vonatkozó javaslat, tanács is olvasható az Opinionesben, melyek egy vérbeli, 
a kor humanista eszméivel telített pedagógust állítanak elénk (pl. a verés 
mellőzése).



A javaslatot 1741. január 20-i ülésen csupán az alsó osztályokra vonatkoz
tatott hét rövid pontra tömörített formában tárgyalta a városi tanács, s ebben 
a formában szinte teljesen elfogadta. A határozat kiemeli a magyar nyelvű 
latin nyelvtan szükségességét, a préceptorok megfelelő utasításokkal való el
látását, s magáévá teszi Maróthinak a matematika valamennyi alsó osztályban 
bevezetésére, az új tankönyvekre, klasszikus auktorok bevezetésére irányuló 
elgondolásait. Így lett az O piniones korszakalkotóvá nemcsak a Kollégiumi, de 
az egész magyar nevelés történetében.

A ’’világi” tudományok ápolása, a Kollégium tanítási rendjének jobbá- 
tételéért folytatott küzdelme közben Maróthi nem szakadt el a teológiától sem. 
Debrecenben is követője maradt annak az ’’ésszerű ortodoxiá”-nak, mellyel 
már Svájcban megismerkedett. Ennek jegyében fordította le negyedmagával 
J. Fr. Osterwaldnak ”A k eresztének  között ez idő szerint uralkodó rom lottság
nak k ú tfeje irő l va ló  elm élk ed és” c. munkáját (1745), egyedül pedig A  Szent 
H istóriának rövid  sum m ája című katekizmusát (1744). A kitűnő magyarsággal 
készült fordítások közül az utóbbi Maróthi pedagógiai elgondolásait is képviseli.

Maróthinak e gazdag, sokfelé ágazó tevékenysége mellett megvolt a maga 
egyéni, családi élete is. Még 1738 nyarán megházasodott, feleségül vette Sződi 
Katalint, a város vezető lelkészének lányát. A házasságból három gyermeke 
született, de ezek valamennyien még csecsemőkorukban meghaltak. — Nagy 
nehézséget és keserűséget jelentett az ifjú professzor életében az, hogy néhány 
városi vezető, elsősorban Domokos Márton egyetértése, segítsége mellett sokat 
kellett szenvednie a maradiak, főleg jóval idősebb professzortársai meg nem 
értése miatt. Ezekről sokszor panaszkodik elkeseredve barátjához, Beckhez 
írott leveleiben. Megkönnyebbülést jelentett viszont számára Szilágyi Sámuel
nek 1742-ben professzorrá történt választása. Benne törekvéseinek nemcsak 
megértőjére, de terheinek megosztójára, vállalkozásainak támogatójára, majd 
tovább vivőjére talált. Maróthi ugyanis ifjú kora csúcsán, férfi kora hajnalán,
1744. október 16-án, ötnapi betegség után meghalt. Élt 29 évet. Kollégiumi 
működése pedig mindössze hat és fél évre terjedt. Életéről, haláláról barátja és 
tanártársa, Szilágyi Sámuel mondott emelkedett hangú, megrendült és meg
rendítő, értékes adatokban bővelkedő emlékbeszédet a Kollégium és város
1745. január 13-án tartott emlékünnepélyén. A beszéd megjelent a zürichi 
Museum Helveticum című folyóirat 1746. évi második számában.

Tudósunk nagyságának elismerését mutatja az is, hogy Szilágyi Sámuel 
Oratio funebrisén kívül a 18—19. sz. több magyar szellemi nagyság is a leg
nagyobb elismerés hangján beszél róla, mint pl. Bőd Péter, Kazinczy Ferenc, 
Sárvári Pál, Péczely József. Zárjuk sorainkat utóbbi szavaival: ’’Századunk s a 
magyar nemzetnek ritka ékessége. A tudományoknak ebben a mi, debreceni 
iskolánkban fenntartója és megalapozója (stator et conditor). . .  Ez a jellemére, 
tanultságára, külsejére egyaránt kiemelkedő ifjú.”

T óth Béla

Irodalom:
Jausz Béla: Maróthi György, a magyar nevelésügy egyik úttörője a XVIII. században.
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Tóth Béla: Maróthi György. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
Csomasz Tóth K álm án: Maróthi György és a kollégiumi zene. A kadém iai Kiadó, 

Budapest, 1978. (Ism .: Tóth Béla, Confessio, 1979. 2. sz. 124—128. p.)



Müller Ferenc József
(Nagyszeben, 1740. júl 1. — Bécs, 1825. okt. 12.)

A felfedezések elsőbbsége körül sokszor támadt már vita a tudományos 
világban. Ezek közé tartozik az egyetlen magyar elem, a tellur felfedezése is. 
A kézikönyvek a dicsőséget általában H. M. K laproth  berlini vegyészprofesszor
nak tulajdonítják, akitől az elem neve is származik. Kétségtelen azonban, hogy 
a felfedezésben nagy része van két magyarországi tudósnak is, K ita ib el Pálnak 
(1757—1817) és az ezelőtt 250 esztendővel született M üller Ferenc Józsefnek.

Reichensteini br. Müller Ferenc József erdélyi szász szülőktől származik. 
Főiskolai tanulmányait a bécsi egyetemen kezdte, filozófiát és jogot tanult, 
majd 1763-ban a megalakuló selmeci Bányászati Akadémiára iratkozott be, 
ahol annak első professzora, N. J. Jacquin  tanítványa volt. 1768-ban, mint 
bányatiszt az erdélyi sóbányáknál vállalt állást. 1770-ben részt vett egy, a 
bánsági bányászatot és kohászatot vizsgáló bizottságban, ún. Hoffkomissionban, 
ahol bányászati tudásával tűnt fel, és még ugyanazon évben bányaigazgatóvá 
nevezték ki. Kiváló szervezőképességével jövedelmezővé tette az elhanyagolt 
bányákat, ezért 1775-ben megbízták a tiroli bányászat megszervezésével, ahon
nan 1778-ban, mint kincstári tanácsost helyezték vissza Nagyszebenbe. 1788- 
ban II. József kormányszéki tanácsossá, s egyben az egész erdélyi bányászat és 
kohászat főfelügyelőjévé nevezte ki. 1795-ben az erdélyi országgyűlés határo
zata alapján erdélyi honosságot kapott. 1798-ban a Bécsben felállított erdélyi 
főbánya hivatal vezetőjévé nevezték ki udvari tanácsosi rangba, majd 1802- 
ben Bécsbe helyezték. 1818-ban vonult nyugalomba, amikor is érdemei elisme
réséül a Szent István rend lovagkeresztjét és a vele járó báróságot is meg
kapta. Bécsben hunyt el.

A XVIII. század közepe táján az Erdélyi-Érchegység aranylelő vidékén a 
Zalatna melletti Facebáján egy érdekes, ismeretlen ásvány példányai kerültek 
elő. Ezt az ásványt kezdte vizsgálni Müller 1782-ben és vele egy időben 
Rupprecht Antal (1750—1808) selmeci akadémiai tanár is, de eltérő eredményre 
jutottak. Ennek kapcsán nyilvános polémia kezdődött közöttük, mely a Born  
Ignác (1742—1791) által szerkesztett ’’Physikalische Arbeiter der einträchtigen 
Freunde in Wien” c. folyóiratban éveken át folyt. E vita végső eredménye ve
zetett a tellur felfedezéséhez. Végül is hosszas és alapos vizsgálatok vezették 
Müllert arra a gondolatra 1784-ben, hogy az ércben új fémet, egy új elemet 
fedezett fel. Erről szintén a ’’Physikalische Arbeiten”-ben számolt be. A fémet 
egyelőre ’’metallum problematicum”-nak nevezte el; nem volt eléggé biztos 
önmagában és igazolását T. Bergman, híres svéd kémikus professzortól várta, 
aki azonban idő közben, 1784-ben meghalt.

Müllertől függetlenül Kitaibel Pál 1789-ben megvizsgált egy börzsönyi ás
ványt, amit még P illér  Mátyás (1733—1788) professzortól kapott és megálla
pította, hogy egy ismeretlen elemet tartalmaz, majd megvizsgálta a facebájai 
ércet és abban is kimutatta az addig ismeretlen elemet. Felfedezése tehát ön
álló volt. Müller hasonló munkájáról nem tudott, saját eredményét, felfedezé
sét azonban nem publikálta. Klaproth viszont mindkettőjük ide vonatkozó 
munkásságát, annak eredményét ismerte.

Ezek után Klaproth, aki szintén megvizsgálta és megállapította az új elem 
létezését, 1798-ban a berlini tudományos akadémián beszámolt az új elem 
felfedezéséről. Idézünk beszámolójából: ’’reichensteini Müller ú r . . .  1782-ben



megvizsgálta ezen ásványt (Facebájáról) . . .  az ércben egy új fémet tételezett 
f e l . . .  reichensteini Müller úr szívessége, hogy átengedett nekem néhány ás
ványt, lehetővé tették számomra a kémiai vizsgálatok folyamatát, ezáltal az 
általa feltételezett új fém létezésének igazolását. . .  övé az érdem, hogy abban 
egy sajátoságos fémet először ismert fel!” A Müllernek írt levelében viszont, 
melyben megköszönte szívességét, egyszerűen közölte vele: ”Én az új fémnek a 
tellur nevet adtam.”

A fentiekből kitűnik Müller munkásságának, prioritásának teljes elisme
rése Klaproth részéről, ugyanakkor viszont Kitaibel teljes elhallgatása. Ezek 
után nem lehet csodálkozni azon, hogy Klaproth eljárását Kitaibel furcsállotta, 
mert úgy érezte — jogosan — a tellur felfedezése őt illeti meg, minthogy nem 
tudott Müller prioritásáról. Közben Schédius Lajos (1768—1847) folyóiratában, 
a ’’Zeitschrift von u. für Ungarn”-ban 1802-ben megjelent egy közlemény, 
amely ismertette Kitaibel felfedezését és elmarasztalta Klaprothot, aki azt 
magának tulajdonította. Mindez Klaproth tudomására jutott 1803-ban és 
Kitaibelhez írt levelében az ellene koholt plágiumvád sürgős cáfolatát kérte. 
Kitaibel válaszol és álláspontja igazolására leírja, hogyan jutott a felfedezéshez. 
Klaproth azonban újabb levelében bevallja, hogy a levél tartalma nem felel 
meg remélt várakozásának. Ezek után Kitaibel megadta a kért cáfolatot, mely
ben lemond a tellur felfedezése prioritásáról, ami végeredményben nem is volt 
az övé. Ezt fogalmazta meg ironikusan, találóan levele végén: ’’Végezetül 
Klaproth úr semmiképpen sem tulajdoníthat el tőlem olyan felfedezést, mely 
sem az enyém, sem az övé, mert hiszen Klaproth úr is leszögezte, hogy a dicső
ség reichensteini Müller űré!” — Nem vitás, hogy a tellurt Müller fedezte fel 
először! De az is tény, hogy a névadás révén hivatalosan, a tudományos világ
ban, az irodalomban Klaproth a deklarált felfedező! A magyar mineralógusok 
nagy részének, elsősorban K och Sándornak (1896— 1983) és Tokody Lászlónak 
(1898—1964) a véleménye szerint a felfedezésen mindhárom tudósnak osztoznia 
kell.

Müller munkássága, elsősorban az Erdélyi-Érchegység ásványainak vizsgá
latára és elemzésére terjedt ki. Valószínűleg ő volt az első hazai ásvány
kémikus. Jelentős műve: ’’Mineralgeschichte dér Goldbergwerke in dem Vörös- 
pataker Gebirge bei Abrudbánya im Grossfürstenthume Siebenbürgen.” In 
Born u. Trebra’s Bergbaukunde. Leipzig, 1789. I. Bánd, p. 37—91. Ezen kívül 
a tellurércek vizsgálatával kapcsolatos cikkei Born ’’Physikalische Arbeiten” 
folyóiratában jelentek meg. Felfedezte a turmalin nevű ásványt, amiről 
’’Nachricht von den in Tirol entdeckten Turmalinen (Wien, 1778)” c. munkájá
ban számolt be. — Müller a magyarországi bányászat kiemelkedő művelője és 
vezetője volt, s egyben a hazai ásvány-földtan első, hősi korszakának (1767— 
1825) úttörő mineralógusa. Vezetése alatt Erdély bányászata újabb virágzásnak 
indult, amit pályájának állandó emelkedése is tükröz. Müller nem csak hazánk, 
de a nemzetközi tudományos világ számára is értéket képvisel.

Dr. C siky Gábor
Irodalom :
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Pettkó János
(Felső-Driethoma, 1812. nov. 16. — Pozsony, 1890. okt. 26.)

A selmeci Bányászati Akadémia 
kohászati-kémiai-ásványtani tanszéke 
volt az első főiskolai intézmény Ma
gyarországon, ahol a kémia mellett 
ásvány-földtani ismereteket is oktat
tak. A tanszék első tanára 1763—
69 között a holland N. J. Jacquin  
volt. Utóda — 1779-ig — a szintén 
orvos, botanikus és vegyész, az olasz 
G. A. Scopoli, akinek ásványtani 
munkássága jelentős. Scopoli kiváló 
vegyész utódai (Rupprecht, Patzier) 
alatt azonban az ásványtan oktatása 
háttérbe szorult. Végül is az udvari 
kamara belátta a közös tanszék szét
választásának szükségességét, és az 
akadémiának, Bányászati és Erdé
szeti Akadémiává történt átszerve
zésekor, 1840-ben létrejött a két kü
lön, a kémiai-kohászati és az ás- 
ványtani-földtani-őslénytani tanszék.
Ideiglenes megbízások után a már 
önálló ásvány-föld- és őslénytani 
tanszékre, 1843 novemberében Pettkó  
Jánost nevezték ki tanárrá.

Pettkó János a Trencsén-megyei Felső-Driethomán született. Tanulmányait 
a pozsonyi líceumban és az eperjesi jogakadémián végezte, majd 1839-ben a 
selmeci Bányászati Akadémián bányamérnöki oklevelet szerzett. A körmöc- 
bányai kohónál töltött gyakornoki ideje alatt, 1843-ban Bécsbe rendelték, ahol 
részt vett a K.u. K. Montanistisches Museum keretében létrehozott és vezetett 
ásvány-földtani továbbképző tanfolyamon. Ennek sikeres elvégzése után még 
abban az évben helyettes tanárnak nevezték ki a selmeci akadémia új, ásvány- 
föld-őslénytani tanszékére, ahol 1847-ben rendes tanszékvezető tanár lett, bá
nyatanácsosi rangban. Így lett Pettkó János az első geológus professzor 
Magyarországon.

Megszervezi a tanszéket, felszereli a tanításhoz és kutatáshoz szükséges 
eszközökkel, növeli a szakmai szempontból elhanyagolt tanszéki könyvtárat. 
Fejleszti a Scopoli által létrehozott, de távozása után elhanyagolt ásvány
földtani gyűjteményt, mely épp ezáltal vált később híressé. Vezetése alatt az 
új tanszék erőteljes fejlődésnek indult, és a magyarországi geológusképzés 
bölcsőjévé vált. 1871-ben vonult nyugdíjba és Pozsonyban hunyt el.

Munkássága elsősorban Selmecbánya, Körmöcbánya és környéke földtani 
viszonyainak vizsgálatára és földtani feltérképezésére terjedt ki. 1863-ban ké
szült ásványtani vonatkozású dolgozatában a parádi enargitot írta le. Jelentős 
a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából 1852-ben végzett tanulmánya



a Morva folyóval határos területről, Egbell környékéről, mely ’’Jelentés 
Magyarországnak March folyóval határos részéről . . címmel a Társulat 
Munkálatai I. kötetében jelent meg 1856-ban. Ez a tanulmány később a Böckh  
Hugó (1874—1931) által 1913-ban megkezdett sikeres egbelli kőolajkutatás 
földtani megalapozását is szolgálta. — Elnöke volt a ’’Selmeci Akadémia 
Magyar 01vasótársaság”-nak; vezetésével állították össze 1845-ben az akadémia 
magyar hallgatói — köztük Szabó József (1822—1894) — az első magyar— 
német bányászati szótárt, ’’Bányászati szófüzér” címmel.

Pettkó János jelentős részt vállalt az országos tudományos mozgalmakban. 
Ott volt Sopronban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847. évi 8. ván
dorgyűlésén, ahol Zipser K. András (1783—1864) megtette úttörő javaslatát, 
jelen volt 1848. január 3-án Videfalván, a K u binyi Ágoston (1799—1873) elnök 
otthonában ülésező és a Magyarhoni Földtani Társulatot megalapító ötös 
bizottság tagjaként, majd mint alapító tag, részt vett az alapszabály kidolgo
zásában is. Tudományos munkássága elismeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia 1861-ben levelező tagjává választotta.

Tanítványai sorából került ki a magyar geológia múlt századi arany
korszakának, a hazai földtani tudomány megalapozóinak nagy része: Szabó 
József, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos, Böch János, Pávai Vajna Elek, 
Winkler Benő, Gesell Sándor és Dioniz Stur. Legkiválóbb tanítványa Szabó 
József, a magyar földtan ’’atyja” nagy elismeréssel emlékezik mesterére, 
Pettkóra, akit széles körű szakmai műveltségű, nagyhatású pedagógusnak 
tartott.

Dr. C siky Gábor

Irodalom:

M ednyánszky Dénes: Pettkó János emlékezete. A kadém iai Értesítő, III. k. 1892. 
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Vadász Elem ér: Tudománytörténeti jegyzetek Pettkó Jánosról. Bányászati Lapok, 
1967. 641—642. p.

P ojják  Tibor: Az ásvány-földtani tudományok oktatásának története Magyarországon 
a felsőfokú bánya- és kohómérnöki szakképzésben. Bányászati Lapok, 1964. 638— 
644. p.

Zsámboki László: A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak életrajza 
(1735—1918). Miskolc, 1983. NME. P ettkó  János, 275—276. p.



Radó Tibor
(Budapest, 1895. jún. 2. — New Smyrna Beach, Florida, USA, 1965. dec. 28.)

A magyarországi matematika 
egyik kiváló amerikai zászlóvivője 
volt. Budapesten született, értelmi
ségi család elsőszülött gyermekeként. 
Mérnöknek készült, és a Budapesten 
szerzett érettségi után a Műegye
temre iratkozott be 1913-ban. A ma
tematika iránti vonzalma miatt úgy 
döntött, hogy 1915-ben átiratkozik a 
szegedi tudományegyetemre. Itt ta
nított abban az időben R iesz Frigyes 
(1880—1956), aki Haar Alfréddal 
(1885—1933) együtt a szegedi egye
temet Európa-hírű centrummá fej
lesztette. Nem csoda hát, hogy a 
matematikai hajlamú Radó Tibor is 
bekerült e matematika központi 
vonzáskörébe. Szegedi évei alatt a 
legnagyobb hatást éppen Riesz Fri
gyes gyakorolta rá. Nála doktorált 
1921-ben, és ő irányította figyelmét 
G eőcze Zoárd (1873—1916) felület
elméleti munkásságára. Geőcze ered
ményeit tanulmányozva jutott el a 
hasonló témában sikeres francia 

Henri L ebesgue műveihez. E két nagy előd nyomdokain haladva kezdett alkotó 
módon foglalkozni a felszínszámítás problémáival.

Doktorrá avatása után, 1921-től a szegedi egyetem adjunktusaként tanított
1928-ig. Az 1928-tól rohamosan felfelé ívelő tudományos pályáján először a 
Rockefeller-alapítvány ösztöndíját nyerte el és a müncheni egyetem meghívását 
fogadta el. Az 1929—30-as tanévben már az amerikai Harvard Egyetem elő
adója volt. 1930-ban professzorrá nevezték ki az Ohio Állami Egyetemén. Itt 
végezte kutató és alkotó munkáját 1948-ig. Ekkor nyugalomba vonult, de csak 
előadásait hagyta abba, kutatásait nem. A chicagói egyetem kutató professzora
ként dolgozott egészen haláláig. A Florida Állam-beli New Smyrna Beachben 
hunyt el.

Legkorábbi tanulmánya, amelyre a tudós világ felfigyelt, 1928-ban jelent 
meg a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben. Ez a felszínmérés 
elméletéről szóló tanulmánya Geőcze eredményeit fejlesztette tovább, felhasz
nálva Riesz Frigyes függvényelméleti meggondolásait is. A következő figye
lemre méltó írása Berlinben jelent meg 1933-ban ”On the Problem of Plateau” 
címen. Ez a variációszámítás egyik igen nehéz problémájával, a minimál- 
felületek kérdéseivel, illetve bizonyos parciális differenciálegyenletek (egyenlet
rendszerek) megoldásával foglalkozott. Ezen a területen Euler óta több speciá
lis esetre született megoldás, de az általános megoldás létezését Radó Tibor



mutatta ki (Josse Douglastól függetlenül). Az 1948-ban, New Yorkban kiadott 
’’Length and area” című könyvében összefoglalta a felszínmérésre vonatkozó 
eredményeit, és Geőcze, valamint Lebesgue elméletét továbbfejlesztve meg
alkotta a felszínmérés modern elméletét. E könyvében még azt írta, hogy 
addig hiába igyekeztek kimutatni Geőcze és Lebesgue felületmeghatározásainak 
egyenértékűségét. Ez azonban még az ő életében, 1965-ben sikerült Ceccone 
olasz matematikusnak. A felszínmérés variációs feladatainak a vizsgálata ve
zette Radót az analízis topológiai megalapozásához. Ezeket az eredményeit fő
ként a Reichelderferrel közösen írt könyvében ismertette 1955-ben.

Több tanulmányában foglalkozott különleges komform leképezésekkel és 
a Riemann-felületekkel. Az 1937-es ’’Subharmonic Functions” című, Berlinben 
megjelent könyvével jelentősen hozzájárult a szubharmonikus függvények el
méletéhez. Végül megemlítem a matematikai logikában és az automata
elmélet matematikájában elért eredményeit. Jórészt az ő érdeme az is, hogy 
Geőcze Zoárd matematikai munkásságára felhívta a figyelmet, és így a kiváló 
tudósnak méltó helyet biztosított a magyarországi matematika történetében.

S ain  M árton

Főbb művei:

A felszínmérés elmélete (M athem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, 1928, 45. 
szám).

On The Problem of Plateau (Berlin 1933).
Subharmonic Functions (Berlin, 1937).
Length and, Area (New York, 1948).
Radó—R eichelferfer: Continuous transformations in analysis (Berlin—G öttingen— 

Heidelberg, 1955).

Irodalom:

Szegedi Egyetemi Almanach 1921—1970 (Szeged, 1971). Budapest, 1989. m árc. 28.



175 éve született

Saxlehner András,
a Hunyadi János keserű víztelep megalapítója 

(Kőszeg, 1815. febr. 19. — Bp., 1889. máj. 24.)

S axleh n er András ősei, kik a XVI. 
században valószínűleg Thüringiából 
költöztek Sopronba és Kőszegre, va
lamennyien a posztókészítés mester
ségét folytatták.

Az 1815. február 19-én Kőszegen 
született Saxlehner András szintén a 
’’textiles” szakmát tanulta ki, de ő 
rögtön posztókereskedésben helyez
kedett el. Előbb Sopronban, majd 
1836-ban a pesti Váci utcai Perger 
és Murmann cégnél dolgozott.

Fiatalon bekapcsolódott a ’’Honi 
Védegylet” hazai ipart támogató 
mozgalmába és K ossuth  Lajos sze
mélyes bátorítására megnyitotta a 
Váci utcai ’’Fekete kutyához” cím
zett üzletét.

Az üzlet vevőköréhez budaörsi 
svábok is tartoztak, közülük egy —
— B ayer József, az örsödi lapály tu
lajdonosa — elpanaszolta, hogy ál
latai nem szívesen isszák az itteni 
kút vizát, mert az irgalmatlan ke
serű.

Saxlehner András — miután megvizsgáltatta a víz összetételét és az em
beri szervezetre gyakorolt hatását — rögtön megvásárolta a területet, kutakat 
ásatott és 1863-ban Hunyadi János név alatt palackozni kezdte a gyógyvizet.

A gyógyító víz híre először az országhatáron belül, majd hat év elteltével 
1869-től Európa, Ázsia, Afrika és Amerika számos országába is eljutott.

A gyorsan növekvő forgalmat a keserűvíztelep szakszerű kiépítése előzte 
meg. A közel 40 hektárnyi területen 20 év alatt 70-re emelkedett a kutak 
száma. Három, egyenként 60 m3-es hordó alakú, keramit burkolatú víztároló 
medencét épített, melyből kettő ma is tökéletesen vízálló és minden higiénés 
követelménynek megfelel. A kutaktól lejtéssel megépített föld alatti kőagyag 
csőhálózat szolgált a víz bevezetésére.

A palackozás a kezdeti, kútba merítéses módszertől két évtized alatt sokat 
fejlődött. Döntő szerepe volt ebben a cégalapító 1886-ban szabadalmaztatott 
palacktöltő gépének, amely ötletes módon óránként akár 10 ezer palack meg
töltésére is képes volt. A palackzárás, címkézés, csomagolás azonban igen sok 
munkaerőt lekötött.



Legalább ekkora figyelmet érdemel a ládakészítő üzem, ahol a század- 
forduló előtt a legkorszerűbb amerikai faipari célgépeket alkalmazták.

Nagy gondot jelentett a múlt század végi Budán és Pesten a készáru vevő
höz juttatása. A lovaskocsikat ezért 1888-ban felváltotta a vasút, amelyet a 
cég saját költségén a 2,5 km távolságban levő Kelenföldi pályaudvarig épít
tetett ki.

Az iparvágánynak, mely valószínűleg a cég legnagyobb beruházása volt, 
igen nagy szerepe lett a forgalom gyors növekedésében.

A cégalapító korán felismerte, hogy a Hunyadi János keserűvíz forgalmát 
akkor tudja felfuttatni, ha a víz előnyös tulajdonságait neves orvosok szak- 
véleménye is alátámasztja.

A kor jó néhány kiváló vegyésze elemezte a Hunyadi János keserű vizet.
I. Liebig 1870-ben, B. Sonnenschein  1871-ben, R. W. B unsen  1875-ben, F. Mohr 
1877-ben, R. F resen ius 1878-ban analizálta a víz összetételét és gyógyhatását.

A vizsgálati és orvosi véleményeket, a termelési és forgalmazási adatokkal 
csokorba kötve 5—10 évenként egy-egy kiadványt jelentetett meg. így  például 
az 1885-ben kiadott négynyelvű ismertető tíznél több hazai és negyvenet is 
meghaladó külföldi orvos szakvéleményét tartalmazza.

A New York-i kakasos hirdetés



Az orvosi hírverés egy, a reklámmal megbízott londoni cég tevékenysége 
nyomán a víz eladása a következők szerint alakult (ezer palack):

év belföldi export

1863 41 —
1869 304 50
1877 350 2600
1899 600 5000
1913 1000 14 000

A Hunyadi János keserűvíz fénykora a cégalapító halálával nem ért véget. 
Saxlehner András fiai, akik már fiatalon apjuk segítői voltak, elsősorban a víz 
eladásában működtek aktívan közre. A legidősebb fiú, Andor a cég párizsi, 
Ödön a londoni, míg a legsikeresebb Kálmán a New-York-i Saxlehner irodát 
vezette. Ez utóbbi a Wall Street Fiat Iron Building épületében, a legrégibb 
felhőkarcolók (ma is áll) egyikében volt. Az épület tetején monumentális 
’’Kakasos” tábla hívta fel a vízre a figyelmet.

Az I. világháború kitörésével lezárult a Hunyadi János keserű víz arany
kora, de vezető szerepét az exportban továbbra is meg tudta őrizni. A cég 
vezetését a két világháború között Kálmán és hasonnevű fia vette át.

A II. világháború a cég termelőberendezéseiben súlyos károkat okozott és 
a termelés csak a nyolcvanas évekre közelítette meg valamennyire a háború 
előtti értéket.

A legutóbbi évben végzett hidrogeológiai vizsgálatok bebizonyították, hogy 
a főváros dél-budai részén fekvő 125 évnél idősebb, ezalatt 400 millió palacknál 
is több gyógyvizet adó Hunyadi János keserű víztelep vízbázisa még több év
századra elegendő, a környezetszennyezéstől jól megvédett, kitermelésre alkal
mas készlettel rendelkezik.

K iss Im re



Stühmer Frigyes
(Mecklenburg, 1843. dec. 18. — Bp., 1890. máj. 11.)

A kiegyezés után, a magyarországi édességkészítésben is megpezsdült az 
élet és nagy lehetőségeket kínált a vállalkozóknak. A külhoni iparosok és 
kereskedők tömegét is vonzotta az új, magyarországi lehetőség. A növekvő 
vállalkozói kedv Stühm er Frigyest is Magyarországra csábította; Pestre ván
dorolt, bízva abban, hogy a megpezsdült magyarországi gazdasági élet körül
ményei között ő is megtalálja boldogulását. Reményei olyan mértékben váltak 
valóra, hogy őt nevezhetjük a magyarországi édességipar megteremtőjének.

Stühmer Frigyes a németországi Mecklenburgban született. Hamburgban 
tanulta ki a cukorkakészítést és ugyanott dolgozott cukrászmesterként.

Stühmer bevándorlását megelőzően Prágában dolgozott, ahol nagy csoko
ládégyárban elsajátította a nagyüzem könyvelési és nyilvántartási mechaniz
musát és csak azután utazott Pestre.

Tervszerűen készült arra, hogy Magyarországon vállalatot alapít. Magyar- 
országi kapcsolata N áder Károly volt, egy pesti cukrász, akivel együtt dolgozott 
Prágában. Náder Károly hívására határozta el a magyarországi bevándorlást.

Stühmer Frigyes 1868-ban érkezett Pestre és szerződést kötött N agy  Ferenc 
cukorkakészítővel, aki az 1860-as évek elején nyitott műhelyt az Ősz (ma 
Szentkirályi) utcában. A szerződés szerint bérbe vette annak műhelyét. A 
bérelt műhelyben Náder Károllyal, manuális módszerrel készítették a cukorkát. 
Kezdetben a kész terméket kézikocsival vitték a Rókus kórházhoz s ott érté
kesítették.

Stühmer 1870-ben megvette N agy Ferenc műhelyét. Nevére 1870-ben állí
tották ki a ’’Pesti Iparjegy”-et, melynek egy másolati példánya a Fővárosi 
Levéltár Ipartörténeti Okmánygyűjtőjében található.

A kezdetleges módszerekkel készített áru csak nehezen tudta felvenni a 
versenyt az osztrák és cseh gyárak magyarországi forgalmazóival, ezért sok 
magyar kezdeményező ment tönkre. A fennmaradáshoz tőke és szakmai ügyes
ség kellett. Magyarországon Stühmer Frigyes tört ki elsőnek a kézműipari 
keretek közül, így biztosítva magának a túlélést. Sikereinek titka, hogy olcsó 
tömegárut készített olyan szakmai gondossággal, hogy termékei rövid idő alatt 
országosan ismertté és keresetté váltak. A Rókus kórház után áruit Pesten, 
Budán, illetve a Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből született új fővárosban, 
Budapesten forgalmazta. Budapesti vevőköre és a vásározás mellett betört 
áruival a vidéki városok üzleteibe is. 1874-től már a legtöbb vidéki városunk
ban ismerték és árusították termékeit. Műhelyét 1878-ban kibővítette, s a ter
melést a kétszeresére növelte. Stühmer 1882-ben megvásárolta azt az ingatlant, 
melyen a műhelye állott, s emeletes gyárépületet építtetett rá, amely már al
kalmas a csokoládégyártás gépeinek befogadására is. Miután import csokoládé
ból már előtte is készített csokoládés termékeket, csak a kakaóbab feldolgo
zására kellett felkészülnie.

Cukorkái 1879-ben, a székesfehérvári Országos Kiállításon aranyérmet 
nyertek. Ebben az évben nyitotta meg első édességboltját a Kecskeméti 
utcában.

Az Országos Iparegyesület 1882-ben ’’Iparos Jelességért” ezüstéremmel 
tüntette ki.



Stühmer Frigyes 1883-ban kezdi meg új gyárában a kakaóbab feldolgo
zását. Gyárát a világhírű drezdai Léhmann cég kakaóbab feldolgozó és csoko
ládégyártó gépeivel szerelte fel. A készáru készítéséhez meghagyta a régi, 
részben kézi technológiát, s így gyárában — valószínűleg anyagi kényszerből
— a modern csokoládémassza készítő berendezések és a manufakturális kész
áru készítő technológia egyidejűen működött.

A készáru előállításánál a hűtőberendezés hiányát úgy pótolta, hogy a 
csokoládé feldolgozását, a táblás csokoládé készítését és a csokoládés termékek 
mártását az épület északi fekvésű alagsorában helyezte el. A csokoládé hűtését 
és fagyasztását a pincében, márványasztalokon végezték.

A kiegyezés utáni Magyarországon Stühmer Frigyes volt az első, aki hozzá 
mert fogni a kakaóbab feldolgozásához. Az akkori közvélemény szerint Stühmer 
merész vállalkozásba fogott a csokoládégyártás meghonosításával. Még élénken 
emlékeztek a szakemberek D rem m el és társa 1847-ben tett próbálkozására, a 
kezdeti siker és kitüntetés utáni bukásra. Stühmer tisztában volt vállalkozása 
kockázatával, tervszerűen, áldozatot vállalva készült a győzelemre, a csokoládé
gyártás meghonosítására. Kezdetben csak erkölcsi sikerre számított: talpon 
maradni az osztrák és cseh gyárak elsöprő konkurenciájával szemben. A cu
korkagyártás hasznából finanszírozta a csokoládégyártást, arra törekedett, hogy 
addig tudjon talpon maradni, amíg a csokoládéját és csokoládés termékeit 
megismerik az országban. Stühmer 1887-ben 3000 mázsa cukorkát termelt, s 
ennek bevételéből finanszírozta a csokoládégyártást. Legnagyobb érdeme ki
tartó állhatatossága, amelyhez a szakmai előrelátás, a hozzáértés és a keres
kedelmi rátermettség társult.

Stühmer számításai beváltak; első vevőiként budapesti cukrászok — köz
tük K u gler Henrik (1830—1904) — jelentkeztek, majd rövid időn belül vevőivé 
váltak a vidékiek is. Csokoládémasszáját cukrászsüteményeik készítéséhez hasz
nálták fel. Csokoládéi és csokoládés csemegéi rövid időn belül eljutottak az 
ország csaknem valamennyi édességboltjába.

1885-ben, az Országos Kiállításon még csak egyedül Stühmer képviselte a 
magyarországi csokoládéipart. Csokoládégyárában ekkor már 40 munkást fog
lalkoztatott.

Magyarországon a cukorka- és csokoládéipari termelés megteremtése 
Stühmer Frigyes nevéhez fűződik. Ö volt az első, aki rátermettségével képes 
volt megbirkózni a nyugati konkurenciával, létrehozva így a magyarországi 
édesipari termékgyártást. A túlhajtott munka kikezdte egészségét és fiatalon, 
47 éves korában, 1890. május 11-én meghalt. Halála után özvegye 1909-ig 
vezette a céget. A tizenkilenc év alatt a cég gazdálkodásában túlzott takarékos
ságot érvényesített, ezzel feladta versenyképességét. A fejlesztés hiánya, a 
termelőberendezések korszerűtlenné válása a céget a tönkremenés veszélyének 
tette ki.

Stühmer Géza, az alapító fia 1909-ben vette át a gyár vezetését, s apja 
szellemében tevékenykedve ismét az ország legnagyobb édesipari gyárává fej
lesztette a céget.

B orsódy M ihály
Irodalom:
Gelléri Mór: "A magyar ipar úttörői.” 1887.
Dr. Rózsa M iklós: ”Budapesti Cukrászipar Fejlődése." Tanulm ányok Budapest M últ

jából, T. X III. Budapest, 1959.
A Budapesti Csokoládégyár centenáriumi emlékfüzete, 1968.
A Budapesti Csokoládégyár Törzskönyve, Budapest, 1949.
Borsódy M ihály: Emléktöredékek, tanulmányok az édesipar múltjából, Budapest, 1986.



Szilvay Kornél tűzoltóezredes
(Bp., 1890. júl. 25. — Bp., 1957. szept. 8.)

Szilvay Kornél Budapesten szüle
tett, a Schlick gyár gondnokának 
fiaként.

Budapesten a Felsőipari Iskolában 
szerzett technikusi oklevelet, ahol a 
tanulók számára a fővárosi hivatásos 
tűzoltók előadást és gyakorlati ki
képzést is tartottak. A fiatal tech
nikusra vonzóan hatott a tűzoltói 
munka, ezért a Schlick gyár tűzoltó 
csapatában aktív tagként tevékeny
kedett. Rövidesen már a budapesti 
önkéntes tűzoltók sorában találjuk. 
Ott ismerte meg azt a korszerű gép
járműfecskendőt, amit a budapesti 
önkéntes tűzoltóság a Magirus cég
től rendelt meg és 1903-tól állt ké
szenléti szolgálatban. Ennek Wart
burg (2 hengeres, 4 ütemű) motor
jánál indítási nehézségek mutatkoz
tak, amit Szilvay hálózatról működ
tetett külön indító motorral oldott 
meg.

A budapesti önkéntesek a Kun ut
cai központi laktanyában tartották 

az éjszakai ügyeletes szolgálatot, ugyanott, ahol a hivatásos tűzoltók, akiknél 
akkoriban tervezték a motorizációt. Szükségük volt műszaki szakemberre, 
választásuk Szilvayra esett. 1914-től próbaidős gyakornokként a műszaki tiszt 
teendőinek ellátásával bízták meg. Működése alatt szerezte be Budapest az 
austrodaimler motorral működő fecskendőket és géperejű 30 m-es tolólétrákat 
a Magirus cégtől. Ezek voltak Budapest első motoros járművei. Technikus lévén 
felismerte a tűzoltás fogyatékosságait és élénken foglalkoztatta a kérdés, mi
lyen módon lehetne a tűzoltás során fellépő vízkárt elkerülni. Esetenként 
ugyanis azt tapasztalta, hogy az égő anyagra zúdított víztömeg nagyobb kárt 
okozott, mint a tűz.

Már 1923-ban foglalkoztatta egy közömbös gázzal oltó gép gondolata, an
nak elvi megoldását szabadalmaztatta. Időközben minden tűzoltó járművön 
két-két 6 kg-os porraloltót helyeztetett el. Ezekkel több kezdődő tüzet sikeresen 
oltottak el, természetesen vízkár nélkül. 1925-ben a Nemzeti Kaszinó gobeline- 
termében támadt tűzesetnél Szilvay volt a tűzoltás vezetője, több 6 kg-os 
porraloltó egyidejű bevetését rendelte el és vízzel nem engedett oltani. A tüzet 
rövid idő után sikerrel oltották el. A tűzoltást követően a kilövellt por össze- 
seprése után kiderült, hogy az értékes perzsaszőnyegeken és gobelineken csak 
könnyen kijavítható sérülések vannak. Ennek, az akkor bravúrosnak számító 
oltásnak olyan kedvező sajtóvisszhangja támadt, hogy a főváros elhatározta 
egy nagyobb teljesítményű szárazoltó gép beszerzését.



Szilvay találmányának lényege abban állt, hogy egy robbanómotor ki
pufogógázait először lehűti, ezután kompresszorral kellő nyomásra sűríti, majd 
a sűrített gázzal az oltóport (szódabikarbónát) a tűzre fuvatja. 1925-ben kezd
ték meg az első szárazoltógép gyártását a Mávag Mozdony- és Gépgyárban. 
Hivatalosan 1926-ban állították készenlétbe és február 29-én egy festőműterem  
tüzénél már át is esett az első eredményes tűzkeresztségen.

1929-ben a párizsi tűzoltóság nemzetközi kiállítást rendezett. A Mávag 
egy javított kivitelű szárazoltót (porraloltót) készített (ábra), amit a kiállítás 
központi helyén mutattak be. A sajtó nagy elismeréssel írt a ’’szárazoltó fecs
kendőről”. A francia tűzoltókon kívül az amerikai és a kanadai tűzoltók érdek
lődtek iránta. Feltűnő volt, hogy a németeket, akik fejlett tűzoltóiparral ren
delkeztek, nem érdekelte közelebbről a magyar találmány. Ennek okára egy 
vesztegetési ügy kapcsán 1940-ben derült fény; a berlini tűzoltófőparancsnokot 
a Manimax cég megvesztegette, hogy csak a vízzel oltást támogassa, a porral 
oltást hátráltassa.

MÁVAG gyártmányú Szilvay-féle szárazoltó az 1929-es párizsi nemzetközi kiállításon

Budapestnek négy szárazoltó gépe 95 tűzesetnél — melyek között számos 
üzlet- és transzformátortűz is volt — működött eredményesen. Szilvay tovább
fejlesztette oltási eljárását és a zárttéri transzformátorok oltására is kiterjesz
tette. A porsugár számára bevezető nyílásokat alkalmaztak, a tűzoltóknak nem 
kellett az oltáshoz behatolniuk a belső térbe, így a tüzet élesztő külső levegő 
sem áramlott be a helyiségbe. A 75 mm átmérőjű nyílásokat sajtolt alumínium



fedőkkel zárták le. Néhány fővárosi transzformátorházon ma is láthatók 
ilyenek.

A felszabadulás után valósult meg Szilvay nagy álma, a percenként 120 m3 
oltógázt adó gép, amit Jendrassik  György (1898—1954) gázturbinájával akart 
megoldani. A Jendrassik-féle megoldásra azonban nem kerülhetett sor, mert 
gázturbinája az 1944-es ostrom során a kísérleti műhelyben elpusztult. Maga 
Jendrassik 1948-ban Angliába távozott és onnan nem tért vissza. A gázturbinát 
szétszerelt állapotban 1968-ban megtalálták és jelenleg a Műszaki Múzeumban 
őrzik összeszerelve. Szilvay kísérletei 1957-ben bekövetkezett halála miatt abba
maradtak. Találmányát külföldön jelenleg főleg hajók raktártüzeinek oltásá
hoz alkalmazzák.

Szilvay Kornél még számos szabadalmával szolgálta a tűzvédelem ügyét. 
Nevéhez fűződik a hőhatásra záródó szelep, az úszószivattyú (8 m-nél mélyebb 
vízforrások vizének hasznosítására), a tűz- és robbanásbiztos szekrény, az 
alarmograf (önműködő tűzjelző távíró) stb. kialakítása is. Ezek közül több 
szabványosítva van. Úgyszintén elterjedt a tűzvédelmi gyakorlatban használa
tos gyorstolattyú, amit a benzinszállító gépkocsiknál alkalmaznak, s amit 
ugyancsak Szilvay szabadalmaztatott.

Mint tűzoltótiszt, több ezer tűznél vezette az oltást. Ö irányította 1947. 
június 20-án a Bazilika kupolatüzének oltását. Előrelátóan gondoskodott a 
nagy értékű freskók védelméről, és dacára az oltásnál felhasznált nagy meny- 
nyiségű víznek, beázás, azaz vízkár nem keletkezett. Egy 400 1/p-es kismotor
fecskendővel a kupola pilléreinek mélyedéseiből az összegyűlt vizet kiszivatta, 
a sugarakkal pedig megvédte a Bazilika ép részeit a leégéstől.

Tarján Rezső

Irodalom:

V ajda P .: Nagy magyar feltalálók. Bp., 1958. 349. p. (Bibliográfiával.) 
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Yendl Mária
(Gyergyóditró, 1890. máj. 26. — Sopron, 1945. aug. 17.)

Vendl Mária 100 éve született Gyergyóditrón. Emlékét szaktudománya, a 
mineralógia 21 nagyobb tanulmányáért, a Nemzeti Múzeum meteoritjairól ké
szült alapos, lelkiismeretes kartotékjaiért és főleg fő művéért, ”A drágakövek
ről, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre” című, K och Sándorral írt 
munkájáért őrzi. A tudománytörténet ezen kívül őt tekintheti az első magyar 
professzorasszonynak, aki ténylegesen oktatott is hazai egyetemeken.

Iskoláit Ditrón és Sopronban végezte, a Tudományegyetemet Budapesten. 
1912-ben a grideli baritról írt pályamunkájával még mint egyetemista, pálya
díjat nyert. Ezt a disszertációt 1916-ban bemutatta a Magyarhoni Földtani 
Társulatban, ö  volt az első nő, aki e társulat ülésén szerepelt.

Az egyetem elvégzése után Lőcsén és Szombathelyen tanított. 1920-ban 
került a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárába. Itt végzett lelkiismeretes, 
alapos munkáját tudományága azzal ismerte el, hogy halála után (1951-ben) 
megjelent ’’Magyarország meteoritgyűjteményei” c. könyvben társszerzőként 
szerepeltették.

Egyetemi oktatói pályája 1930-ban kezdődött, amikor magántanárnak ne
vezték ki a debreceni egyetemre, ahol általános ásványtant adott elő. 1938-ban 
kérte a nyugdíjazását. 1941-ben c. ny. rk. tanári címet kapott.

Munkái a Matematikai és Természettudományi Közleményekben, a Föld
tani Közlönyben, az Annales Musei Nationales Hungariae-ben, a Zeitschrift für 
Kristallographie-ben, a Zentralblatt für Mineralogie lapjain jelentek meg.

Megtaláljuk nevét a Magyarországi Kárpátegyesület és a Főiskolát Végzett 
Magyar Nők Egyesülete vezetőségében is. Ez utóbbi egyesület a Society of 
University Women (Egyetemet Végzett Nők Egyesülete) nevű nemzetközi tár
saság magyar tagozata volt. Kiadványuknak, a Magyar Női Szemlének Vendl 
Mária is gyakran szerzője volt.

Egyesületi tevékenységének fő színtere azonban a Magyarhoni Földtani 
Társulat volt. Itt hat cikluson át dolgozott a választmányban. Emlékét egyesü
lete, az 1964-ben alapított Vendl Mária-emlékalapítvánnyal őrzi.

Legendás szerénységgel végzett kiemelkedő munkásságának a halál korán 
vetett véget. 1945. augusztus 17-én, a második világháborút követő viszontag
ságokban vesztette életét Sopronban.

V ám os Éva K atalin  

Főbb művei:

A vaskői aragonit kristályalakja. Ann. Mus. Nat. Hung. 1926.
Kristálytani vizsgálatok magyarországi kalcitokon. MTA Matem. és Term. tu d  Közi. 

1927.
Adatok a hazai kalcitok kristálytani ismeretéhez. MTA Matem. és Term. tud. Közi. 

1932.
Koch S.: A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre. Bp., 1935. 
Tokody L .: Magyarország meteorit gyűjteményei. Bp., 1951.

Irodalom:

Steinert K.: Dudichné Vendl Mária emlékezete. Föld. Közi. T. 75/76, 1946. 1—6. p.



Zsigmondy Richárd
(Bées, 1865. ápr. 1. — Gottingen, 1929. szept. 23.)

A XIX/XX. század fordulóján már 
meglehetősen fejlett volt a mikrosz
kóp elmélete és fölszereltsége. Mikor 
még vitatott volt az anyag atomos 
szerkezete, Zsigm ondy Richárd és a 
Siedentopf—Zsigmondy ultramik
roszkóp új lökést adott a kolloid ol
datok vizsgálatának azáltal, hogy ki
mutatta az aranyszemcséket a rubin
üvegben.

Zsigmondy Richárd a monarchia 
székvárosában, Bécsben született. 
Apja medikus korától Bécsben élt, 
anyja egy 48-as honvéd húga, aki 
magyarul és németül egyformán ver
selt. Zsigmondy Richárd Göttingen- 
ben halt meg. Felesége, a híres jénai 
kórboncnok, Wilhelm M üller pro
fesszor lánya, aki irodalmi és törté
nelmi érdeklődése ellenére férjét is 
sokat segítette kutatásaiban.

Zsigmondy Richárd a bécsi mű- 
Zsigm ondy (hajadonfőit) és S iedentopf  egyetemen végzett, majd München-
hegyi túra u tán  ben folytatta tanulmányait, és Erlan-

genben doktorált 1889-ben. A berlini 
A. K undt fizikaprofesszor magánasszisztense 1891—93-ban. Ekkor már kapcso
lata volt a csehországi üvegiparral.

Ugyancsak ez idő tájt került kapcsolatba az üveggyáros Ottó S ch ott-ta l is, 
s ipari kutatásai során tudományos értékelhetőségre törekedve, megállapította, 
hogy az üvegben a lüszter festék fémoldat formájában van jelen.

1893-ban gráci magántanári habilitációja után az ottani egyetemen oktat 
1899-ig. 1897-től a jénai Schott cég munkatársaként is kutat, miközben a jénai 
egyetemen is előad. 1900-ban megválik a műszaki gyakorlattól, és magántudós
ként folytatja kutatásait Jénában, s a napsütéses Dél-Tirolban. Ekkor már a 
kolloid részecskéket láthatóvá tevő ultramikroszkópon dolgozik.

Bár kapcsolatuk baráti volt, homály fedi Henry Sied en top ffa l való együtt
működése kezdetét és különválásuk okát. 1903-ban publikálják az aranyrubin- 
üveg aranyrészecskéinek méretmeghatározását. Ezt már az ultramikroszkóp 
tette lehetővé, amellyel a milliméter milliomod része is észlelhetővé vált. Az 
ultramikroszkóp a Tyndal-jelenség hasznosítása: sötét térben keskeny fény
sugár a méretük miatt nem észlelhető részecskékről szétszóródva, helyüket 
láthatóvá teszi.

Zsigmondyt 1907-ben meghívják a göttingai egyetem szervetlen kémiai 
tanszékére, így 1908-ban Jénából végleg távozik. O. Schott nem honorálta az 
egyéni tudományos teljesítményt. H. Siedentopffal közös munkájukat pedig



más-más irányban folytatták. Zsigmondy 1912-ben szabadalmaztatta immerziós 
ultramikroszkópját szilárd kolloidok vizsgálatára.

A Zsigmondy előírása szerint készülő rubinüvegnek ma is szerepe van a 
tárgylencsék képalkotásának meghatározásában.

A tejüveg előállítására homokfúvás helyett új eljárást vezetett be kolloid 
felhasználásával.

mm-

A Siedentopf—Zsigmondy-ultramikroszkóp eredeti fölépítése. 
(Jenaer Rundschau, 6/1966.)

A kolloidkutatással függött össze másik nevezetes találmánya, a kolloidok 
felhasználásával készült membránszűrő és annak tökéletesítése, az ultraszűrő 
is (1918 és 1922). Ezek a kolloidoldatok szűrését is szolgálták.

1917-ben a bécsi műegyetemen tiszteletbeli doktorrá választják. Hasonló 
megtiszteltetés éri a grazi műegyetem és a königsbergi orvosi fakultás részéről 
is. 1924-ben a bécsi, ezt követően az uppsalai, saragossai, valenciai és harlemi 
Tudományos Akadémia választja levelező tagjául. Sikereinek betetőzését az 
1926-ban odaítélt Nobel-díj jelenti, amelyre ezt megelőzően hét ízben is java
solták.

A magyar napi sajtó, mint az első magyar Nobel-díjast ünnepelte, mond
ván, hogy az 1914-es orvosi Nobel-díjas Bárány Róbert uppsalai professzor 
(Bécs, 1876. — Uppsala, 1936) csak nevében magyar. Zsigmondy Richárdot az 
osztrákok és németek is magukénak vallják. Stockholmban a Nemzeti Üjság 
tudósítójának nemcsak magyar rokonait emlegette, de szüleit is jó magyarok
nak mondta és magyarul idézte édesanyja versét. Családja és rokonsága min
denesetre beléoltotta és ébren tartotta benne a magyarságtudatot.

Útja a gyakorlati célú kutatástól az anyag folytonosságának vizsgálatához
— saját kiinduló elméletének megcáfolásához — vezetett. Megfigyelte a vizes 
arany kolloidoldat ultramikroszkópos részeinek Brown-mozgását, s bizonyítva 
annak heterogén voltát, ez aztán ösztönzőleg hatott a további kutatásokra.



Az ipari célú kutatást a valóság megismerésére törő alapkutatássá fejlesz
tette, segédeszközül szolgáló találmányai pedig a természettudományok és az 
orvosi gyakorlat további fejlődését tették lehetővé.

Az egzaktságra és világosságra törekvés jellemezte. Szót emelt a kézi
könyvek ködösítése és a megalapozatlan áleredmények szaporodása ellen, kri
tikusan kezelte az új szakirodalmat, és csak ellenőrizve használta a régit. Erős 
figyelemkoncentráció, kritikai érzék és fantázia jellemezte. Minden hibaforrást 
figyelembe vett, elvetette az elsietett általánosítást. Kiváló oktató volt, aki 
tanítványaival személyes kapcsolatot tartott fenn.

Zsigmondy Richárd élete végén a béke fenntartását látta az emberiség 
fő feladatának. A való igazság kutatása mellett minden egyéb szempontot má
sodlagosnak tartott, és a nyugodtabban gondolkodó utódok ítéletére figyel
meztetett.

Zsigmondy Richárddal szólva, ’’bízunk, hogy a jog, az igazságosság és a 
való igazság szeretetének szelleme végül kivívja a diadalt, hogy a megengesz- 
telődés szelleme félretolja a tévedéseket, melyeket egy viharosan izgatott kor 
hagyott maga után”.

Z sigm ondy Árpád

Főbb művei:

Zur Erkenntnis der Kolloide. Über irreversibile Hydrosole und Ultramikroskopie.
Jena, 1905. 186 p. 4 táb. 8°.

Uber Kolloid-Chemie mit besonderer Berücksichtigung der anorganischen Kolloide.
Leipzig, 1907. 46 p. 2. szín. táb. 8°.

Kolloidchemie, ein Lehrbuch. ‘1912; 51925: Bd. 1.: XII. 246,6 p.; 1927: Bd. 2.: X. 256 p. 
Uber feinporige und neue Ultra-Filter, in : Ztschr. f. angew andte Chemie. 1926.
P. A. Thiessennel közösen: Das kolloidale Gold. Leipzig, 1925. X. 229 p. In : Zs. R. 

(Hrsg.): K olloidforschung in  Einzeldarstellungen.

Irodalom:

Reitstötter, Josef: Richard Zsigmondy als Mensch und Lehrer, in : Jen ae r Rundschau,
11. Jhg. Heft 6/1966. 334—337. p.

Gause, H erm ann: Das Spaltultramikroskop nach Siedentopf und Zsigmondy — eine 
historische und optische Betrachtung, in: Jenaer Rundschau, 11. Jhg. H eft 6/1966. 
327—333. p.

Dittrich, M auritz: Hauptetappen der mikroskopischen Forschung, in: Jenner R und
schau, 16. Jhg. H eft 4/1971. 211—216.

Vejének önéletrajza: Hückel, E rich: Ein Gelehrtenleben. E rnst und Satire. W einheim, 
1975. 181 p.

Leffler Béla: Beszélgetés Zsigmondy professzorral, a kémiai Nobel-díj nyertesével. 
in. Nemzeti Űjság, 1926. dec. 25. 7. p. (Magyar nyelvű sorainak fakszim iléiával.)



P. Károlyi Zsigmond
(19 2 5- 1989)

Fájdalmas veszteség érte szerkesztő bizottságunkat, elhunyt barátunk és 
munkatársunk, P. Károlyi Zsigmond, tudomány- és technikatörténész. Kezdet
től tagja volt kiadványunk szerkesztő bizottságának, amelyben általános lek
torként észrevételeivel és tanácsaival jelentősen hozzájárult kiadványaink tel
jesebbé tételéhez.

Bölcsész diplomával lett a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárosa. Érdek
lődése kezdettől a tudomány- és technikatörténethez vonzotta. A vízügy volt 
kedvelt és művelt szakterülete. Műveiben ennek magyar vonatkozású történe
tét igyekezett feltárni, fürkészni és kimutatni a téma mélységeiben húzódó 
összefüggéseket. Ezekről írt, talán legfontosabb munkája, ”A vízhasznosítás, 
vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon” (1960).

Élénken foglalkoztatta a BME története. Tanulmánysorozatban dolgozta fel 
a magyar műszaki felsőoktatás fejlődését, periódusait, képet adva a hazai mér
nökképzés történetéről. Külön kiadványként jelent meg ”A magyar műszaki 
értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején” (1960) című munkája.

Műszaki kultúránk történetére vonatkozó alapos ismeretei tették őt alkal
massá a Gépipari Tudományos Egyesület kiadásában megjelenő Műszaki Nagy
jaink köteteinek bírálatára és az MTESZ Évfordulóink című kiadvány általá
nos lektori teendőinek ellátására.

Szakterületét illetően még számos feladat ellátására készült. Bizonyítja ezt 
utolsó nagy munkája, a Gonda Béla munkásságáról írt tanulmánya, amelyen 
évekig dolgozott, érlelte, csiszolta, új és új adatokkal bővítette. Munka közben 
egyre újabb és újabb tervet érlelt képzeletében. . .  A szíve azonban megálljt 
parancsolt.

Nyugodjon békében!
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Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1—4. köt. Bp., 1929—1940. 
Pam utipar
Hanák Péter — Hanák Katalin: A magyar Pamutipar története. Bp., 1964. 
Papíripar
Bogdán István: A magyarországi papíripar története. Bp., 1963.
Pedagógiatört.
Vita Zsigmond: Az enyedi kohó. Bp., 1986.
Posta
Postamérnöki szolgálat 1887—1937. Bp., 1937.
R epülés
A magyar repülés története. Szerk.: Csanádi N. — Sasvári S. — Winkler L. 
Bp, 1977.
R ézm etszés
Pataki Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp, 1951.
R om ániai lex ikon
Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. köt. Bukarest, 1981.
Sajtótört. I— II.
A magyar sajtó története 1—2, Bp, 1983—1985.

Selm ec I.
A Selmeczi M. K. Bánya- és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlék
könyve 1770—1870. Szerk.: Faller Gusztáv. Selmecz, 1871.

S elm ec II.
Mihalkovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. 
Sopron, 1938.

Selm ec III.
Zsámboki László: A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid 
életrajza (1735—1918). Miskolc, 1983.

S elm ec IV.
Selmectől Miskolcig. 1735—1985. Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, 1985.

Selm ec V.
Vivat Academia!. ..  Bp, 1985.

S elm ec VI.
Sík Lajos: Selmec—soproni diákélet. Miskolc, 1985.



Szegedi ipar
A Szegedi Ipari Vásár száz éve. Szerk.: Sz. Simon István. Szeged, 1976. 

Szerszám gép
Százéves a magyar szerszámgépgyártás. Főszerk.: Ulbrich Antal. Bp., 1972. 

Szilikátipar
150 év az Épületkerámiaipari Vállalat történetéből. Szerk.: Korompay János. 
Bp., 1987.

Szőlészet
Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp., 1970. 

Szlovák iai lex ik on
Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Főszerk.: Csanda Sándor. 
Bratislava, 1981.

S zlovák iai tud. tört.
Priekopnici vedy a techniky na Slovensku. Szerk.: Tibenky, Ján. Bratislava, 
1986.

Talajtan
Ballanegger R. — Finály I.: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Bp., 
1965.

Társadalom tudom ány I.
A magyar értelmiség a 80-as években. Szerk.: Huszár Tibor. Bp., 1986. 

Társadalom tudom ány II.
Bölöny József: Magyarország kormányai 1848—1987. Bp., 1988.

Technikatört. I.
Berényi Dénes: Ember és tudomány a XX. század utolsó évtizedeiben. Bp., 1986.

%m«.

C Technikatört. II.
Műszaki nagyjaink. 6. köt. Szerk. Pénzes István. Matematikusok, az oktatás, 
a gépészet és a villamos vontatás alkotói, kiváló lisztvegyészek. Bp., 1986.

Térképtört. I.
Fodor Ferenc: A magyar térképírás. 1—3. 1952—1954.
Térképtört. II.
A ’’Hungaria nova” megrajzolója Mikoviny Sámuel, 1700—1750. Ford. és a 
kísérő tanulmányokat írta: Deák Antal András. Bp., 1987.

Term észettud. I.
Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában.Szerk.: 
Fodor Olivér, Nagy Ferenc, Stefkóné Vermes Judit. Bp., 1986.; II. köt. Bp. 1989.

Term észettud. II.
Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és bal
ítéletek (Reprint). Bp., 1987.



T extil
Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Bp., 1969. 

Turisztika
Jelűnek János: A magyar természetjárás története. Bp., 1939.

Utazók
Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1979.

V asbeton I.
Michailich Győző — Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesít
ményei Magyarországon. Bp., 1966.

V asbeton II.
Császár László: Korai vas- és vasbeton-építészetünk. Bp., 1978.

V askohászattört.
Heckenast G. — Nováki Gy. — Vastagh G. — Zoltai E.: A magyarországi 
vaskohászat története a korai középkorban. Bp., 1968.

V asúttört. I.
Tominac József: A magyar szent korona országainak vasutai 1845—1914. Bp., 
1905—1915.

V asúttört. II.
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. Bp., 1937. 

V illam osgép
A Villamosgép és Kábelgyár 50 éve. Bp., 1963.

V ízgazd. I.
Vízgazdálkodási Lexikon. Bp., 1970.

Vízgazd. II.
A vízgazdálkodás fejlődése. Bp., 1971.

Vízrajzi szolgálat
Stelczer Károly: A vízrajzi szolgálat száz éve. Bp., 1986.

V ízszabályozás
Ihrig D. — Károlyi Zs. — Vázsonyi A.: A magyar vízszabályozás története. 
Bp., 1973.

Zenetörténet
Magyarország zenetörténete. 1. köt. Középkor. Szerk.: Rajeczky Benjámin. 
Bp., 1988.

A további rövid ítések

Bibi. Mónus I. — Róka L.-né (szerk.) Természettudósok, mű
szaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia 1960—1980. 
Győr, 1983.



BKL

Bp. enc.

Bp. lex.

EL

Földr. Ért. 

Földr. Közi. 

Földt. Közi. 

It.

Itk.

KMÉ.

MÉL. I—III.

MKL.

MMA

MMÉE

MMMÉ

MTA tagjai

MTESZ

MTK

Műsz. nagyj.

N obel lex.

OMIKK

RMNY

SZEA

S zin nyei

TTK Évk. 

TTSz

Bányászati és Kohászati Lapok.
Budapest enciklopédia. Főszerk.: Tóth Endréné. 3. jav. 
kiad. Bp, 1982.
Budapest Lexikon. Bp, 1973.
Erdészeti Lapok.
Földrajzi Értesítő.
Földrajzi Közlemények.
Földtani Közlöny.
Irodalomtörténet.
Irodalomtörténeti Közlemények.
A Közlekedési Múzeum Évkönyvei.
Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. 
Bp, 1967—1981.
Magyar Kémikusok Lapja.
Révész Arnold — Vargha Vilmos: Magyar műszaki al
kotók. Bp, 1964.

Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye.

Magyar műszaki múzeumok évkönyve 1964. Szerk.: 
Szilágyi István. Bp, 1964.

Az MTA tagjai 1825—1973. összeáll.: Fekete Gézáné. 
Bp, 1975.

Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 
1983—1988. B p, 1982—1987.

Magyarország történeti kronológiája. 1—4. köt. Főszerk.: 
Benda Kálmán. Bp, 1981—1982.

Műszaki nagyjaink. 1—6. köt. Szerk.: Szőke Béla — 
Pénzes István. Bp, 1967—1986.

A Nobel-díjasok kislexikona. Szerk.: Vészits Ferencné.
2. kiad. B p, 1985.

Magyarok a természettudomány és technika történeté
ben. Bp, 1986.; II. köt, Bp. 1989.

Régi magyarországi nyomtatványok. 1—2. köt. Bp, 
1971—1983.

Szegedi Egyetemi Almanach. 1921—1970. Szeged, 1971.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1—14. 
köt. Bp, 1891—1914. (Reprint: Bp, 1980—1981.)

Természettudományi Társulat Évkönyve.

Technikatörténeti Szemle.
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Függelék
Kiegészítések és helyesbítések az 

’’Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1988” 
című kiadványhoz

3. old. alu lról a 13. sor
helyesen: Kolbányi Géza (Bp., 1863. dec. 13. — Bp., 1936. ápr. 13.)

11. old. jobb oszlop alu lról a 2. bek.
törölni (Kalmár Sándor — kiegészítve lásd a 39. oldalnál)

16. old. jobb oszlop alu lról a 9. sor
kiegészítve, helyesen: ..  . dec. 4., 12., 26.)

19. old. bal oszlop 1. bek. 7. sor
helyesen: (Luppis János) ..  . (t Torrigia, 1875. jan. 11.)

22. old. bal oszlop:
A váci Dunai Cement- és Mészművek szócikkhez a S zilikátip ari Tudom á
n yos E gyesü let az alábbi kiegészítés közzétételét kérte: ”A váci Dunai 
Cement és Mészmű az ország cementellátásának biztosítása érdekében 
1 millió t/év cement termelési kapacitással létesült. Az akkor meglevő — 
és azóta egy kivételével megszüntetett — cementgyáraink még e század 
elején épültek, termelésük már nem volt elégséges az igények kielégítésé
hez. Korszerűtlenségüket jelzi a gyártási folyamathoz szükséges igen magas 
(1600—2200 kcal/kg) fajlagos energiaigényük. Az új gyár az akkor leg
korszerűbb három Lepol rendszerű kemencével létesült, NDK gyártmányú 
gépekkel és szerelvényekkel, félautomatikus irányítással, elektrofilteres 
portalanítással — az akkori levegőtisztasági előírásoknak megfelelően. 
A cementklinker gyártás fajlagos energiaigénye e gyárban már csak 1000 
kcal/kg klinker és a gyártás termelékenysége háromszorosa a régi gyáraké
nak. Létesítése első jelentős lépése volt a hazai cementipar korszerűsítésé
nek és fejlesztésének.” — Bereczky E. — Reichard E.: A magyar cement
ipar története. Bp., 1970.

27. old. jobb oszlop utolsó bek. után
pótlás: 1638. június 21-én kelt alapítólevelével gróf Csáky László letelepí
tette P ápán  az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, a pálosokat. 
A pálosok, majd később a bencések működtette 350 éves katolikus gim
názium a mai Türr István G im názium  és Óvónői Szakközépiskola jog
elődje. — Gaál Zoltán: ”A hely szelleme egy dunántúli, ősi alma mater
ben” és ’’Életpályák, életművek” I—II. köt., magánkiadás, 1988.

35. old. jobb oszlop első n égy  sor
(nyomáshiba) helyesen: . . .  a T erm észettudom ányi szóhalm az c. k ötetbe a 
magyar irodalomban megjelent természettudományi és orvosi m űszavakat, 
A m agyar n yelv  szótára számára pedig a . . .



39. old. jobb oszlop 1. bek. után
pótlás (kiegészítve, pontosítva, a 11. oldalon írtak helyett): K alm ár Sándor 
(Alexander Ritter von Kalmár) (Sopron, 1838, dec. 11. — Bécs, 1919. aug.
28.) altengernagy. 1853—56 között a trieszti haditengerészeti iskola hall
gatója. Kadettként részt vett a Novara fregatt Föld körüli expedícióján 
(1857—59). 1865-től tanár, majd 1879-től 1894-ig a háromszögelési, illetve 
a csillagászati-geodéziai osztály igazgatója a bécsi Katonai Földrajzi Inté
zetben. 1868-ban megbízták az Adria — nevezetesen Dalmácia és a sziget
világ — térképfelvételi és hidrográfiai munkáiban való részvétellel. Ezt a 
munkát az olasz haditengerészettel közösen végezték. 1881-től, a Monarchia 
képviseletében, a Nemzetközi Fokmérési Bizottság állandó tagja volt. — 
Mittelungen des K. K. Militär-Geographischen Institutes 1881—1919.

39. old. alu lról a 4. sor
helyesen: Bogdániy Ödön (* Torda, . . .

57. old. 9. sor
helyesen: . . .  a keszthelyi Georgikon (1797) — . . .

94. old. 2. sor
helyesen: (Kolbányi Géza) Budapesten született, 1863. december 13-án. . .

97. old. alulról a 4. bek. első sor
helyesen: (Kompolthy Jób) 1897. július 25-én szerezte meg a hosszú járatú 
tengerészkapitányi képesítést.

107. old. u tolsó bek. első sor
helyesen: . . .  első harcszerű bevetésére . . .

136. old. alu lról a 15. sor
helyesen: . . .  Szerk.: Csanádi N. — Nagyváradi S. — Winkler L. . . .

143. old. alu lról a 4. sor
helyesen: 1687. március 19. Szecheni György, . . .



Kiegészítések és helyesbítések az 
"Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1989” 

című kiadványhoz

3. old. alu lról a 3—4. sor helyesen :
Krenner József Sándor
(Buda, 1839. márc. 3. — Bp, 1920. jan. 16.)

4. old. tartalom jegyzékben  javítandó:
Muttnyánszky Ádám
(Bp, 1889. okt. 4. — Bp, 1976. aug. 2.)
Renner János
(Sopron, 1889. jún. 5. — B p, 1976. jan. 30.)
Rónay János Jácint
(Székesfehérvár, 1814. máj. 13. — Pozsony, 1889. ápr. 17.)
Zipser Keresztély András
(Győr, 1783. nov. 25. — Besztercebánya, 1864. febr. 20.)

9. old. bal oldali oszlop 1689-nél
helyesen: ’’nagyatlasz” helyett zsebatlasz

10. old. bal oldali oszlopból kim aradt:
1839. * Wörner Jakab, akiről a 107. oldalon olvasható cikk.
A jobb oldali oszlopban Beszédes Józsefet ’’alsótiszai mérnök”-nek nevez
tük. Ez erős szűkítés, hiszen az ország majd minden tájegységén dolgozott. 
A cikkben alulról számítva a 7. sorban ’’szathmári” helyett . . .  szatmári.

11. old. bal oldali oszlopban az Óbudai H ajógyár (1839) szócikkének k iegészítése:
A kontinens első vastestű folyami hajóját ”Sophie”-nak nevezték el.
A Répássy Miklósról szóló szócikk kiegészítése:
1912 és 1923 között a Halászat c. folyóiratot szerkesztette.

12. old. jobb oldali oszlop (1914):
Ausztria—Magyarország—Csehország területe fölött végzett körrepülőver
seny győztes gépében 90 LE-s (kb. 66 kW-os) motor működött.
Bogdánfy Ödön: A vízierőről szóló szócikk irodalmi hivatkozása helyesen: 
Magyar műszaki alkotók. Bp, 1964. 60—61. p.; MTESZ 1988/30.
Lampl Hugó — Sajó Elemér: A beton c. műről írt szócikk irodalmi hivat
kozása helyesen: MÉL III. 460—461. p. és MÉL II. 561. p.

16. old. bal oldali oszlopban Budai József adatainak javítása:
Bodos, 1851. — Miskolc, 1939. jan. 20.
Farkasházi Fisher Dezső elhalálozási dátuma: 1914. jan. 20.

18. old. bal oldali oszlop:
Fekete Zsigmond a Földmívelésügyi Minisztérium Vízrajzi Osztályának 
vezetőjeként halt meg. Ezt megelőzően volt a Folyócsatornázási Osztály 
vezetője. A MÉL-ben az erre vonatkozó utalás, s így a mi szócikkünk is 
hibás! — Fejér — Lászlóffy: A hidrometria magyarországi fejlődése. Bp,
1986.



20. old. bal oldali oszlop:
Bokody Károly neve helyesen: Bodoki Károly.
Götz Irén Júlia (Mosonmagyaróvár, 1889. ápr. 3. — Ufa, 1941), a róla szóló 
cikk a 78. oldalon olvasható.

21. old. bal o ld ali oszlop:
Winkler Lajosról szóló cikk a 64. oldalon olvasható.

22. old. bal és jobb oldali oszlop:
A M. Lloyd Repülőgép- és Motorgyárról cikk a 60. oldalon.
Lambrecht Kálmánról cikk a 88. oldalon.

25. old. bal o ld ali oszlop:
Saxlehner András 1889. május 24-én hunyt el.
Szakvélemény szerint Saxlehner nem a keserűvízforrást fedezte fel, hanem 
a benne rejlő üzleti lehetőségeket.
Jobb oldali oszlop:
Vigh Albert elhalálozásának adatai ismeretlenek (t ?).

26. old. bal o ld ali oszlop:
Renner János Budapesten 1976. jan. 30-án hunyt el.
Jobb oldali oszlop:
A Korbuly-szócikkben Goetze-tömítésről van szó.

30. old. bal o ld ali oszlop felü lrő l a 7. sorban helyesen :
Földművelésügyi Minisztérium.
Jobb oldali oszlop:
’Sigmond Elek Kolozsvárott, 1873. febr. 26-án született.

31. old. bal o ld ali oszlop:
Muttnyánszky Ádám (Bp., 1889. okt. 4. — Bp., 1976. aug. 2.), a róla írt 
cikk a 90. oldalon olvasható.

32. old. bal o ld ali oszlop:
Kosztka Károly nem Szentesen, hanem Peklinben (Abaúj vm.) született 
(1. Évfordulóink, 1988. 143. p.).
Kienitz Vilmos:
Ö nem egyszerűen helyi társulati mérnök volt, hanem az Alsó-Fehér- 
Kőrösi Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke, akinek így értelem
szerűen nagyobb szerepe lehetett az adott régió öntözési programjának 
beindításában és végrehajtásában.

38. old. bal o ld ali oszlop:
Bedő Albert születési helye és időpontja: Sepsikőrispatak, 1839. dec. 31.

63. old. az irodalm i h ivatkozásban (A magyar repülés története) az egyik szer
kesztő, Csanádi Norbert neve kimaradt.

74— 75. old. F in k ey  József egyik fő művének címe:
Die Wissenschaftliche Grundlagen dér nassen Erzaufbereitung. Berlin, 
1924. Az orosz nyelvű kiadás 1932-ben jelent meg.



78. old. G ötz Irén Júlia  születési éve: 1889.

86. old. K renner József Sándor elhalálozási ideje: Bp., 1920. jan. 16.

90. old. M uttnyánszky Á dám  elhalálozási időpontja: 1976. aug. 2.

93. old. R enner János születési időpontja: Sopron, 1889. jún. 5.

95. old. R ónay János Jácint életrajzi adatai helyesen: Székesfehérvár, 1814. 
máj. 13. — Pozsony, 1889. ápr. 17.

123. old. felü lrő l a 6. sorban:
Onanádi helyett helyesen Csanádi N.



A temetői tájékoztató kiegészítése 
(az Évfordulóink 1989. évi kötetéhez)

Név Sírhely Megjegyzés

KEREPESI TEMETŐ
(Mező Im re ú ti S írkert)

Baum garten Sándor 48/1—2—51
B láthy Ottó Titusz 34—1—45
K aiser K ároly 35—1—86
Lechner Ödön 28—1—19
Steindl Im re Bal 221
Tellyesniczky János 48/2—1—42
Láng László jobb árkád  27

RAKOSKERESZTÜRI ÜJ KÖZTEMETŐ

A dorján  János 5/X— 1—58
Saxlehner A ndrás 16/1—1—35/36, 37—38 (A Kerepesiből 1953-ban)

FARKASRÉTI TEMETŐ

Cseh Sándor 11/1—1
Csonka János 1—1—581/582
Daday A ndrás 20/1—1—304
Egyed László 6/1—1—33
Jelita i József 6/5—1—50/51
K ürschák József 33/3—1—44
Mozsonyi S ándor 37/1—VI—1—40
Paál Á rpád 6/13—1—10
P áte r K ároly 28-as körönd
Réz Géza 6/9—1—155 (A Kerepesiből 1957-ben)
Schulek Elem ér 20-as körönd
Torm ay Béla 50/352 fülke (A K erepesiből 1969-ben)
Vértes László 49/926 fülke



B p , K álvin  téri tem plom :
Fáy A ndrás 

B alatonfüred — Papsoka:
Keöd József 

Csalár (v. Nógrád m.):
Zsélyi A ladár 

Hajdúszoboszló (Szolnokról 1981-ben):
(Pávai) Vaj na Ferenc 

Miskolc, H ám ori tem ető (Bp. K erepesiből):
H erm án Ottó

Nagyvárad, Ferences tem plom  (Váradolasziból 1984-ben):
Róm er Flóris 

Pozsony, Szt. A ndrás tem ető:
Rónay Jác in t 

Solym ár (Búcsúztatás Bp. F arkasréti tem etőben):
M uttnyánszky Ádám 

Sopron, Szt. M ihály tem ető:
Tóth Ágoston 

Tata, izr. tem ető:
Farkasházi F ischer Dezső (helyesen: 1826—1914)
(Ld.: K álm án A.: A ta ta i tem etők m űvelődéstörténeti emlékei. Honismeret, 1983.
4. sz.)



Temetői tájékoztató
az 1990- évi kiadványunkban szereplő 

évfordulós alkotók sírjairól

Név Sírhely Védettség* Gondoztatja

KEREPESI TEMETŐ
(Mező Im re úti S írkert)

A bafi (Aigner) Lajos 17/2—12—4 T
A rany János 14. sziget TM Főv. Tanács
Balázs Á rpád 39—3—23 T —
Böckh János 29/3—1—36 T —
B ugát Pál jobb 169 TM Főv. Tanács
Dapsy László 38—4—66 jeltelen,

Eötvös Loránd 10/1—1—9
felszám olva
TM Főv. Tanács

Feszi Frigyes 34/1. parc. T Főv. Tanács
Freissleder N ándor bal 469. sírboltból áthelyezve a X., Ú jköztem etőbe
Grossschid Lajos 41—1—36 T —
Hevesi Gyula sírsé tány  

bal 21. mozgalmi Főv. Tanács
Hültl H üm ér B atthyány m auzóleum  

m ögötti 2. sb. T _
Klein Gyula 19/1—2—4 T Főv. Tanács
Litschauer Lajos 17/1—1—79 TM —
M agyary-Kossa Gyula 34—2—20 T Főv. Tanács
M ocsáry Sándor 29/1—1—28 TM Főv. Tanács
Petschauer G usztáv 46—2—28 T —
Puskás T ivadar 34/1. p. T Főv. Tanács
Roller M átyás 28—21—50 jeltelen,

Rozlozsnik Pál 41/1—1—72
felszám olva
T

-

S axlehner A ndrás bal 442-ből áthelyezve a X., Újköztemetőbe
Sehick Emil 55—8—22-ből áthelyezve P ilisre
Stoczek József 34/1. p. TM Főv. Tanács
S tühm er Frigyes 19—1—2 m űem léki

Szigeth Gábor 34—1—27
környezet 
a parcella

-

Tangl K ároly 41/1—1—34
m úzeum i jellegű 
T I

Tolnay K ornél 35—2—117 jeltelen -
Voll György 11—l/a —16 M -
W agner Dániel bal 400. sb. m űem léki

X antus János 29/1. parc.
környezet
T

-



FARKASRÉTI TEMETŐ

Baktay E rvin 
G ruber József 
H uszár Géza 
Rozinek A rtú r 
Szentm ártony Tibor

X., ÜJ KÖZTEMETŐ

608—1—195 udvar jobb 1
27/5—1—31
41—1—10
33/3—3—16
33/3—2—31

Bém László 33—2—124
Freissleder N ándor 16/V—1—46/47
Saxlehner A ndrás 16/1—1—35/36, 37/38

*

T — történelm i
TM — történelm i +  művészi
M — művészi



Névmutató

a kötetben szereplő évfordulós személyekről

Név Oldalszám Név Oldalszám

Abafi (Aigner) Lajos 22, 94 Bugát P ál 39, 78
A nderkó (Homoródi) Aurél 34 Byff Im re 26
Apor K ároly 57 Chernel István  34
A rany János 19 Czetz A ntal 31
Asbóth M ihály János 10 Csányi László 10
Ausfeldt K ristóf 9 Cseh Lajos 48
Ábelesz Miksa 14 Csernák László 45
Ádány A ndrás 58 Csizmazia Lajos 54
Baktay E rvin 37 Csonka F erenc 55
Balázs Á rpád 45 Dapsy László 34
Balla A ntal 47 D arnay-D ornyai Béla 28
Bánd H enrik  12 Deér Endre 29
Banovits K aje tán  57 Dem eter K ároly  26
Baritz György 59 Dévény István  41
Baross K ároly 24 Dicenty Dezső 31
Baross László 50 D illher-A lthen, F ranz 9
B arra  István 58 Domin József Ferenc 10
B atthyány Boldizsár 22, 83 Dugonics A ndrás 50
B aum gartner A lajos 36 Eötvös L oránd  14, 19, 85
Bán Im re 14 Erőss G ábor 20
B ártfay  (Paczona) József Á rpád 58 Esztó P éter 30
Beke József 33 Fabriczy János 32
Belházy Emil 59 Fazola H enrik  10, 64
Bene Ferenc 78 F ehér D ániel 52
Benkő Ferenc 37, 68 Ferenczi István  51
Benkő József 58, 96 Fest Vilmos 43
Beregszászi (Nagy) Pál 56 Feszi Frigyes 23
Berkeny János 10 Fischer Ignác 12
Besse János K ároly  44 Folly R óbert 31
Bessenyei György 11 Fonó A lbert 15, 91
Beszédes József 54 Francz József 9
Bezerédj Pál 26 F rauenhoffer Lajos 17
Bém László 45 Freissleder (Freiszléder) N ándor 3.
Bitnicz Lajos 39 Friesenhof Gergely 18
Bittó Béla 49 F rits  (Fritsch) A ndrás Erik 21
Bodocs István 19 From m hold K ároly 13
Born, Johannes 8 Frőhlich D ávid 9, 34
Böckh János 51 Gelei G ábor (Ákos) 43
Bőhm Ferenc 38 G elléri M ór 45, 98
B rancsik K ároly 56 Gesztelyi Nagy László 55
Brugger Frigyes 15 G oldm ark P é te r K ároly 15
Buday Béla 29 G othard Jenő 14



G rofcsik János 40, 101 
G rosschm id Lajos 35 
G ruber József 54, 104 
G yárfás József 37 
H alász A ndrás 58 
H ankó M ihály 20 
H anusz István  58 
H arkányi János 15 
Hell M iksa 11 
H eltai G áspár 8 
Herczegh József 29 
H errm ann Em il G usztáv 55 
Herzog József 33 
Hevesi G yula 56 
H ieronym i Ottó Ferenc 12 
H offhalter Rafael 8 
Hollós László 23 
Hollóssy F erenc 60 
Homolka József 12 
Horn M iklós 43 
H orváth  M ihály 12 
H udacsek József 23 
H uszár Géza 24 
H ültl H üm ér 18 
Izsák Im re Gy. 30, 108 
Jan k a  V iktor 42 
Jaszlinszky A ndrás 45 
Jem m itz Zsigmond 13 
K aán K ároly 20, 111 
K arpa M ihály 11 
K áldy Á dám  10 
Káli Nagy Dezső 27 
K árm án M ór 49 
Károlyi Zsigmond 

L .: P. K árolyi Zs.
K em pelen F arkas 11 
Kenessey K álm án 32 
K erpely K álm án 37 
K irály György 10 
K lein G yula 56 
Kogutowicz M anó 53 
Kom árom i Csipkés György 9 
Konkoly Thege Miklós 46 
K orabinszky János M átyás 24 
Kosutány Tam ás 18, 114 
Kosztka János T ivadar 9 
Kovács G yula 46 
K ölber Fülöp 11 
K rám szky Lajos 39

Lakits Ferenc 53 
L akner József 22 
Lazius, W olfgang 40 
László K ároly 28 
Lechner Egon 57 
Leipziger Vilmos 36 
Lengyel Géza 35 
Lévay Lajos 30 
L ’H ullier István 19
II. Lipót 11
Id. L itschauer Lajos 41 
Lukácsy Sándor 19 
M aderspach Livius 21 
M agyari-Kossa G yula 17, 116 
M ajer M óric József 40 
M arczali H enrik  14 
M argittay  R ichárd 49 
M aróthi György 36, 120 
M ayerhoffer A ndrás 9 
M ayer Lam bert F erenc 42 
M ártonffi A ntal 9 
M ártonfi József 25 
M átyás k irály  29 
M eczner Lajos 14 
M erin, John  B atista 8 
Méhes Zoltán 19 
M ocsáry Sándor 59 
M okrai Benedek 8, 61 
M olcsány Gábor 18 
M uzsnay Géza 41 
M üller Ferenc József 38, 125 
Nagy K áro ly  12, 83 
Nagy L oránd 51 
Naszluhácz Lajos 11 
N eum ann Á brahám  12 
N. G áspár Zsuzsa 31 
O rbán Balázs 30 
O rient G yula 49 
Palotás József 37 
P ankl Jenő 43 
P asquich János 11, 71 
P ataky  Sám uel 23 
Perleberg  Gusztáv 11 
P etschauer Gusztáv 17 
P ettkó  János 52, 127 
Petzval József 12 
P éterfalv i Géza 36 
P in tér P ál 34 
P. K árolyi Zsigmond 143



P iánk  Jenő 42 
Pollák A ntal 27 
Porpáczy A ladár 22 
Pócza Jenő 55 
Pósa Jenő 31 
Pozdur Gyula 14 
P rati, Fortunato  23 
Puskás T ivadar 30 
Eadó Tibor 60, 129 
Ransanus, P etrus 8 
R auschm an G usztáv 11 
Raym ann János Ádám  9 
Rácz Sándor 42 
R áth  K álm án 38 
Reich Ernő 48 
R eitter Ferenc 13 
Révai Miklós 11, 54 
Réz Géza 29 
Roller M átyás 46 
Rom w alter A lfréd 31 
Rozinek A rtú r 28 
Rozlozsnik P ál 44 
Róth Flóris 20 
Róth M iksa 59 
S aány István 48 
S axlehner A ndrás 23, 131 
Sándor István 27, 74 
S árváry  P ál 48 
Sátor (Saátor) D ániel 10 
Schárm án János 36 
Schenzl Guidó 57 
Schick Emil 13 
Schlauch Im re 47 
Schm idt János György 28 
Schorffel A ladár 23 
Sébor János 59 
Sikó A ttila 41 
Sőtér K álm án 47 
Stoczek József 32 
S tühm er Frigyes 32, 134 
S tüler Frigyes Ágost 57 
Surányi János 54 
Suták József 54 
Süss N ándor 14 
Szabó P ál Zoltán 40 
Szani István 43

Szenczi K ertész Á brahám  8 
Szentm ártony (Stahó) Tibor 40 
Széchenyi István 12, 14, 43, 78 
Szépligeti Győző 27 
Szigeth G ábor 27 
Szilágyi M árton 53 
Szilvay K ornél 41, 136 
Sztoczek József 

L .: Stoczek J.
Tangl K ároly  18 
Id. Teleki József 52 
T erkán Lajos 27 
Terlanday Em il János 29 
Tichler F erenc 10 
Timkó Im re 21 
Tolnay K ornél 18 
Turóczi László 21
U dvardy Cserna (Cherna) János 52
V alkai Im re 13
V arga Lajos 19
V ásárhelyi P ál 14
Vázsonyi Jenő 43
Vedres István  47
Vendl M ária 33, 139
Veress Z oltán 50
Vertics F erenc 10
Vécsey B éla 24
Vida Jenő 20
Vitéz János 20
Voll György 24
Vörös László 25
W anka F erenc 18
W agner D ániel 17
Weiss B erto ld  25
W eszelszky Gyula 35
W inkler Benő 55
W ittm ann V iktor 32
W ix György 44
X antus János 13
Z erinváry  Szilárd 21
Z im m erm ann Jakab  13
Zoltán Ákos 43
Zwack József 13, 21
Zsigmondy R ichárd 28, 140
Zsigm ondy Vilmos 13
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ÁZ 1990-1991. ÉVI KONFERENCIÁK 
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