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Bevezetés

Az Évfordulóink 9. kötetével köszöntjük a kedves Olvasót. Kiadványunk a 
hazai műszaki és természettudományi alkotókat és eredményeiket veszi szám
ba. Ahol alkalom kínálkozik rá, utalunk az események művelődéstörténeti vo
natkozásaira. A közölt írások tartalmazzák a fölfedezések és találmányok meg
alkotásának időpontját, a szaklapok indítását, a szakmai egyesületek létreho
zását és más hasonlókat. Változatlanul a múlt 25 éves lépcsőzetében dolgoz
tunk, így adódtak a normatív, „kerek” évfordulók.

Az Évfordulóink együttes munka eredménye, az alapinformációkat változat
lanul a MTESZ tagegyesületei, továbbá a műszaki és természettudományi mú
zeumok és a felsőoktatási intézmények illetékes szakemberei szolgáltatták. 
Külön előny és öröm számunkra, hogy magánszemélyek is -  adatokkal, megha
tározásokkal, leírásokkal és támogató észrevételeikkel -  segítették munkán
kat. Örömünkre szolgálna, ha kiadványunkat minél többen figyelmükre méltat
nák.

Az Évfordulóink fölépítése kezdettől csaknem változatlan. A kötet az alábbi 
bontásban mutatja be műszaki és természettudományi múltunkat: a lexikon I. 
és II., a cikkek I. és II., az irodalom, a függelék, a temetői tájékoztató, legvégül 
a mutatók találhatók.

A Lexikon i. azoknak az eseményeknek a leírását tartalmazza, amelyekről 
csak évnyi pontossággal van adatunk. A felsorolás a legrégebbi időtől napjain
kig tart. Annál a Lexikon l.-béli cikknél, melynek évszámához a Lexikon ll-ből 
további információ fűzhető -  Bogdán István javaslatára -  azok dátumait felso
roljuk.

A Lexikon II. havi bontásban, napokra tagoltan írja le a naphoz tartozó sze
mélyek vagy események adatait. Minden hónap elején azoknak a történések
nek a krónikája áll, amelyről csak hónapnyi pontossággal van ismeretünk. Ezek 
után időrendben a naptárcikkek következnek. A dátum után vagy a nevezetes 
személyiség adatai sorakoznak, vagy valamilyen emlékezetes eseményt is
mertet a cikk. A kis írások általában irodalmi utalással fejeződnek be.

A személyekről szóló naptárcikkben -  ha rendelkezünk ilyen adattal -  meg
adjuk a születés és elhalálozás helyét, évét, hónapját és napját. Szokás szerint 
a születés adatát * jellel, az elhalálozásét + jellel jelöltük meg. Ha az évforduló 
a születésre vonatkozik, akkor a név után zárójelben a születés helyét is közöl
jük, a naptárcikk végén pedig a halálozási adatokat. Az elhalálozási évforduló
nál értelemszerűen az adatok fordított sorrendűek.

A Magyar Tudományos Akadémia múltbéli levelező vagy rendes tagjait a rö
vidség kedvéért akadémikusként említjük. Egyébként csak olyan rövidítésekkel 
élünk, amelyek általánosan ismertek és elfogadottak.

A Kiemelt események címszó alatt gróf Széchenyi István születésének 200. 
évfordulójára emlékezünk és Ginsztler János professzor írásával hírt adunk a 
Magyar Mérnökakadémia örvendetes megalakulásáról.

A Cikkek I. időrendben egy-egy fontosabb évfordulós eseményt világít meg, 
a Cikkek 1!. sorozat sorrendben a tudomány- és technikatörténetünk e l
hunyt nagy egyéniségeinek munkásságát mutatja be.

A cikkekben megadjuk a vonatkozó iradalmat is. A születés és elhalálozás 
adatait mind a cikk elején, mind a tartalomjegyzékben megismételjük.



A kötet végén lévő Irodalom azokat az összefoglaló és gyakran hivatkozott 
műveket szedi együvé, amelyekre a kötetben rövidítve hivatkozunk. Ezek az 
adatok az érdeklődőknek a további ismeretszerzéshez nyújtanak segítséget.

A Temetői tájékoztató a főváros temetőiben nyugvó évfordulós személyisé
gek adatait foglalja össze.

A Névmutató e kötetünk címszavait adó személyiségeket sorolja abc-sorba, 
megkönnyítve a tájékozódást. Ilyen célt szolgál a Tárgymutató is, a foglalkozá
sokról és témákról adva áttekintést, visszakeresési lehetőséget.

A Függelék az 1990. évi kötet eddig beérkezett kiegészítéseit és helyesbíté
seit tartalmazza.
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gánszemélyek lelkesítő támogatásán nyugszik. A javaslatokat és a közvetlen 
segítséget itt köszönjük meg:

Szervezetek:
Bolyai János Matematikai Társulat; Bőr-, Cipő- és Bőrfeldolgozóipari Tudo

mányos Egyesület; Geodéziai és Kartográfiai Egyesület; Gépipari Tudományos 
Egyesület; Eötvös Loránd Fizikai Társulat; Híradástechnikai Tudományos 
Egyesület: Közlekedéstudományi Egyesület; Magyar Dermatológiai Társulat 
Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület; Magyarhoni Földtani Társulat 
Magyar Geofizikusok Egyesülete; Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Magyar Kemoterápiái Társaság; Magyar Kémikusok Egyesülete; Magyar Mete 
orológiai Társaság; Magyar Orvostörténelmi Társaság; MTESZ Baranya Me 
gyei Szervezete (Pécs); MTESZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete (Kecskemét) 
MTESZ Csongrád Megyei Szervezete (Szeged); MTESZ Hajdú-Bihar Megye 
Szervezete (Debrecen); MTESZ Veszprém Megyei Szervezete (Veszprém); Or 
szágos Erdészeti Egyesület; Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye 
sülét; Szilikátipari Tudományos Egyesület; Textilipari Tudományos Egyesület; 
TIT CSBK Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport.

Egyetem:
Miskolci Egyetem Gépelemek Tanszéke (Miskolc) ■

Múzeumok:
Közlekedési Múzeum (Bp.); Központi Bányászati Múzeum (Sopron); Magyar 

Elektrotechnikai Múzeum (Bp.); Magyar Földrajzi Gyűjtemény (Érd); Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum (Bp.); Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota); Ma
gyar Vízügyi Múzeum (Esztergom); Országos Műszaki Múzeum (Bp.); Semmel
weis Orvostörténeti Múzeum (Bp.).

Könyvtárak:
Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára (Sopron); Miskolci Egye

tem Központi Könyvtára (Miskolc); Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár (Bp.).

Magánszemélyek:
ifj. Bartha Lajos (Bp.); Dr. Bátyai Jenő (Szeged); Bogdán István (Bp.); Budai 

Horváth Gábor (Bp.); Dr. Dunka Sándor (Debrecen); Fehér László (Bp.-Eszter-



gom); Gajdos Gusztáv (Bp.); Gáspár-Hantos Géza; Dr. Jelinek István (Bp.); 
Steer János (Bp.); Szabó Sándor (Bp.).

Külön köszönet illeti meg Budai Horváth Gábort, kinek számítógépes adattá
ra teljesebbé és biztonságosabbá tette a munkánkat. Eléggé meg nem köszön
hetően segítette munkákat ifj. Bartha Lajos, Bogdán István és Fehér László. 
Fogadják hálánkat!

Az előzőekhez hasonlóan köszönjijk meg azt, hogy Végh Ferenc szakmailag 
ellenőrizte és kiegészítette az évkönyvünket.

Az Évfordulóink majd minden oldala nagyszámú adatot tartalmaz. Igyeke
zetünk ellenére szinte elkerülhetetlen a tévedés, az elírás és az elnézett, 
rosszul értelmezett magyarázat. Ezért kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy észrevé
teleit és helyesbítéseit írja meg a MTESZ Sajtó- és Propaganda Irodájának. Cí
münk: Bp., II., Fő u. 68. Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433. Ajavításokat a kö
vetkező évi Évfordulóink tartalmazza.

A szerkesztő bizottság



Naptár

LEXIKON I.

1416 Z sigm ond(1368-1437) király 
Hartmann nürnbergi csőko
váccsal megépítette a budai k i
rályi palota vízvezetékét. Ez
zel az országban elsőként Buda 
rendelkezett szivattyús v ízve
zetékkel. -  Zolnay L.: Ünnep 
és hétköznap a középkori Bu
dán. Bp., 1975.
(Cikkünk a 107. oldalon.)

1466 Bár hazánkban a kőfaragó és 
kőműves mesterség a XH. szá
zadban már meghonosodott, 
igényes művelői mégis hiá
nyozhattak. Talán ezzel magya
rázható, hogy Laki Thuz János 
szlavón bán hívására lomhard  
építőm esterek jöttek Magyar- 
országra. -  MTK 286. p., B og
dán I.: Mestere volt egykor. 
Bp., 1984., 181-183. p.

A Fertő tó csaknem teljesen k i
száradt, oly nagy volt a száraz
ság. A csemegeszámba menő 
halat a Balatonból szállították 
Sopronba. -  Réthly A.: Időjárá
si esem ények és elemi csapá
sok Magyarországon 1700-ig. 
Bp., 1962.

Az első  magyar nyelvű Biblia- 
fordítás az 1400-as évek első  
évtizedeiben készült a Sze- 
rémségben, az akkor még ma
gyar lakosság számára. Az ún. 
M üncheni kódex ennek a Hu
szita bibliának is nevezett leg
korábbi ismert másolata. N é
meti György 1466-ban a m old

vai Tatrosban másolta föltehe
tően az ottani magyar huszita 
gyülekezet használatára. A 
négy evangélium ot tartalmaz
za, az elején kalendáriummal. 
Ez utóbbi az első  m agyar n y e l
vű naptár, amely 1416-tól 
1435-ig terjed. Kezdeti idő
pontja a fordítás idejét je lezh e
ti. A korszak naptárai mind mi
sekönyvekben és papok képzé
sét szolgáló könyvekben ma
radtak fenn. E naptárak több 
évre szóltak vagy éppenséggel 
öröknaptárak voltak. A változó  
idejű ünnepeket naptárkerék
kel számították ki. Későbbi 
másolójának neve után Jászay- 
kódexnek is nevezik. -  Szabó 
D.: A magyar nyelvem lékek. 
Bp. 1989.12.p .,N em eskürtyI.:  
Daliás idők. Bp., 1989.

1541 M egjelent Brassóban H on te
rus János (családi nevén 
Grass: 1498-1549) író, nyom 
dász humanista tudós, az erdé
lyi szászok reformátorának 
földrajzi kompendiuma, a „R u 
dim enta C osm ographiae” 
bővített változata. A mű verses 
földrajzi tankönyv. Fejezetei 
csillagászattal, Európa, Ázsia  
és Afrika földrajzával fog la l
koznak. Korábban külföldön  
Honterus e művét prózában 
többször kiadták. Az új hexa
meterbe szedett kiadást szerző
je ideiglenesnek szánta, kis 
példányszámban jelentette  
meg, csupán a hozzá közelál



lóknak juttatta el bírálat céljá
ból, térképek nélkül. A vég le
gesnek szánt kiadás -  a követ
kező évben - ,  1542-ben hagyta 
el a nyomdát, javított változat
ban, Brassó város fametszetű  
cím erével és 13 térképpel. -  
RMNY I. 106-107. p.; MTESZ 
1989. 9. p.
(Cikkünk a 111. oldalon)

Sylvester János fordításában 
m egjelent a részleges biblia, az 
Új Testam entum , melyet Abá- 
di Benedek nyomtatott a Sár- 
vár-újszigeti nyomdában. E tel
jes Újszövetség-fordítás Eras- 
mus görög nyelvű kiadása, to
vábbá latin és a korábbi magyar 
fordítások alapján készült. A 
munkáról az e lső  adat 1536-ból 
való. Sylvester ekkor már a for
dítás nagy részével készen  
volt. A nyomtatás munkáját egy 
közelebbről nem ismert mester, 
Joannes Strutius kezdte. Abádi 
Benedek 1540 elején vette át a 
munka folytatását. -  RMNY I. 
109-111. p.; Balázs J.: Sy l
vester János és kora. Bp.
1958.

1566 év végén vagy 1567 tavaszán 
Budán állandó hajóhidat épí
tettek (1. MTK 397. p.). Ezek
ről a hajóhidakról alig tudunk 
többet létezésük puszta tényé
nél. Ebben az időszakban a ha
jóhíd nem ment újdonságszám
ba. Már a rómaiak is ismerték. 
Szakértők szerint Buda és Pest 
között létező hajóhídról az egy
mással szemben álló egykori 
római őrtornyok tanúskodnak. 
Adatok maradtak fenn arról is, 
hogy Zsigmond király 1395- 
ben Buda és Pest között hajóhi

dat létesített. Az építményt a 
viharok gyakran megrongálták. 
Zsigmond ezért kőhidat szán
dékozott építtetni. -  Gál I.: R é
gi magyar hidak. Bp., 1970.
20., 2 4 8 -249 . p.

Ausztriában újra m etszve m eg
jelent Zsámboky János (Sam- 
bucus; 1531-1584) kiadásában 
L ázár-deák M agyarország  
térképe (ez utóbbinak első  is 
mert kiadása: 1528). A m etszés 
munkáját Donat Hübschmann 
végezte. A térkép azonos nagy
ságú és méretarányú a Lázáré
val, de több földrajzi nevet tar
talmaz. Főként vízrajzi és köz- 
igazgatási adatai gazdagabbak. 
A térképnek külön értéke az a 
háromnyelvű (magyar, német, 
latin) helységnévtár, m elyet a 
térkép szélére nyomtattak. -  
Térképtört. III. 95. p.

Az Erdélyre irányuló figyelem  
késztethette Zsámboky Jánost 
Honterus 1532-ben készült, 
D él-E rdélyt ábrázoló térk é
pének átdolgozására és m egje
lentetésére. A változtatások 
forrásai valószínűleg Lázár és 
Lazius térképei voltak. A Hon
terus térképén található szász 
helységneveket Zsámboky ma
gyar nevekkel bővítette. K iegé
szítéseivel Erdély térképe gaz
dagodott és hosszú ideig az Er- 
dély-ábrázolások alapjául szo l
gált. Térképét 1570-ben Orteli- 
us beillesztette nevezetes nagy 
atlaszába. -  Térképtört. IV. 6 4 -  
65. p.

A mohácsi vészt követő másfél 
évszázadban a vártérképek  al
kotják a hazai térképészet na-



gyobb részét. Nemcsak a né
met, francia és olasz hadmér
nökök rajzoltak vártérképeket, 
hanem az előrenyomuló török 
seregek szakemberei is. Ilyen 
török térkép maradt fenn S zi
getvár 1566. évi ostrom áról. A 
rajzon az alaprajz és oldalnézet 
sajátos távlati képben olvad 
egységgé, feltüntetve a török 
táborrészeket, tüzérállásokat 
és az ostromlott vár még ép vé
dőrendszerét, körülölelve az 
Almás patak vizével. A kézira
tos vártérkép a Topkapi Sarayi 
M üzesi gyűjteményeiben talál
ható. -  Fehér G.: Török minia- 
túrák. Bp., 1975.

M agyarországról hadszíntér! 
térkép készült. Domenico Zé
nói haditérképe Szulejmán 
szultán utolsó magyarországi 
hadjáratának színterét ábrázol
ja az 1566. évi nyári állapotnak 
m egfelelően. A szultán Bécs e l
foglalására indult, de Sziget
várnál megrekedt és az ostrom 
alatt meghalt. A Győrnél tábo
rozó keresztény had tétlenül 
nézte a végvárak küzdelmét. A 
térkép föltehetően a pápai tá
mogatás és az olasz segély re
ményében készült. Metszője 
Giovanni F. Camatio velencei 
kartográfus. A városneveket 
olaszul írták. A domborzati v i
szonyokat nem ábrázolták, v íz
rajza és a seregtestek ábrázolá
sa azonban annál látványosabb. 
Térképtört. IV. 62-63  .p.

1616 Velencében megjelent Veran
csics Fausztusz Csanádi püs
pök „M achínae N ovae” c. mű
ve, amely nemcsak technika- 
történeti szempontból jelentős,

hanem a hazai latin nyelvű mű
szaki irodalom korai alkotása 
is. A könyv latin, olasz, spa
nyol, francia és német nyelven  
ismerteti a szerző műszaki e l
gondolásait és találmányait. 
Ezek fontosabb csoportjai a kö
vetkezők: a vízi létesítm ények  
és építészet, az órák, a daráló, a 
szita és hántoló, a malmok, a 
sajtolok, a m ezőgazdasági esz
közök és módszerek, a hidak, a 
vízi átkelés eszközei, az ejtőer
nyő, a hajó és mederkotró, a fű
részek, a szivattyú, a nyomdai 
segédeszköz, javaslatok a szál
lítás könnyítésére. A Machinae 
Novae-nak két variánsa ism e
retes. Van olyan szakvélem ény, 
amely szerint az A változat 
1595-ben jelent meg.
(Cikkünk a 114. oldalon)

1666 Ld. Lexikon II: jún. 6 ., szept.
26.

1691 Velencében megjelent M. Vin- 
cenzo C oronelli (1650-1718)  
12 kötetes nagy atlaszműve, az 
Atlante Veneto első  kötete, 
amely tartalmazta M agyaror
szágot (Ungheria), és E rdélyt 
bemutató részletes térképet. A 
hat lapból álló összefüggő so
rozat méretaránya 1:744 300, 
az egyes térképszelvények  
43x58 centiméter méretűek, 
együttesen mintegy 6000 hely
ségnevet tartalmaznak. Coro
nelli térképe a XVIII. század 
elejéig a Magyar Királyság és 
az Erdélyi Fejedelem ség leg 
jobb ábrázolásai voltak, és szá
mos későbbi térkép forrásául is 
szolgáltak. Különös érdekessé
ge e térképnek, hogy a nagyobb 
helységek neveit -  helyzetük-
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tői függően -  más-más nyel
ven: németül, latinul, magya
rul, szerbül, szlovákul, romá
nul, olaszul, törökül is felírták, 
ilyen szempontból ma is forrás- 
értékű. -  Ulbrich, K.: Die ge- 
nauigkeit dér Donaukarte von 
C oronelli, „Dér Globusfre- 
und”, (W ien), Publ. Nr. 12. Ju- 
ni. 1963.

A kukorica szavunk első  írott 
emléke: „Itten élésből (élelem 
ből) nagy szökségünk vagyon, 
mert magunk is kukoricza ke
nyérre szorulunk.” A szó forrá
sa nincs tisztázva. Terjesztésé
ben a magyar is részt vett. 
Nyelvünkbe többszörös átvé
tellel került, elsősorban a dél- 
szlávból származhat. N yelv 
tört. T. 2. 660. p.

Lex^kí-nli.: «vt.. V".
1716 M egkezdődött a töröktől fe l

szabadított Temesi Bánság ka
tonai térképezése.

L dJL ^ ikon  II.; aug. 12., szept.
10.

1 7 4 1 tJ á n o si M iklós (Nagyszeben) 
jezsuita matematikus, csilla 
gász. Nagyszombaton tanult, 
Bécsben végezte egyetem i ta
nulmányait. 1734-1739 között 
Kolozsváron tevékenykedett a 
Collegium  Academicumban, a 
matematika és bölcselet tanára
ként. Az intézet csillagdáját eb
ben az időszakban alapította, 
de a mű csak halála után való
sult meg. C sillagászati m egfi
gyeléseit a rendházban, saját 
lakószobájában végezte. Trigo
nometriai tankönyve 1737-ben  
jelent m eg, amely sík- és gömb
háromszögtannal, valamint a

csillagászat válogatott példái
val foglalkozik. A mű tartal
mazza az e lső  hazai kiadású 
szögfüggvény táblázatot. 
1739-ben költözött G yulafe
hérvárra, ahová püspöki taná
csosnak nevezték ki. (♦K olozs
vár, 1701). -  Heinrich L.: Az 
első  kolozsvári csillagda. Bu
karest, 1978).

Ld. még Lexikon II.: jan. 30., 
aug. 28., szept. 20., dec. 6.

1766 k. *E isenhut G yörgy (Baranya 
vm. ?) mérnök. O klevelét a 
pesti Institutum Geometricum- 
ban szerezte 1804-ben. 1792- 
től Baranya vm. hites földm é
rője. Sok kéziratos, a fo lyósza
bályozással kapcsolatos Duna- 
és Dráva-térképe maradt fenn. 
Felkérésre számos községet 
mért fel, ezeknek nagy agrár
történeti értékük van. (+?) -  
M ÉLI. 416. p.

1766 Elkészült a pozsonyi várban a 
vízem elő szerkezet, Kempelen 
Farkas (1734-1804) alkotása. 
A várkút zseniális m egoldásá
nak köszönhette később Má
ria Terézia megbízatását a 
schönbrunni szökőkutak m eg
tervezésére. Ide sorolható még 
a budai vár vízellátásának m eg
oldása is.

Matusek Vencel pesti kádár
mester szenet talált a nógrádi 
szénm edencében. A tervszerű 
bányászat azonban csak az
1850-es években kezdődött 
meg Salgótarjánban.

_iÍS2/
le is^ K ereszté ly  (?) mérnök. 

Tanulmányait 1791-ben fejezte



be az Institutum Geometricum- 
ban. Előbb kamarai mérnök, 
később Gömör vm. főmérnöke. 
Ezt követően az Esterházy csa
lád szolgálatában állt. A Gö
rög-féle atlaszba térképeket 
rajzolt. Bihar, Szabolcs és a 
Jászság térképezője. Leírta az 
aggteleki Baradla cseppkőbar
langot (-1- 1849) -  MÉL IL 499. 
p.; Vízügy.j riTEáz kS&g. j>.

Nagyszebenben megjelent Bőd 
Péter (1712-1769) „M agyar 
A thenás” c. műve, az első ma
gyar nyelvű írói lexikon, amely 
485 nevet tartalmaz. A korabeli 
lexikonokhoz hasonlóan általá
nos művelődéstörténeti adato
kat is közöl, így a tudomány
történetírás egyik hasznos for
rása. Rövidített változata 
1982-ben jelent meg.

Megalapították a pesti bádo
gos céhet, melynek hatásköre 
az egész országra kiterjedt. A 
bádogosság az ősi fém m űves
ségből vált külön. Hazánkban e 
mesterség a XV. században ho
nosodott meg. -  Mesterségek
II. 121. p.

Ld. még Lexikon II.; jan. 6., 
ápr. 10., máj. 4 ., 7., júl. 31., 
aug. 23.

1791 *Lamm (Lám) Jakab (Szepes- 
béla) vízmérnök. Oklevelét a 
pesti Institutum Geometricum- 
ban szerezte. Kezdetben az 
ungvári kincstári uradalom, ké
sőbb a kassai kerület mérnöke
ként dolgozott. Munkái: az 
Ung folyó felvétele és szabá
lyozása (1827-1839), a mára- 
marosszigeti sókikötő, sóraktár

és sószállító  csatorna (18 4 3 -  
1845), az Ung vm .-i közutak 
(1851-től). N evéhez fűződik a 
Vásárhelyi-féle Tisza-terv al
ternatívájaként kidolgozott 
megkerülő csatornás változata. 
(-HKassa, 1855 körül). -  MÉL
II. 22. p.; Vízügy.

*Lányi Sám uel (Igló) földm é
rő és vízépítő mérnök, festő- és 
rajzolóművész. Tanulmányait a 
pesti Institutum Geometricum- 
ban végezte. Előbb Nógrád 
vm.-ben, majd a dunai térképé
szethez került. Huszár Mátyás 
helyetteseként tevékenykedett 
(1824-1833 vagy 1834). Ezt 
követően a Tisza m ellék folyói
nak feltérképezését vezette 
(18347-1846). K edvtelésből 
kezdett festeni. Tájképei friss, 
közvetlen term észetszeretetét 
mutatják. Ő illusztrálta Mo- 
csáry Antal: Nem es Nógrád 
várm egyének... esmertetése c. 
művét (Pest, 1826). Önarcké
pét a Magyar N em zeti Galéria 
őrzi. (h- Kékkő, 1860. márc. 9.)
-  MÉL. II. 31. p.; Műv. Lex.
III. 23 -24 . p.; Vízügy.; Ben- 
defy L.: Lányi S. életútja. M ű
vészettörténeti Értesítő, 1971. 
213-223 . p.; MTESZ 1985. 6 8 -  
69. p.; Hrenkó P.: Lányi Sámu
el földmérnök. Nógrád m. Múz. 
Évkönyve. 1987.

♦Lechner József (Ómoldova) 
mérnök. Az Institutum Geo- 
metricum növendékeként sze
rezte képzettségét. A Helytar
tótanácsnak alárendelt orszá
gos műszaki szervezet, az Épí
tési Főigazgatóság munkatársa, 
majd 1839-től vezetője. Jelen
tős szerepe volt az 1838-as pes-



ti árvíz utáni Duna-szabályozá- 
si tervek elkészítésében és a 
hazai állami vízszabályozási 
munkálatok irányításában. 
(+Buda, 1846. febr. 20.) -  Víz
ügy.; Dóka K.: A vízimunkála
tok irányítása és jelentősége. 
Bp., 1987.

♦W ehrle A lajos (Kremsier, 
Ausztria) vegyész. A bécsi 
egyetem  elvégzése után 1820- 
35 között a Selmecbányái Bá
nyászati Akadémia professzo
ra, a kohászat-kémia-ásvány- 
tan tanszékének vezetője. E lső
sorban ásványtannal foglalko
zott. Róla nevezték el a börzsö
nyi hegyekben előforduló biz- 
m ut-tellur-ezüstszulfid ás
ványt, a wehrlitet. Kutatásaival 
nagymértékben hozzájárult a 
tellur tisztítási technológiájá
hoz. Számos magyarországi ás
ványt elem zett és határozott 
meg. (+B écs, 1835. dec. 13.) -  
Kémia-tört. I. 169. p.; Selm ec
I. 353. p.

M egjelent Éder Xavér Ferenc 
(Selm ecbánya, 1727 -  Beszter
cebánya 1773) jezsuita hittérí
tő természet- és néprajzi leírá
sa a perui „m oxos”-indiánok 
földjéről, életükről és szokása
ikról, „D escriptio provinciáé  
M oxitarum  in regno P erua
n o . . .” (Buda 1791) cím en. É. 
X. F. a jezsuita rendbe lépve 
hat évig a nagyszombati egye
temen tanult, majd 1749-ben 
Peruba ment, ahol 19 éven át 
élt a m oxos-törzsek között. M i
után 1769-ben hazatért, ren
dezte és latin nyelven leírta 
földrajzi, néprajzi, növény- és 
állattani m egfigyeléseit, me-

lyeket azonban csak halála után 
és csak töredékesen adott ki 
Makó Pál egyetem i tanár. A 
mai Bolívia és Peru területén a 
magyar hittérítő-utazó olyan 
vidéket tanulmányozott, am e
lyekről korábban nem jelent 
meg tudományos ismertetés.
Művéhez illusztrációkat és egy 
áttekintő térképet is csatolt, ez 
utóbbi keleti része olyan terü
leteket (a Mamore vidékét) mu
tat be, amelyekről addig nem 
volt sem m iféle kartográfiai áb
rázolás. A posztumusz mű 4 5 -  
50 évvel m egelőzte más utazók 
leírásait, a múlt század jeles  
német geográfusa, F. Ratzel is 
m egbecsüléssel em líti. -  Márki 
S.: É.X.F., FK 1884/12; w
OMIKK II. 48.p.; Utazók 87. p .|

M egjelent Johann Ehrenreich 
Fichtel (1732-1795) kormány
széki tanácsos „M ineralogi- 
sche Bem erkungen von den 
K arpathen” című kétkötetes 
úttörő munkája Bécsben
(1791.). Az I. kötetben elsősor
ban erdélyi és északkelet-ma- 
gyarországi bányahelyek ásvá
nyait és érceit ismerteti és m el
lékel egy térképet, „Plán des 
vulkanischen Gebirges von 
Eperies bis Tokay” cím m el, 
amely a hegység bányahelyeit 
tünteti fel. A II. kötet inkább 
földtani- kőzettani adatokat 
tartalmaz. Ez a műve fontos 
forrásmunka. -  Ásványtan 23. 
p.; Szinnyei, II. 466. p.

M egjelent K em pelen Farkas 
(1734-1804) a hangtannal és a 
beszéd mechanizmusával fog
lalkozó könyve, a „M echanis
mus dér m enschlichen Spra-



che nebst Beschreibung se i
ner sprechenden M aschine”
(Bécs, 1791) címmel. A mű 
egyszerre németül és franciául 
látott napvilágot. A könyv arra 
enged következtetni, hogy is 
merte kora nyelvtudományi 
munkáit. Eredeti megállapítá
sai elárulják, hogy kitűnően ér
tette a beszéd sokrétű termé
szetét. Felismerte: a műhang 
term észetességét tovább fokoz
hatná, ha a beszéddallamot ér
vényesíthetné. Az emberi han
gok beható tanulmányozásával 
lerakta a nyelvtudomány újabb 
ágának, az élettani hangtannak 
az alapjait. A könyv magyar 
fordítása 1989-ben jelent meg, 
Tarnóczy Tamás tanulmányá
val.
(Cikkünk a 130. oldalon.)

Elkészült K orabinszky János 
Mátyás (1740-1811) összeállí
tásában az ország első  nem ze
tiségi térképe. Az ásványkin
csek, a mezőgazdasági termé
kek és az ipari termelés mellett 
a térkép felületi színeivel mu
tatja meg a nemzetiségek elter
jedését. -  Térképtört. IV. 33. 
p.; MTESZ 1986. 36-39 . p.

M egjelent N agyváthy János 
(1755-1819) kétkötetes, nagy
szabású, az egész mezőgazda- 
sági munkákat ismertető műve, 
„A szorgalm atos m ezei gazda  
a Magyarországban gyakorol
tatni szokott gazdaságnak 
rendjén keresztül” (Pest, 
1791).

Megalapították a gölnici (Sze- 
pes vm.) papírm alm ot.

Ld. még Lexikon II.: jan.4.,
23., febr. 20 ., máj. 6 ., júl. 13., 
aug. 3., 28., szept. 21.

1816 * Lechner G yula (Kassa) 
mérnök, középítési felügyelő, 
vízügyi szakíró. Tanulmányait 
a pesti Mérnöki Intézetben vé
gezte (1836). Részt vett a Po- 
zsony-N agyszom bat közötti 
vasút építésében és a különbö
ző folyam szabályozási munká
latokban. Legfontosabb tanul
mánya a Tiszántúli Öntöző és 
Hajózó csatornával foglalko
zik. (+Bp., 1881. márc. 26.) -  
Szinnyei J.: Magyar írók élete. 
Bp. 1900.

M odernizálták a Schönborn 
grófok munkácsi (Bereg vm.) 
vasgyárát. -  MTK 633. p.

Ld. még Lexikon II.: jan. 12.,
25., 26., febr. 9., márc. 2., 29., 
ápr. 16., máj. 5., 12., 16., jún.
5., júl. 23., aug. 17., szept. 15., 
okt. 3., nov. 9., 19., dec. 16.

1841 *Schoenichen H erm ann (An- 
halt) mérnök, a magyar hajó
építés úttörője. A trieszti Lloyd 
Arsenalban tanulta ki a hajó
mérnöki szakmát. 1865-ben 
költözött Magyarországra. 
Kezdetben az újpesti hajóépítő 
műhelyben kisebb csavargőzö
söket készített. Később je len 
tős külföldi megrendeléseket 
is szerzett. 17 év alatt 198 
hajót épített. Szabadalmazott 
kőzúzógépét a századfordu
lón az útépítéseknél használ
ták. (+ Bp., 1889. okt. 16.) -  
MÉL II. 596. p.. Bíró: 150 
éves a magyar hajóépítés. Bp. 
1985.



Gruby Dávid (1810-1898), a 
Franciaországban tevékenyke
dő magyar orvos ebben az év
ben írja le időtálló tökéletes
séggel a „fejkosz” (teigne) kór
okozóját. Igaz, Schönlein egy 
évvel m egelőzte őt e gom bafé
leség  felfedezésével. Ettől az 
évtől az Alfrot-i Állatorvosi 
Főiskola kutatója 1852-ig. 
Munkája során több bőrbeteg
ség gombás kóreredetét fedte 
fö l, például a favus-ét, de a 
szájpenész és a mocrosporia 
mikótikus természetét is fe lis
merte. Pasteur előfutárának te
kintik, aki munkásságával hoz
zájárult a mikrobiológia kiala
kulásához. Le Leu, L.: Le doc- 
teur Gruby notes et souvenirs. 
Paris, 1908.; Fritz S.: Gruby 
Dávid. Természet és Társada
lom. 113, 1954. 214 -216 . p.; 
MTESZ 1985. 5 7 -58 . p.

M arastoni Jakab (1804- 
1860) olasz származású festő  
Pesten létrehozta az első hazai 
fotóm üterm et. A világ első  fo
tóműtermét 1840. március 4-én  
New Yorkban nyitották meg. 
(Marastoni Jakab festészetének  
értékelését 1. Műv. Lex. III. 
2 3 7 -2 3 8 . p.)

A Városligetben Scheibel Jó
zse f kezelésében megnyitotta 
kapuit Pest város első gőzfü r
dője, az akkori nevén az „orosz 
fürdő”. -  Bp. Lexikon. Bp. 
1973.

M egjelent Táncsics M ihály  
(1799-1884) „Á ltalános fö ld 
leírás és a M agyar tartom á
nyok le írása” című tankönyve. 
A kérdések és feleletek  formá

jában összeállított, gyerm e
keknek szánt földrajzi tan
könyv igen népszerű volt a ma
ga korában, mert már egy év 
múlva második, 1847-ben pe
dig a harmadik kiadásban is 
napvilágot látott. Az újabb 
kiadásokhoz egy-egy térkép
is tartozott. ^

'<ír

1866

Elkészült -  egy évvel a talál
mány m egszületése után -  a né
met Voigtlander cégnél az első  
gyári Petzval-féle fényképe
zőgép objektív. Ebből 1862- 
ben már a 10 000. darabot gyár
tották.
(Ld. még Lex. II. szept. 17.)

Átalakítják papírgyárrá a her- 
maneci (Zólyom vm .), vala
mint a körmöci (Bars vm .) pa
pírmalmot, s ebben az eszten
dőben alapítják meg a jakabfal- 
vi (Zolyom vm.) papírgyárat. -  
Papíripar 333. p.
(Cikkünk a 122. oldalon)

M egkezdték működésüket Pest 
város következő üzem ei: Ku
nig József és fia dohány- és sz i
vargyára, Koch Péter selyem - 
szövödéje, Braun Lajos és 
Prückler Ignác szesz- és ecet
gyára. -  MTK 653. p.

Ld. még Lexikon II. jan. 9 ., 
febr. 16., márc. 5., 28 ., 31., ápr.
12., 21 ., 26., máj. 1., 28., jún.
18., júl. 1., 14., aug. 3., 10., 
szept. 4 ., 10., L5., 27 ., okt. 6., 
nov. 4 ., 16., 19., dec. 6.

* Beck K ároly (Pécs) vaskohó
mérnök, a selm eci akadémia 
vaskohászat-vasgyártási tan
szék tanársegédje, majd Kalá-



non, Ózdon, Salgótarjánban és 
a Szabadalmazott Osztrák-M a
gyar Államvasúttársaság bán
sági üzemeinél dolgozott. 
Nyugdíjba vonulása előtt a re- 
sicai kohófelügyelőség főnöke 
volt. (+ 1913. jún. 6.) -  Selmec. 
118. p.

* Egger Leó (Wien-Nussdorf) 
gyógyszerész, gyógyszer-ve
gyészeti gyáros. A bécsi egye
temen szerzett gyógyszerészi, 
majd kémiai doktori oklevelet 
(1891). Francia és német gyá
rakban dolgozott, később az 
USA-ban mint gyógyszerész 
működött. Apjával együtt 
1897-ben megvásárolta a pesti 
Váci körúton lévő Nádorpati
kát, am elyet később eladtak. 
1911- ben apjával G yógyszeré
szeti és Vegyészeti Cikkek 
Gyára elnevezéssel üzemet ala
pítottak, amely Kőbányán 
gyárrá bővült. (+ Bp., 1925. 
aug. 17.) -  Baradlai J. -  Bár
sony E.: A magyar gyógyszeré
szet története. Bp., 1930.; MÉL 
III. 172. p.

* Hein János (Hamburg) ker
tész, az iparszerű kertépítés ha
zai megteremtője. 1893-ban 
Budapesten negnyitotta az első  
kertépítészeti irodát, majd Du- 
nakisvarsányban nagy díszfais
kolát alapított. Első nagy sike
re a budapesti Park Club kertjé
nek létesítése volt. Jelentősebb 
alkotásai: a Lukács fürdő, Pös- 
tyén és Rajecfürdő parkja, a 
szombathelyi és nyíregyházi 
városi park stb. M egközelítő
leg 300 díszkertet létesített. 
1900-ban a párizsi világkiállí
táson kertterveivel aranyérmet

nyert. (+ Pilisszántó, 1935. 
aug. 29.) -  MÉL I. 698. p.

* Rónay Árpád (?) kohómér
nök. A századforduló táján az 
akkor épült Magyar Acéláru
gyár igazgató főmérnöke volt, 
majd kivándorolt az Egyesült 
Államokba. 1902-ben szaba
dalmaztatta több kohászati ta
lálmánya közül a legfontosab
bat: a vasforgácsok nagy nyo
mással való brikettezésére vo
natkozó megoldását. Ez anyag
megtakarítást és m inőségjavu
lást eredményezett. Eljárása az 
egész világon elterjedt. 
(+1932.) -  MEL II. p. 535.; Fel
találók 324. p.

K özponti M agyar G yógysze
részeti és M üvegyészeti R ész
vénytársaság alakult vegyi 
gyógyszerek gyártására. Az e- 
lőzmény Wagner Dániel 
(1800-1890) munkásságának 
része. Wagner, az első  magyar 
gyógyszerészdoktor. Nádor
gyógyszertárát és laboratóriu
mát 1834-ben nyitotta meg. A 
kezdet után vegyipari anyagok 
gyártására 1847-ben m egalapí
totta a Pesti Technikai Vegyé
szeti Gyár Rt-ot. Kénsavat, 
szalmiáksót, borkősavat, szó
dát és más egyebeket állított 
elő. Ez az üzem 1867-ben beol
vadt az új létesítm énybe, m ely
nek épületei a Soroksári úton 
álltak. Az első  igazgató Wagner 
lett. -  Kempler K.: A gyógysze
rek története. 2. kiad. Bp., 
1984. 379. p.

Június-júliusban Pesten kole
rajárvány pusztított. Több 
mint ezer áldozatot szedett. A



járvány oka az ivóvízkutakat 
szennyező magas talajvíz volt, 
ennek hatására a város vezető
sége elrendelte az ivóvízháló
zat kiépítését. -  Budapest csa
tornázása. Bp., 1972.

A resicai vasgyárban üzembe 
helyezték az e lső  magyarorszá
gi B essem er-konvertert. Ez
zel az osztrák vasúttársaság 
(hivatalos nevén: K.u.K. Privi
legierte Österreichische Sta- 
ats-eisenbahngesellschaft-ST  
EG) birtokában lévő vasgyár a 
világ korszerű üzemei közé 
emelkedett. -  Mihalik S.: Resi- 
ca jelene és múltja. Resica, 
1896.

Megalakították Pesten a Ró- 
zsa-féle borkösavgyárat, mely 
elsősorban a gyógyszerészek  
számára termelt. Kémia tört.
III. 37. p.

Elkészült és megkezdte műkö
dését a budai gázgyár a mai II. 
kerületi Mártírok útja és Kis 
Rókus utca sarkán. -  Bp. lex. 
377. p.

Üzem be helyezték a gázv ilág í
tást Sopronban.
Az év második felében h elyez
ték üzem be Lord Sámuel fake
reskedő és Mannaberg Mihály 
gépügynök m alm át. A létesít
mény része a múlt század má
sodik fele nagy malomépítési 
lázának. Az új üzem Lipótváros 
kültelkén, a Felső Dunasor 
422. sz. alatt épült. 15 kőjárat
tal szerelték fel. Ez akkor köze
pes nagyságú malomnak szám í
tott. A malom fafűrész üzem 
mel egy telken működött. -  
Sándor V.: A bp.-i nagymalom-

ipar kialakulása (1839-1880). 
Tanulmányok Bp. múltjából. 
XIIL Bp., 1959. 369. p.

Távíróállom ás létesült Óbu
dán és Császárfürdőn.

Bécsi iparkiállításon K ühne 
Ede mosoni gyárának sorvető
gépei 10 arannyal járó első  d í
jat kaptak. -  S árközi-Szilágyi- 
Szekeres: A M osonmagyaróvá
ri M ezőgazdasági Gépgyár Tör
ténete (1856-1966) M osonma
gyaróvár, 1968.

Ld. még Lexikon II: jan. 12.,
20., 26 ., febr. 4 ., 28 ., márc. 2.,
23., 26., ápr. 21 ., 24., máj. 4 .,
21., 31., jún. 6., júl. l .,a u g . 1.,
6., 14., 21., szept. 20., 27 ., 28., 
okt. 7., 26., 27., nov. 16., 29., 
dec. 1., 9., 21., 31.

1891 * Szepessy József (Nyitra) 
mérnök. Oklevelét a fővárosi 
műegyetemen szerezte meg. 
Egy ideig Oltay Károly tanár
segédje. Részt vett a Dunavöl- 
gyi Lecsapoló Csatorna ép íté
sében. 1923-1949 között ma
gánmérnök. Ezt követően a bu
dapesti Földmérő és Talajvizs
gáló Iroda főmérnöke. A hazai 
geodéziai műszerszerkesztés 
úttörője. Alkotásai: a tangens 
távmérő, a poláris koordináta
felrakó és a Gamma-Duplex 
szögprizma. Részese volt a 
Földmérési és birtokrendezési 
enciklopédia megírásának. -  
Technikatört. III.; MÉL II. 761- 
762. p.

Megalakult Eötvös Loránd kez
dem ényezésére a M athem ati- 
kai és Physikai Társulat. Ké
sőbb gondozásukban megin-



dúlt a Társulat folyóirata, a 
„M athem atikai és Physikai 
L apok” m ely 1944-ben\m eg- 
szűnt. Munkájának folytatói a 
Matematikai Lapok és a Fizikai 
Szem le. -  MTK 785. p.

Új rendeletet bocsátott ki a Val
lás és Közoktatási Minisztéri
um. Eszerint a 8 gimnáziumi 
osztályt végzettek (az érettsé
gizettek) rendes-, míg a 6 gim 
náziumi osztályt végzettek csu
pán rendkívüli hallgatóként 
iratkozhattak be a gyógysze- 
rész-képzö egyetem re.

M egjelent G othard Jenő: 
(1857-1909) A fotografía gya
korlata és alkalm azása tudo
m ányos célokra (Bp., 1891) c. 
műve. A szerző azok közé tar
tozott, akik felismerték, hogy a 
fényképezés segítője a tudo
mányos kutatásnak. N evezete
sek csillagászati és egyéb fö l
vételei. Fényképezéssel új c sil
lagot sikerült fölfedeznie a 
Lant csillagzat ködében. Ered
m ényei közé tartozik az is, 
hogy a meteorokat és a hulló
csillagokat uszályukkal együtt 
fényképezte le. Nevezetesek  
voltak az elektromos szikra út- 

/ ját rögzítő felvételei. -  Hevesy
I.: A magyar fotóm űvészet tör
ténete. Bp., 1958. 1 8 .,4 4 .p .

M egjelent K onkoly-Thege  
M iklós (1842-1916); Beveze
tés a fotografozásba útm uta
tásul kezdő m űkedvelőknek  
(Bp., 1891.) c. könyve. A mű 
kitűnő propagálója volt az új 
képalkotó technikának. Mások 
m ellett Konkoly-Thegét is a fo
tózás pedagógusának tekinthet-

jük. Egyéb tudományos érde
mei m ellett a fényképezés c sil
lagászati alkalmazása is ered
m ényei közé tartozik. -  Hevesy  
Iván; A magyar fotóm űvészet 
története. Bp., 1958. 23 ., 44. p.

M egjelent az „E lek trotech n i
kai Szem le” e lső  száma.

M egépítették és üzembe he
lyezték Vajdahunyadon a har
madik, egyben az utolsó fasze
nes vaskohót. A termelés foko
zásával elsősorban a hazai vas
ellátást kívánták javítani. Négy  
év  után a Vajdahunyadon ép í
tett következő nagyolvasztót 
már koksztüzelésűre tervezték.
-  Bányászati és Kohászati La
pok, 1926. 273. p.

Siem ens-M artin-féle öntödét 
létesítettek a Ganz és Társa 
cégnél.

Elkészült a Ganz-gyárban Bán
ki Donát és Csonka János első  
kifogástalanul működő por
lasztója. A készüléket azonban 
csak 1893-ban szabadalmaztat
ták. -  Berlász J.: A Ganz-gyár 
első  félszázada 1845-1895. Ta
nulmányok Bp. múltjából. XII. 
Bp., 1957. 434. p.

A Ganz és Társa cég villam os  
világ ítást létesített a budai 
V árpalotában . Az energia v il
lam oskábelét a Budavári-Sikló  
nyomvonalán fektették le.

Bláthy Ottó Titusz önműködő 
vízturb ina-szabályozót szer
kesztett, am ellyel lehetővé tet
te a vízerőmű és hőerőmű gene
rátorainak párhuzamos kapcso
lását.



Pékár Imre kezdem ényezésére 
és közreműködésével F iúm é
ban megépült a kikötői gabo
naelevátor. A gépi berendezést 
a Ganz és Társa Malom Osztály 
szállította. A létesítm ény ha
sonlít az amerikai gabonaele
vátorokra. Föltehetőleg köz
vetlen eredménye Pékár ameri
kai tanulmányútjának. A tár
házban 11-12 ezer tonna gabo
nát tárolhattak és a berendezés 
közvetlenül hajókat is tölthe- 
tett gabonával. Berlász J.: A 
Ganz-gyár első  félszázada 
1845-1895. Tanulmányok Bp. 
múltjából. XII. Bp., 1957. 427. 
p.; Pékár Zs. -  Pénzes I.: Pékár 
Imre. Műszaki Nagyjaink. 6. 
593-598 . p.

T ávbeszélő központot nyitot
tak meg Győrben és Kassán.

Kolozsvárott m egépült a pos
tapalota.

Létrehozták a m érőszobát a 
budapesti Főpostán az alkalma
zott anyagok és berendezések  
vizsgálata és fejlesztése céljá
ból. E mérőszobából fejlődött 
ki a posta kísérleti állomása. 
Ettől az évtől postamérnöki irá
nyítással megkezdték a szige
telők töm eges gyártását.

Létrehozták a Fegyver- és 
G épgyár R észvénytársaságot 
Pesten, am elyet a Magyar Ipari 
és Kereskedelmi Bank finan
szírozott a csődbe jutott Ma
gyar Fegyver- és Municiógyár 
Rt. részvényeinek megvásárlá
sával -  MTK 785. p.

Megalapították Budapesten a 
M agyar-Belga Fém ipari 
R észvénytársaságot. -  MTK 
785. p.

Ü zem be helyezték a M agyar  
Á ltalános K énsav-, M űtrá
gya- és Vegyipar Rt, a mai Bu
dapesti Vegyiművek jogelődjé
nek Kén utcában lévő telepén a 
pirit alapú, ólomkamrás kén- 
savgyárat. -  Kémiatört. III. 84. 
P-

Létrehozták a M agyar R obba
nóanyaggyár R t-t Zurányban. 
Ez volt a pozsonyi N obel-féle  
gyár után a második legna
gyobb robbanóanyag gyárunk.
-  Kémiatört. III. 120. p.

Megalapították a tordai ce llu 
lózgyárat. -  Papíripar 335. p.

Megalapították a G lóbus 
N yom dát Budapesten.

M egépült Pesten a Rókus kór
háztól az Új Köztem etőig köz
lekedő gőzüzem ű városi vas
út.

Elkészült az újpesti Schoeni- 
chen -  Hartmann hajógyárban 
a (Helka) K elén u tasszállító  
csavargőzös a Balatoni Hajó
zási Rt. megrendelésére. Alkat
részenként szállították a Bala
tonra és Balatonfüreden szerel
ték össze. 1944 végén német 
csapatok Balatonfüreden e l
süllyesztették. 1945-ben k i
em elték és helyreállították. 
1955-ben a Balatonfüredi Ha
jógyárban átépítették. Újabb 
átépítésre 1962-ben került sor, 
motoros szem élyszállító hajó



vá alakították át. Eredetileg 
117 kW (160 Le) teljesítményű  
gép hajtotta, jelenleg 220 kW 
(300 Le) tejesítmény mozgatja. 
Az eredeti meghajtógépét a 
K özlekedési Múzeum őrzi. -  
Várfalvi T.: A 80 éves m. áll. 
hajózás géphajói. Bp., 1978. 
GTE kiadás, 23, 35, 165, 191. 
P-

Bejelentette exportjának m eg
indítását a Fried Bernát és 
Fiai Bőrgyár, a mai Simontor- 
nyai Bőrgyár jogelődje. A Pécsi 
Kereskedelmi Iparkamarának 
címzett beadvány a belföldi pi
ac minimális fogyasztási szint
jével indokolta exportját. Han
goztatták, hogy a keleti p iaco
kat ne engedjük át teljes egé
szében az ausztriai tartomá
nyoknak, hanem a külföldi ve
vőkkel igyekezzünk függetle
níteni magunkat a belföldi kon
junktúrák ingadozásaitól.

M egjelent Szinnyei József  
„M agyar írók élete és m un
kái” c. kézikönyvének e lső  kö
tete. A 14. utolsó kötet 1914- 
ben látott napvilágot. A mű 
29553, Magyarországon szüle
tett vagy magyar anyanyelvű 
szem élyt sorol fel, akinek ma
gyarul vagy idegen nyelven  
nyomtatásban megjelent vagy 
kéziratban fennmaradt valam i
lyen írásműve.

Ld. még Lexikon II.: jan. 1., 2.,
5., 7., 12., 1 3 .,2 2 ., febr. 4 ., 8.,
10., 18., 21 ., márc. 6 ., 8., 12.,
14., 22., 31., ápr. 12., 16., 24.,
30., máj. 9 ., 14., 29 ., jún. 6.,
28., júl. 4 ., 13., aug. 4 ., 5.,
19., 26.. 31., szept. 3., 7., 14.,

17., 23 ., okt. 1., 5., 12., 31., 
nov. 12., dec. 6., 14., 18., 22., 
30.

1916 Elkezdte munkáját az MTA és a 
Magyar Kir. Földtani Intézet 
B alkánkutató expedíciója. A 
munkálatokat Lóczy Lajos 
(1849-1920) vezette. Az 1918- 
ig folytatott földrajzi, földtani, 
állat- és növénytani kutatások 
Észak- és Közép-Albániára, 
Horvátországra és Szerbia 
északi részére terjedtek ki.

A Chinoin gyár megkezdte a 
hadipari term elést. A monar
chia hadügyminisztériuma 
megrendelésére gázgránátokat, 
brómaceton és brómcián harci 
gázokat gyártottak. A gyár v e 
zetőit e vállalkozásra, a nyil
vánvaló előnyökön túl, a német 
konkurens gyárak is kény
szerítették azzal, hogy megta
gadták bizonyos anyagok szál
lítását. így  a válságból a hadi- 
termelés emelte ki a gyárat. Sőt 
az invesztíciók révén megnőtt a 
gyár területe és gazdagodott a 
felszerelése. -  M ráz-H evér- 
Feuer-Torzsa: A Chinoin gyár 
története. Bp., 1964. 16-18. p.

Létrehozták a V iktória Vegyé
szeti M űvek Rt-t, melynek te
vékenysége kristályszóda és 
lakkfesték előállítására, továb
bá alumíniumipari kísérletekre 
terjedt ki. -  Kémiatört. III. 227. 
p.

Az Osztrák-Magyar Állam vas
utak bányam űvei elnyerték az 
Országos Iparegyesület • ara
nyérm ét. -  Ipartört. III. 2 5 9 -  
260. p.



Magyarországon elsőként a 
Wolfner Gyula és Társa Bőr
gyárban vezették be az új 
króm cserzési e ljárást, amely 
a korábbi növényi cserzés m el
lett meghatározó jelentőségű  
lett a bőrgyártásban. (Más adat 
szerint a krómbőr gyártását 
1915-ben kezdték el!) -  
MTESZ 1989. ,105. p.

Ld. még Lexikon IL: jan. 10., 
febr. 17., márc. 9 ., 10., 16., 24., 
ápr. 4 ., 9 ., máj. 8., 21., jún. 6.,
12., 29 ., 30., júl. 2 ., 8., 29., 
aug. 16., szept. 2 ., 4 ., 10., 11., 
okt. 23 ., nov. 19., 26 ., dec. 10.,
14., 22., 24.

1941 + G ötz Irén Júlia (Ufa, Szov
jetunió) kémikus, az első  ma
gyar kémiaprofesszornő. Ve
gyészdoktori dolgozatában a 
rádiumemanáció meghatározá
sának kérdésével foglalkozott. 
Igazságtalanul bebörtönözték. 
Rehabilitálták, de a fogságban 
szerzett tífuszba belehalt. -  
MTESZ 1989. 7 8 -7 9 . p.

M egalakult az alm ásfüzitői 
D unavölgyi T im földgyár Rt. 
Ugyanebben az esztendőben  
kezdett működni az iszkaszent- 
györgyi A lum ínium ércbánya  
Rt. M egalakult a nyergesújfa
lui M agyar V iscosa Rt. -  MTK 
985. p.

A B udapesti Pam utipar Rt.
elnyerte az Országos Iparegye
sület aranyérm ét -  Ipartört.
III. 2 8 8 -289 . p.

M egkezdték a K eleti F őcsa
torna építését a Hajdúnánás és 
Balmazújváros közötti 20 km-

es szakaszon. Napjainkban Ti- 
szalöktől a Berettyóig 108 km 
hosszú a v ízi út. Vízét a tiszalö- 
ki v ízi erőmű által felduzzasz
tott Tiszából kapja. Öntözésre 
és v ízi szállításra használják. -  
Vízgazdálkodásunk szám ok
ban. Országos Vízügyi F őigaz
gatóság, 196 L

M egjelent K ulin G yörgy  
(1905-1989) „A távcső v ilá 
ga” c. ismeretterjesztő műve, 
amely magyar nyelven először  
adott útmutatást a tükrös táv
csövek készítésére és az eg y 
szerű csillagászati m egfigyelé
sekre. E munka nyomán széles  
körben bontakozott ki a hazai 
amatőr csillagászat.

Ld. még Lexikon II: jan. 17.,
25 ., febr. 18., márc. 3., 8., 31., 
ápr. 3., 7 ., 25., máj. jún. 7 ., 23., 
júl. 6 ., aug. 1., 3., szept. 7 ., 23., 
okt. 13., 22 ., nov. 4 ., 9.

1966 M egkezdődött a termelés a K o
máromi Kőolajipari Vállalat 
benzinreform áló üzemében. -  
Szekér Gy.: A magyar vegyipar 
25 éve. Bp., 1970. 21. p.

M egkezdődtek a m esterséges  
holdak geodéziai célú m egfi
gyelései Baján, NAFA kamerá
val.

M egépült a Hortobágy-Be- 
rettyó Főcsatorna bal partján az 
Alsófutaki elektrom os sz i
vattyútelep , mely több mint 2 
m^/s vizet em elhet a főcsator
nába. (Ezt a feladatot 1916-tól
1,2 m^/s teljesítm ényű gőz-szi- 
vattyútelep látta el.). U gyaneb
ben az évben elkészült a Horto-



bágyi Árvízkapu, mely a Hor- 
tobágy-Berettyó Főcsatorna 
hármas-körösi torkolatában lé 
tesült. Ezzel a Főcsatornán -  
m egfelelő vízállás esetén -  
lehetővé vált a hajózás és 
mód nyílott a Hármas-körös 
árvizének kizárására is. -  
Kertai E.: Magyarország na
gyobb vízépítési műtárgyai. 
Vízlépcsők.

Befejeződött Kutas belvíz- 
rendszerének fejlesztése. Ez
zel meggyorsult a Berettyó és a

Sebes-Körös közti terület bel
vizének elvezetése. A rend
szerhez két szivattyútelep tar
tozik, összesen 16 m^/s vízáte
m elő képességgel.

Ld. még Lexikon II.: jan. 1.,
13., 19., 21., 23. febr. 9 ., 10.,
17., 25., márc. 17., 18., ápr. 2.,
5., máj. 1., jún. 3., 6. júl. 5., 
aug. 21., 25 ., szept. 10., 17., 
okt. 3., 9., 13., nov. 5., 6 ., dec.
17., 18., 23 ., 27., 28., 30. okt.
3., 9., 13. nov. 5., 6. dec. 17.,
18., 22., 23., 2 7 .,2 8 .,3 0 .



Január

LEXIKON II.

1 .1 8 9 1 . Átadták a forgalomnak a
Budapest-Bécs közötti 
távbeszélővonalat. -  
Műszaki Naptár, 1915.

1891. M egjelent a Vízügyi és
H ajózási K özlöny 1. 
száma. A folyóirat 29 év
folyam ot ért meg, 1919 
februárjában szűnt meg.

1891. Életrehívták a vízügyek
egységes kezelésére az 
O rszágos V ízépítészeti 
és Talajjavító H ivatalt. 
A Hivatal első  főnöke 
Kvassay Jenő lett. -  V íz
ügyi Közlem ények, 
1892.

1966. Megalakult a Hungaro-
cam ion N em zetközi Au
tóközlekedési Vállalat.

2. * 1891. D erzsi István (C síksze
reda) selm eci erdőmér
nöki ok levéllel 1912- 
ben lépett az állami föld
mérés szolgálatába.
1947-49-ben a Bács me
gyei Földhivatal műsza
ki vezetője volt. (+ ?)

4. * 1691. Beer Frigyes Vilm os
(Pozsony) iskolaigazga
tó, evangélikus lelkész. 
Oettingenben és Jénában 
tanult. 1715-től már a 
pozsonyi főiskola-jelle- 
gű felső  tagozat konrek- 
tora, majd rektora. Mint 
tanár fontosnak tartotta

-  a filozófia keretében -  
a természettudományi 
tantárgyakat, köztük a 
fizika oktatását. Az ő 
újítása révén a világi pá
lyára készülők külön 
aritmetikát és geom etri
át tanulhattak. Előírták 
számukra a polgári ar
chitektúra alapismerete
it is. (+ Pozsony, 1764. 
nov. 30.) -  MÉL I. 157. 
P-

5. * 1891. ifj. Lóczy Lajos (Bp.)
geológus, egyetem i ta
nár, a Magyar Királyi 
Földtani Intézet igazga
tója. Élete és munkássá
ga három eltérő szakasz
ra oszlik. 1946-ig itthon 
élt, de közben külföldön 
is dolgozott. Eleinte a 
Budapesti Tudo
mányegyetem földtani 
tanszékén Papp Károly 
magántanára, majd
1926-tól a Közgazdasági 
Egyetem gazdasággeo
lógiai tanszékének pro
fesszora. Ezalatt részt 
vett a Földtani Intézet 
felvételein a V illányi
hegységben, a Balaton- 
felvidéken, és id. Lóczy  
Lajos balkáni expedíció
jában. 1920-1929  között 
zömmel külföldön dol
gozott olajgeológusként 
a Royal Dutch Shell 
szolgálatában Indonézi
ában, majd Dél-Am eri-



kában. 1932-ben a Föld
tani Intézet igazgatójává 
nevezték ki. E m inőségé
ben a szénhidrogének 
kutatását tekintette a 
magyar földtan fő fel- 6. * 1766. 
adatának. -  1946-ban 
külföldi munkát vállalva  
távozik az országból.
Ezzel új szakasz kezdő
dik életében és működé
sében. Ettől kezdve kő
olajkutatási térképezést 
végez először Törökor
szágban (1947-1950), 
majd Görögországban 
(1950-1955), 1955-től
pedig Brazíliában. M i
után 1958-ban megkapta 
a brazil állampolgársá
got, 1961-ben végleg le 
telepedett Brazíliában.
Ezzel véget értek 
vándorévei és elkezdő
dött szakmai munkássá
gának harmadik, nyugal
mas, nagyjelentőségű al
kotó időszaka. Brazíliá
ban szakmai munkássá
ga főleg két ásványi 
nyersanyag-csoportra, a 
szénhidrogénekre és a 
hasadóanyagokra irá
nyult és teljesedett ki.
Az államelnöknek alá
rendelt kutatási tanács 
geológus- szakértője lett 7. * 1891. 
1967-ben s ugyanekkor a 
Brazil Tudományos Aka
démia tagjává választot
ta. A Rio de Janeiró-i 
Szövetségi Egyetem  
Földtani Intézetében a 
geotektonika tanára volt 
1973-ban történt nyugdí
jazásáig. (+ Rio de Jane
iro, 1980. június 9 . ) - E r 

délyi Mihály: Ifj. Lóczy  
Lajos (1891-1980).
Földtani Közlöny, 114. 
k. 1984. 235. p.

F azekas M ihály (Debre
cen) költő, botanikus. 
Sógorával, D iószegi Sá
m uellel (1760-1813)
megalkották az első  ma
gyar nyelvű tudományos 
növényrendszertant és 
növényhatározót, a „Ma
gyar füvészkönyv”-et 
(Debrecen, 1807). A mű 
Linné rendszere alapján 
írja le a növényvilágot. 
A könyv hibájául róják, 
hogy m egjelenése idején 
sem volt korszerű, hi
szen külföldön azt már 
kezdte kiszorítani a ter
m észetes rendszer. M ég
is  a Füvészkönyv igazi 
érdeme, hogy rendet te
remtett a magyar nö
vénynevek akkori sokfé
leségében, s megalkotta 
a magyar botanikai mű
nyelvet. Bevezetett 
mintegy 350 új növény
nevet, melyeknek nagy 
része ma is használatos. 
(-1- Debrecen, 1828. febr. 
23.) -  MÉL I. 475. p.

H orváth József (Bp.) 
gépészmérnök. O kleve
lét a M űegyetemen sze
rezte. A második világ
háború után irányította a 
közművek újjáépítését. 
Tervező, kivitelező és 
szervező munkájával a 
jobb vízellátást és csa
tornázást szolgálta. Ér
demeket szerzett a Bala-



tonvidék közm űvesíté
sében. (+ Bp., 1976. jan.
5 . ) -M É L  III. 320. p.

9. * 184L Jungfer Gyula (Pest)
műlakatos. A szakma 
alapjait apja m űhelyé
ben tanulta meg, majd 
Nyugat-Európa számos 
országában dolgozott. 
1866-ban tért haza és 
műhelyt nyitott. Több ne
vezetes épület -  a Buda
vári Palota, az Ország
ház, az Opera, a Város
háza stb. -  kapuit, rácsait 
készítette kovácsolt vas
ból. A naturalista orna- 
mentális stílus megte
remtője. (+ Bp., 1908. 
nov. 2 1 .) -M É L I. 828. p.

1 0 .+  1916. Fuchs K ároly Henrik
(Pozsony) matematikus, 
fizikus. Tanulmányait a 
bécsi egyetem en végez
te. Tanárként tért haza. 
Matematikát tanított Po
zsonyban, Brassóban és 
Sopronban. Eötvös Lo
ránd m ellett is dolgo
zott, a kapillaritás tör
vényeit kutatta (18 9 5 -  
96). Sokirányú munkás
ságából kiem elkedőek a 
földi és légi fotogram
metria terén végzett e l
méleti kutatásai és gya
korlati eredményei. Ta
nulmányai nagyrészt né
met folyóiratokban je 
lentek meg. Kb. 22 ezer 
oldalnyi kéziratos ha
gyatéka maradt. (* Po
zsony, 1851. jún. 5.) -  
MÉL I. 548. p.; FK em
lékülés. Geod. és Kar-

togr. 1967. 1. sz.; Ben- 
defy L.: F. K. kézirati ha
gyatéka. MTA Műsz. 
Tud. Oszt. Közi. 1964.

12. * 1816. A renstein József (Pest) 
matematikus, akadémi
kus. Pesten, később 
Bécsben végezte egyete
mi tanulmányait. 1846- 
tól a József Ipartanoda 
mennyiségtan és erőmű
tan tanára, majd bécsi 
főreáliskolai tanár. 
Szakirodalmi munkássá
ga a matematika, mecha
nika, meteorológia, hid
rológia, és m ezőgazda
ságtan területére terjedt 
ki. (+ Stuppach- Glogg- 
nitz, 1892. febr. 23.) -  
M ÉLI. 54. p.

* 1866. Ú jhelyi Im re (Dunapa- 
taj) m ezőgazdász, állat
orvos, a korszerű szar
vasmarhatenyésztés 
egyik elm életi és gya
korlati megalapozója. 
1893-tól á llategészség
tant és tejgazdaságot 
adott elő  a magyaróvári 
akadémia állatgyógyá
szati tanszékén. 1909-től 
az akadémia igazgatója. 
Kezdem ényezte a szar
vasmarha gümőkór e lle 
ni védekezést. A beteg
ség megállapítására -  a 
tuberkulinoltások alap
ján -  kidolgozott Bang- 
Uj helyi-eljárás nevét 
nem zetközileg is ismert
té tette. (+ Magyaróvár, 
1923. márc. 21.) -  MÉL 
II. 925. p.; Agrártört. 
6 3 9 -6 4 7  p.



1891. Alakuló közgyűlését tar
totta Kolozsvárott áz E r
délyi K árpát-E gyesü
let, melynek egyik fő 
célja Erdély gyógyfür
dőinek és ásványvizei
nek hasznosítása és az 
idegenforgalom föllen
dítése volt. 1892-től
1948-ig (m egszakítás
sal) „Erdély” címmel tu
risztikai, fürdőügyi és 
néprajzi folyóiratot 
adott ki. -  Romániai m. 
Írod. lex. T. 1. 499. p.; 
Magyar turista lex. 59. 
P-

13. * 1891. Steinschneider L illy
(Bp.) Magyarország, 
egyben az Osztrák-M a
gyar Monarchia első  női 
pilótája. Wienerneu- 
stadtban végezte a piló- 
tatanfolyamot. Az övé 
volt a 4. sz. p ilótaigazol
vány. Repülőbemutató
kon és versenyeken vett 
részt. (+ N izza, 1977.) -  
MÉL III. 714-715 . p.

+ 1966. Janáky István (Bp.) 
építész, a modern építé
szet egyik hazai képvise
lője. Diplomájának m eg
szerzése után tervező
ként dolgozott, majd 
önálló tervezőirodát nyi
tott. 1950-től a Közti 
munkatársa. Épületei; a 
margitszigeti Palatínus 
fürdő, a hódmezővásár
helyi kultúrpalota, a 
kecskeméti fedett uszo
da, a m iskolci Nehézipa
ri Műszaki Egyetem épü
letei. A budai Vár hely

reállításával is foglalko
zott. (* Hódmezővásár
hely, 1901. dec. 28.) -

V  , M É L I. 695. p.

1 7 .+  1941. Tátray István (Bp.)
mérnök. O klevelét a Mű
egyetem en szerezte. A 
geodéziai és hídépí
téstan tanszéken tanárse
géd, később adjunktus. 
Közgazdasági, műszaki 
doktori cím et szerzett. 
1937-től az Állami Föld
mérési Felügyelőség ve
zetője. Több mint fé l-  
száz geodéziai tárgyú ta
nulmányt írt hazai és 
külföldi lapokba. (* Ke- 
beleszentmárton, 1893. 
aug. 1 6 . ) - MÉL n. 827. 
P-

19. + 1966. H azslinszky Bertalan
(Bp.) biológus, főiskolai 
tanár. Tudományos mun
kássága a növények, el- 
sősortan az élelm i
szerek mikroszkopiái 
vizsgálatával kapcsola
tos. Ezen belül fő terüle
te a mézben lévő pollen
szemek alapján a méz 
eredetének tisztázása 
volt. 1100 mintából álló  
virágporgyűjteménye az 
Országos M ezőgazdasá
gi M inőségvizsgáló Inté
zet tulajdona lett. Bp. 
1902. nov. 2 .) - M E L in .  
300. p.

20. * 1866. Szám Géza (Pest) me
chanikus, ezermester, az 
automobilizmus korai 
úttörője. Mechwart And
rás, Csonka János és Hó



ra Nándor után a negye
dik magyar autótervező. 
Órásmesterséget tanult, 
de franciaországi ván
dorlása során az érdeklő
dése az autógyártás felé  
fordult. Hazatérve önál
ló mechanikai műhelyt 
nyitott. 1898-ban kez
dett kerékpárokat, tricik
liket, motorkerékpáro
kat, 1900-tól autókat ké
szíteni. E lső autójával az 
1901. évi versenyen má
sodik helyet ért el. A ko
csigyártást folytatta, de 
szériás megrendeléshez 
nem jutott. A vállalkozá
sával felhagyott. (+ Bp., 
1948. nov. 10.) -  MEL
II. 698. p.

2 1 .+  1966. M üller Sándor (Bp.) ké
mikus, egyetem i tanár, 
Kossuth-díjas akadémi
kus. Tanári és bölcsész- 
doktori oklevelet szer
zett. Zemplén Géza m el
lett és Berlinben dolgo
zott. Hazatérve a Tiha
nyi B iológiai Intézet ve
gyésze lett, ahol 10 éven 
át működött. Időközben 
több tanulmányutat tett 
külföldön. 1936 után a 
Chinoin kutatóvegyésze, 
egyetem i adjunktus, 
egyetem i magántanár, a 
Krayer-lakkgyár műsza
ki vezetője, a veszprémi 
Vegyipari Egyetem taná
ra. 1965-től az MTA 
Sztereokémiái csoport
ját vezette. Kutatótevé
kenységének első  szaka
szában a szénhidrátok 
szerkezetének és szinté

zisének kérdéseivel fog 
lalkozott. Később a di- 
merizáció és a dimerek 
vizsgálata terén ért el j e 
lentős eredményeket. (* 
Arad, 1903. okt. 12.) -  
MÉL II. 256. p.

2 2 .+  1891. Ybl M iklós (Bp.) ép í
tész. Képesítését a bécsi 
polytechnikumban sze
rezte. Ezután Pollack  
Mihály és Koch Henrik 
irodájában dolgozott. 
1840-től a müncheni 
akadémián és Itáliában 
képezte tovább magát. 
Első nagy alkotásai a k e
leti elem ek hatását muta
tó romantikus román stí
lus m egtestesítői (pl.: 
fóti r. k. templom, fővá
rosi lovarda, Bakáts téri 
templom). A második 
olasz útja hatására rene
szánsz stílus újjáterem- 
tésének törekvése fog 
lalkoztatta. Ilyen neore- 
neszánsz alkotásai a Bu
dai Takarékpénztár épü
lete, a Puskin utcai mág
náspaloták, a régi Or
szágház (Bródy Sándor 
utca) stb. Az általa terve
zett középítkezések  
szinte meghatározói a 
főváros képének: a B azi
lika, a Rác fürdő, a Bu
dapesti Közgazdaságtu
dományi Egyetem , a 
Várkert K ioszk és Ba
zársor. Fő műve az Ope
raház. Vidéken is szá
mos templom, bérház és 
kastély hirdeti alkotói 
tehetségét. (* Székesfe
hérvár, 1814. ápr. 6.) -



MTESZ 1989. 110-111. 
P-

23. * 1791. G ebhardt Xavér Fe
renc (Paks) orvos, egye
temi tanár, akadémikus. 
A pesti egyetemen sze
rezte orvosi oklevelét. 
Asszisztens Bene Ferenc 
(1775-1858) mellett, aki 
ebben az időszakban 
(1815) az „állatorvos
tan” tanára. 1821-től a 
belső bajok kór- és 
gyógytanának tanára. A 
himlő elleni oltóanyagot 
előállító intézet megala
pítója is (1824). Hozzá
járult az orvostudomány 
magyar nyelvű m űvelé
séhez. (+ Pest, 1869. okt.
2 7 . ) -M É L I . 578. p.

1966. Kihirdették és életbe lé
pett a kormány 5/1966. 
számú rendelete „A ká
ros vízszennyezésről és 
a szennyvízbírság mérté
kéről”. -  Vízügyi Értesí
tő 1966.

25. + 1816. Decsy Sám uel (Bécs) 
író, szerkesztő, orvos. 
Német és holland egye
temeken tanult. Doktori 
oklevelének m egszerzé
se után Bécsben telepe
dett le. Itt szerkesztette a 
Magyar Kurirt (1793- 
1816) és a Magyar Mu- 
sát (Pánczél Dániellel) 
(1759-1827). Jövedel
mének jelentős részét az 
irodalom támogatására 
fordította. N yelvészeti, 
földrajzi, történeti és 
m ezőgazdasági tárgyú 
munkákat írt. (* Rima-

szombat, 1742. jan. 2.) -  
M ÉLI. 358. p.

25. + 1941. Hanam an Ferenc (?)
mérnök. A század elején
-  Juszt Sándorral -  eljá
rást dolgozott ki az izzó 
lámpákhoz szükséges, 
de addig megmunkálha- 
tatlannak tartott w olf- 
ramból vékony huzalok 
előállítására. Awolfram - 
szálas izzók azonos 
áramfogyasztással 3,5- 
ször több fényt bocsáta
nak ki, mint szénszálas 
elődeik. A wolfram izzó 
szálat a budapesti E gye
sült Izzó alkalmazta e l
sőként és ennék nagy 
szerepe volt abban, hogy 
a hazai izzólámpagyár
tás világviszonylatban is 
az élvonalba emelkedett.
X* ?) -  MÉL I. 670. p.;

•6\íaictÉi,'{'S3í'"'l9íf
26. - I -  1816. Rausch Ferenc (Po

zsony) matematikus, 
egyetem i tanár. Tanul
mányait Pozsonyban vé
gezte. A jezsuita rend 
tagja, majd a bécsi The
resianum tanára. A rend 
feloszlatása után világi 
pap. 1777-től a budai 
(később pesti) egyetem  
gyakorlati mértan taná
ra, s mint ilyen az 1782- 
ben megszervezett Mér
nöki Intézet legfonto
sabb tantárgyainak 
egyik előadója. (1 7 7 7 -  
1800). Több matemati
kai, földméréstani és 
műszaki tankönyvet írt. 
Kéziratait a budapesti 
Egyetemi Könyvtár őrzi.
(* Prellenkirchen,



Ausztria, 1743. szept.
13.) -  Matematikatört. I. 
80, 361. p.; MÉL IL 
4 8 9 -4 9 0 .p.

* 1866. Tangl Ferenc (Pest) f i
ziológus, egyetem i ta
nár, akadémikus. Orvo
si oklevelét Budapes
ten szerezte. Ezután há
rom évig  külföldi ta
nulmányúton volt,
1891-ben tért haza. 
Ezután 11 évig  az Á l
latorvosi Főiskola taná
ra. Közben előléptették  
az állatélettani és takar- 
m ányo-zási kísérleti á l
lomás vezetőjévé. 1902- 
ben kinevezték a buda
pesti egyetem  orvosi ka
rára ny. r. tanárnak. E l
őbb élet- és kórvegytant, 
később általános kór
tant, majd az élettant ta
nította. Tudományos 
eredményei közül je len 
tősek az egyéni fejlődés
nek, a madárembrió fej
lődésnek, a rovarok m e
tamorfózisának energe
tikájára és anyagcseréjé
re vonatkozó kutatásai. 
Külön értéket képvisel
nek a kutatásaihoz szer
kesztett eszközei, pl. 
respirációs berendezés 
az állatok energiafel
használásának tanul
mányozására (+ Bp.,
1917. dec. 1 9 .) -A g r á r 
tört. 5 8 1 -586 . p.; MÉL
II. 819. p.

30. * 1741. B atthyány Ignác (N é
metújvár) püspök,
egyháztörténész. N agy
szombatban, Grazban 
és Rómában tanult. 
Egyházi pályáján foko
zatosan haladt előre, 
1780-ban nevezték ki 
erdélyi püspökké. R ó
mai tanulmányai során 
kezdte történészi mun
káját, megismerkedve a 
vatikáni könyv- és le 
véltár magyar anyagá
val. Hazatérve folytatta 
kutatásait. Ehhez hoz
zásegítette hatalmas 
könyvtára, a mai Batt- 
hyáneum. Kiem elkedő  
jelentőségű még a gyu
lafehérvári csillagv izs
gáló megalapítása
(1794) és fenntartása. 
A csillagda első  veze
tője Mártonffy Antal 
(17407-1799) volt, aki 
Hell Miksa (1720-1792)  
m ellett sajátította el 
a szükséges alapis
mereteket. Batthyány 
egyháztörténeti mun
kássága során számos 
fontos történeti for
rást tett közzé. (+ 
Kolozsvár, 1798. nov. 
17.) -  Csillagászattört.
II. 169. o.; Heinrich 
L.; Az első  kolozsvá
ri csillagda. Bukarest, 
1978. 7 6 -7 8 . p.; M ÉLI. 
145. p.
(Cikkünk a 126. oldalon)



FEBRUAR

4. 1866. Herrich Károly, Hollán 
Ernő, Liedemann Em il, 
Reitter Ferenc, Stoczek 
József, Weninger Vince 
és Ybl M iklós a Magyar 
Királyi Helytartótanács
nak beadványt írtak, 
amelyben a technikai ha
ladás anyagi és szellem i 
érdekeit előm ozdító Ma
gyar Technikai E gyesü
let m egalakítását kér
ték. Ez az egyesület a 
Magyar Mérnök- és Épí
tész-Egylet közvetlen  
elődje volt. Az 1866-ban 
létrehozott egyesületben  
a következő szakosztá
lyok létesültek:
I. Út-, vasút- és hídépítés
II. Vízépítés
III. Gépészet és gyáripar
IV. Földmérészet és m e
zőgazdasági ipar
V. Bányászat
VI. K özépítészet
-  Lósy-Schm idt E.:  ̂ A 
Magyar Mérnök- és Épí- 
tész-Egylet megalakulá
sának előzm ényei 1866-  
1867. Bp., 1927.; Lósy  
Schmidt E.; A Magyar 
Mérnök- és Építész-Egy
let megalakulásának h i
teles története. Bp., é. n.

* 1891 Éhik Gyula (Kolozsvár) 
zoológus. Bölcsészkari 
doktorátust szerzett, 
korszakunkban kandidá
tusi fokozatot. A Termé
szettudományi Múzeum  
állattárának vezetője. A 
hazai kisem lősök rend

szertani, anatómiai, öko
lógiai, élettani sajátossá
gait tanulmányozta. 
Megalkotta az interden- 
tális hom ológia törvé
nyét. Felism erte a pré
mes állatok hazai te-, 
nyésztésének nemzet- 
gazdasági jelentőségét. 
Nagymértékben bővítet
te a Természettudomá
nyi Múzeum kisem lősök  
gyűjteményét. (+ Bp., 
1964. dec. 2 8 . ) -M É L I .  
415. p.

* 1891. Varga J ó zse f (Bp.), ve
gyészm érnök, m űegye
temi tanár, akadémikus. 
1920-ban lett egyetem i 
tanár. 1939-1943 között 
ipar-, kereskedelem -, és 
közlekedésügyi m inisz
ter. 1951-től szervezte a 
Nagynyomású Kísérleti 
Intézetet, melynek igaz
gatója is volt. 1952-től a 
veszprémi egyetem  taná
ra. Legjelentősebb ered
ményei a műbenzinek és 
motorhajtó anyagok e lő 
állításához fűződnek. 
Főként a kőszenek lepár
lási termékeinek nagy
nyomású hidrogénezésé- 
vel foglalkozott. Ezen a 
téren nem zetközileg e l
ismert fölfedezése az ún. 
kénhidrogén effektus 
(Varga-effektus) m egál
lapítása. K idolgozta a 
nagy aszfalttartalmú ás
ványolajok és kátrányok 
középnyomású hidrogé-



nézésére a hidrokrakk- 
eljárást. (+ Bp., 1956. 
dec. 2 8 .) -M É L  II. 9 5 9 -  
960. p.
(Cikkünk a 202. oldalon.)

9. * 1816. Járm ay G usztáv (Kas
sa) gyógyszerész, ő  volt 
az Országos G yógysze
rész Egylet első  elnöke. 
A kormány 1868-ban lét
rehozta az Országos 
K özegészségi Tanácsot 
és e szerv alapszabályai
ban sürgős feladattá tette 
a Magyar Gyógyszer- 
könyv kidolgozását. 
Than Károly (1834-  
1908) elnökletével bi
zottság alakult, am ely
nek Jármay Gusztáv is 
tagja lett. Az új gyógy
szerkönyv magyar és la
tin nyelven kinyomtatva
1871-ben jelent meg, de
1872-ben lépett hatály
ba. A későbbiekben még 
részese volt a II. Magyar 
Gyógyszerkönyv kidol
gozásának (+ ?) -  Kemp- 
ler K.: A gyógyszerek  
története. 2. kiad. Bp., 
1984. 370., 378. p

+ 1966. T heibsz József (Bp.) 
molnár, technikus, inté
zeti igazgató. Beregszá
szon tanulta a molnár 
mesterséget. Magánúton 
szerzett technikusi kép
zettséget. Ez után mal
mokban, majd a buda
pesti Wörner malomgép
gyárban dolgozott. A 
svájci Bühler cég alkal
mazásában K özel-K ele- 
ten malomszereléseken

vett részt. Hazatérte után 
volt főmolnár, gyártás- 
vezető, m alomszerelési 
csoportvezető. 1951-60  
között az Élelmezésipari 
Tervező Intézet főmér
nöke. Egyik megalapító
ja és e lső  igazgatója volt 
a M alom gépfejlesztő és 
M alomtervező Intézet
nek (1960-63). Vezeté
sével újhodott meg a ma
gyar malomgépgyártás. 
A régi faszerkezetű ma
lomgépek helyett sorra 
új, acélszerkezetű ma
lomgépek készültek. Ré
szese annak a nagysza
bású kísérletsorozatnak, 
ahol a magyar röpítéses 
búzaőrlés m egvalósítása 
volt a cél. A malmi tech
nológiáról írt könyvei, 
szakcikkei forrás-
értékűek. A különböző 
oktatási szinteken (M űe
gyetem , molnártanfo
lyam stb.) csaknem két 
évtizeden át tanított. (* 
Bp., 1902. ápr. 24.)

1 0 .*  1891. Töry K álm án (Budaté- 
tény) vízépítő mérnök. 
O klevelét a budapesti 
M űegyetemen szerezte. 
Mint a Győri Folyam 
mérnöki Hivatal főnöke 
elsőként mérte a Duna 
görgetett hordalékhoza
mát és egy új kisvízsza- 
bályozási rendszert dol
gozott ki. 1945-től a V íz
rajzi Intézetnél dolgo
zott, elvállalta a magyar 
Duna-szakasz részletes 
fölm érését és elkészítet
te a folyam m élységvo-



nalas medertérképét. 
Megírta a Duna m onog
ráfiáját (Bp., 1972.).
Egyik irányítója volt az 
1954. és 1956. évi dunai 
árvizek elleni védeke
zésnek. Szorgalmazta a 
dunai jégtörőflottilla lét
rehozását. (+ Bp., 1975. 
ápr. 1 7 .)-M É L III. 7 9 4 -  
795. p.; Lászlóffy W.: T. 
K. Hidrológiai Közlöny,
1975. 8. sz.

+ 1966. K árolyi Zoltán (Bp.) 
mérnök. A budapesti 
Műgyetemen szerzett 
oklevelet. Pályafutása 
során mindvégig a v íz
üggyel foglalkozott, 
1954-től a Vízgazdálko
dási Tudományos Kutató 
Intézet főmunkatársa. A 
természetes vízfolyások  
hidraulikájának szakem
bere. Medermorfológiai 
vizsgálatai maradandó 
értékűek. Hordalékfogó 
berendezést tervezett, 
amelyet külföldön is 
használnak. Kutatta az 
árvízvédelem kérdéseit. 
Jelentős a v ízép í
téstörténettel foglalkozó  
tanulmánya. (* Pécs, 
1905. máj. 7.) -  MÉL I. 
872.; p. Lászlóffy W.; K. 
Z. Vízügyi Közlem é
nyek, 1966.

1 6 .+  1841. H offner József (Pest) 
állatorvos, egyetem i ta
nár, akadémikus. Pesten 
és Bécsben tanult. Előbb 
Bécsben tanított, ezt kö
vetően a pesti állatorvosi 
intézet igazgatója. Mun

katársa volt az Orvosi 
Tárnak, részt vett az 
MTA természettudomá
nyi műszótára anyagá
nak gyűjtésében. Több 
szakkönyvet fordított 
magyarra. (* Veszprém, 
1794. márc. 25.) -  MÉL
I. 729. p.

17. + 1916. K onkoly-T hege M iklós
(Budapest), földbirto
kos, csillagász, a m eteo
rológiai intézet igazga
tója, műszertervező, or
szággyűlési képviselő. 
Igen sokoldalú tudós és  
műszaki szakember, 
em ellett kiem elkedő mű
vészi képességekkel is 
rendelkezett. Fiatalon 
hajóskapitány és hajó- 
tervező, majd mozdony- 
vezetői vizsgát tett. 
1871-ben ógyallai (ma 
Hurbanovo) birtokán 
csillagászati obszervató
riumot alapított, amelyet 
a múlt század végére Eu
rópa egyik jelentős inté
zetévé fejlesztett, 1898- 
ban pedig a magyar ál
lamkincstárnak ajándé
kozott. 1890-ben kine
vezik a M eteorológiai és 
Földm ágnességi Intézet 
igazgatójává, ezt az in
tézményt is v ilágszínvo
nalra fejlesztette. Szá
mos műszerét maga ter
vezte és építette, a múlt 
század végének egyik  
nemzetközi hírű műszer- 
szakértője volt. Tudo
mányos munkásságából 
fő leg  a meteorok és az 
üstökösök szinképvizs-



gálata kiemelkedő. Kép
viselőként sokat fárado
zott a vasúti és hajózási 
dolgozók munkakörül
ményeinek javításán. 
1902-ben 1600 holdnyi 
birtokát a magyar állam
nak adományozta, hogy 
oda föld nélküli parasz
tokat telepítsenek. L eg
jelentősebb műszertani 
kézikönyvei német nyel
ven jelentek meg, és 
nemzetközi elismerést 
szereztek számára. (* 
Pest 1842. jan. 20.) 
(Cikkünk a 180. oldalon)

17. -h 1966. V idacs A ladár (Bp.)
geológus, mineralógus. 
A Szegedi Tudomány- 
egyetem en szerzett taná
ri oklevelet, majd ugyan
itt doktorátust, halála 
évében lett kandidátus. 
Előbb a Természettudo
mányi Múzeum kőzettá
rában, később a Földtani 
Intézetben dolgozott. 
Nevéhez fűződik a Mát
ra hegység területén a 
részletes térképezési 
módszerek kidolgozása. 
Új érces teléreket tárt 
fel, kutatása eredménye
ként vált ismertté a recs
ki nagym élységű ércese- 
dés. Tudományos és ok
tatófilm készítésével is 
foglalkozott. (* Pécs, 
1909. júl 4 .) -  MÉL II. 
997. p.

\iJ
1 8 .+  1941. K ogutovicz Lajos (Du-

navecse) térképész. A 
Magyar Térképészeti In
tézet megalapítója. A

Ludovika Akadémián a 
tereptan oktatója. (* Bp., 
1889. máj. 15.) -  Térké
pészeti Közlöny, 1930.
I. és 1942. 6. sz.

20. * 1791. Schm idt Ferdinánd J ó 
zsef (Sopron) rovartani 
kutató (entom ológus). 
Kartonfestést tanult, 
majd kereskedéssel pró
bálkozott. Visszavonult 
és a füvészet, kertészet 
mellett főképp barlang- 
és rovartani kutatások
kal foglalkozott. Gazdag 
rovartani gyűjteménye 
volt. Több addig ism e
retlen barlangi rovart írt 
le. (+ Laibach, Ausztria, 
1878. febr. 16.) -  MÉL
II. 591. p.

2 1 .+  1891. H ofm ann K ároly (Bp.)
geológus, műegyetemi 
tanár, akadémikus. Ta
nulmányait a freibergi 
Bányászati Akadémián, 
továbbá a heidelbergi 
egyetem en végezte, ahol 
Bunsen és Kirchhoff ta
nítványaként doktorált. 
1864-től a pest-budai Jó- 
zsef-m űegyetem  ás
vány-földtani tanszéké
nek első geológus pro
fesszora. 1869-től halá
láig a Magyar Királyi 
Földtani Intézet főgeo ló 
gusa. Munkássága főleg  
két területen bontako
zott ki: Erdély északi ré
szének földtani feltérké
pezésével úttörő munkát 
végzett. A Budai-hegy
ség korszerű földtani 
vizsgálatával pedig a



Magyar Középhegység  
első  földtani szerkezeti 
modelljét rajzolta meg. 
(* Ruszkabánya, 1839. 
nov. 27.) -  MTESZ 
1989. 82 -83 . p.

25. + 1966. Seres Iván (Bp.) mate
matikus. Diplomáját a 
Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen szerez
te. Magántanításból és 
biztosító intézeteknek 
végzett számításokból 
élt. Később különböző 
munkaköröket töltött be, 
míg végül az MTA Mate
matikai Kutatóintézeté
ben dolgozhatott. Fő ku
tatási területe á polino- 
mok irreducibilitási kér
dései. Ennek területén 
nem zetközileg elismert 
eredményeket ért el. B e
hatóan foglalkozott 
kombinatorikával és b iz
tosítási matematikával

is. (* B p ., 1907. dec. 15.)
-  MÉL III. 694. p.

28. * 1866. Jankó Sándor (Vasvár) 
erdőmérnök. A Selmec
bányái akadémián ta
nult. Több munkahelyen 
dolgozott, m íg végül a 
Selmecbányái -  későbbi 
soproni -  főiskola erdé
szeti és földméréstani 
tanszékének tanára, 
1920-22-ben a főiskola  
rektora, ő  írta az e lső  
magyar fotogrammetriai 
tankönyvet. K idolgozta 
a háromszögháló- hiba
elm életet. Tanári műkö
dése során sok műszert 
szerzett be, ezek seg ítsé
gével a hallgatók alapo
sabb gyakorlati képzést 
kaphattak. (+ Vönöck, 
1923. máj 14.) -  MÉL I. 
798.; Technikatört. III.
24. p.; Bendefy L.: Em
lékezés J. S.-ra. G eodé
zia és Kartográfia, 1973.
4.

M ÁRCIUS

2. * 1816. Faller G usztáv (G ölnic
bánya) bányamérnök, a 
Selmecbányái akadémia 
tanára. Bécsben és S el
mecbányán tanult. Okle
vele m egszerzése után 
Horvátországban gya- 
kornokoskodott. K ülföl
di tanulmányútjai után a 
Selmecbányái akadémi
án tanár, később pro
fesszor (1855-70). A 
magyar bányászati-ko
hászati szakem
berképzés történetének 
első  kutatója és feldol

gozója. Elsőként v iz s
gálta tudományos mód
szerrel a dorogi szénm e
dencét. Szakirodalmi 
munkássága nemzetközi 
jelentőségű. (+ Jászó, 
1881. jan. 20.)
(Cikkünk a 156. oldalon.)

* 1866. G állik  István D öm ötör  
(Bp.) mérnök. 1888-ban 
szerzett oklevelet a bu
dapesti M űegyetemen.
1892-től a Kereskedelmi 
Minisztérium hídépítési 
osztályának munkatársa.



1918-25 között a veze
tője. R észese volt a fővá
rosi Duna-liidak szerke
zeti tervezésének, ezek 
építésének, a Széchenyi- 
Lánchíd újjáépítésének 
(1913-16). Hasonlóan 
közreműködött a Tisza- 
hidak megalkotásában. 
Szakirodalmi munkái e l
sősorban a hídépí
téstannal és a fémrészek 
szilárdságával foglal
koznak. Kutatta a nagy- 
szilárdságú acélok alkal
mazásának lehetőségeit. 
(+ Bp., 1945. ápr. 16.) -  
MÉL L 566. p.

3. + 1941. B ugarszky István (Bp.)
kémikus, egyetem i ta
nár, akadémikus. Tanul
mányait a budapesti 
egyetemen végezte, 
ugyanitt 1891-ben dok
torált. Pályáját tanítással 
kezdte, végigjárva a fo 
kozatokat, 1903-ban ne
vezték ki ny. r. tanárrá. 
Ekkor már 6 a vegytani 
tanszék vezetője. Tudo
mányos munkásságának 
legnagyobb része a f iz i
kai-kémia körébe tarto
zik. Nagy érdemei van
nak az oldatok kémhatá
sának vizsgálatában, 
amelyek a pH fogalm á
nak kialakulásához ve
zettek. 1887- ben a v ize
let vezetőképességét 
vizsgálta és az eredmé
nyekből a sótartalomra 
következtetett. M egálla
pította, hogy az oxidáló
szerek elektródpotenci
áljai szerint oxidálnak és

eszerint sorba állíthatók. 
Analitikai módszert dol
gozott ki halogének egy
más melletti meghatáro
zására. 1897-ben fö lfe 
dezte az első  endoterm 
reakcióhőjű galván
elem et. Szabadalmat ka
pott a világos színű 
gyógyhatású kátránykol
loid előállítására vonat
kozó eljárására. (* Zen- 
ta, 1868. máj. 21.) 
(Cikkünk a 170. oldalon.)

5. * 1816. M argó Tivadar (Pest) 
zoológus, egyetem i ta
nár, akadémikus. Orvos
nak készült, de a pesti és 
a bécsi egyetemen filo 
zófiát és természettudo
mányi előadásokat hall
gatott. Végül bölcsész- 
doktori és két orvosdok
tori diplomát szerzett. 
Előbb a bécsi közkór
házban dolgozott, a pesti 
egyetem anatómiai tan
székén tanársegéd. Részt 
vett a szabadságharcban.
1851-től a szövettan 
egyetem i magántanára. 
Tanulmányozta az izom 
rostok élettanát. Előbb 
Kolozsvárott, azután a 
pesti egyetem en az állat
tan és az összehasonlító  
bonctan ny. r. tanára. A 
hatvanas évektől kezdő
dően behatóan foglalko
zott a darwinizmussal. 
Revideálta Dapsy László 
(1843-1890) fordításá
ban megjelenő Darwin- 
művet, „A fajok erede
té”-! (1873). M eggyőző
déssel vallotta: „az em-



bér semmi tekintetben 
nem foglal el kizáróla
gos állást az állatvilág
ban”. Munkássága a szö
vettani kutatások terüle
tén alapvető volt. To
vább fejlesztette a mik
roszkopiái vizsgálati 
módszert. Az állattant és 
ennek egyetem i oktatá
sát magas színvonalra 
emelte. (+ Pusztaszent- 
lőrinc, ma Pestlőrinc, 
1896. szept. 5.) -  MÉL
II. 142-143. p.; OMIKK
I. 197. p.

6. * 1891. Berde K ároly (Nagye- 
nyed) bőrgyógyász, 
egyetem i tanár. Jelentős 
érdemeket szerzett a 
bőr- és nem ibetegségek  
kutatása terén. Nevéhez  
fűződik egy élősdi gom 
bafaj és egyes bőrgyó
gyászati kórképek leírá
sa. Megírta a kolozsvári 
és szegedi klinikák tör
ténetét, feldolgozta iro
dalmi hagyatékukat. „A 
magyar nép dermatoló- 
giája, a bőr és betegségei 
népünk nyelvében, h ie
delmében és szokásai
ban” (Bp., 1940.) című 
munkája ma is keresett 
szakkönyvritkaság. (+ 
Bp., 1971. júl. 4.) MÉL.
III. 74. p.

* 1891. L őrinczy Endre (Bp.) 
mérnök. A budapesti 
M űegyetemen szerzett 
diplomát (1918). A 
MÁV-nál vasútvonalakat 
tervezett. Egyre maga
sabb tisztségekbe he

lyezték. Fő érdeme a há
ború után a vasutak és 
hidak helyreállításában 
kifejtett tevékenysége. 
R észt vett a Vasútterve
ző  Vállalat m egszerve
zésében. 1951-től több 
évfolyam on át a vágány
kapcsolások és az á llo 
mások létesítésének fö l
tételeit oktatta a Buda
pesti Műszaki Egyete
men, mint meghívott ta
nár (-») Bp. 1969. dec.
1 5 .) - M é l  III. 483. p.

8. + 1941. Járm ai K ároly (Bp.) á l
latorvos, egyetem i tanár, 
A kórszövettan és a da
ganatkutatás területén 
végzett vizsgálatai révén 
neve az egész világon is 
mertté vált. ó  volt a ma
gyar állatorvosi kórtan 
és kórbonctan első  szak- 
könyvírója. (* Körmöc
bánya, 1887. szept. 18.) 
-M É L  L 803. p.

9. * 1916. Szőkefalvi-N agy Z ol
tán (Kolozsvár) kém i
kus, egyetem i tanár, 
technikatörténész. A sze
gedi egyetem en szerezte 
meg vegytan-termé
szettan tanári diplomá
ját. Először tanársegéd a 
kolozsvári egyetemen. 
Később kémiát tanított a 
nagyváradi hadapródis- 
kolában. Háború és hadi
fogság után a keszthelyi 
gimnáziumban tanított. 
1952-ben nevezték ki az 
egri pedagógiai főiskola  
kémiaprofesszorává. Itt 
kezdte kutatni a magyar



kémia -  szinte feltárat
lan területét. Feldolgoz
ta a hazai XVIII. századi 
természettudományos 
oktatásTTörténetét (ha- 
m uzsírfőzés, timsó- és 
szódagyártás). Jelentő
sek az orvos- gyógysze
résztörténeti kutatásai. 
Eredményeiről három 
könyv és több mint két
száz cikk és tanulmány 
tanúskodik. (+ Eger, 
1980. nov. 9.) -  Szabad- 
váry F.: Sz. N. Z. Techni
katörténeti Szemle, 
1980/81. 287-298 . p.; A 
magyar vegyészet arc- 
képcsarnoka. A Magyar 
Vegyipari Múzeum Ki
adványai, 22. sz. Várpa
lota, 1987.

10. + 1916. Teleki Sám uel (Bp.) Af- 
rika-utazó, akadémikus. 
A göttingeni és a berlini 
egyetemen tanult. Afri- 
ka-expedíciót szervezett 
és 1886 őszén az útitár
sul fölkért pozsonyi 
Höhnel Lajos tengerész
tiszt kíséretében utazott 
Afrikába. 1887. április 
12-én érték el a Kiliman
dzsárót, ahol ő hatolt fel 
elsőként az örök hó hatá
ráig. Az év októberében 
a Kenya-hegyet mászta 
meg, ugyancsak e lső 
ként az utazók közül. 
1888 áprilisában fö lfe 
deztek egy működő vul
kánt, m elyet Höhnel Te
lekiről nevezett el, a tér
képeken ma is így szere
pel. Afrika fölfedezésé
nek történetében n agyje

lentőségű Teleki kb. 3000  
km-es utazása, mivel ha
talmas, addig ismeretlen 
térséget tártak fel. Két 
magyar és egy osztrák 
expedíció 100 év után 
végigjárta Teleki útját, 
így állítva emléket a 
nagy magyar tudósnak 
és fölfedezőnek. (* Sá- 
romberke, 1845. nov. 1.) 
-M É L  II. 839. p .-

12. * 1891. Fodor J. Kálm án (Ma
gyaróvár) vegyészm ér
nök, élelmiszerkémikus, 
Bp-en szerzett diplomát, 
majd Emil Fischer né
metországi intézetében 
dolgozott. Az első  v ilág
háború után előbb Ma- 
gyaróvárott, ezt követő
en a budapesti vegykí- 
sérleti intézetben dolgo
zott, 1924-ben a Magyar 
Kir. Szegedi Vegykísér- 
leti és Paprikakísérleti 
Állomás igazgatójává 
nevezték ki. Foglalko
zott a fűszerpaprika 
cukraival, a kapricin- 
nel, a purinvegyületek- 
kel, a tanninokkal, az 
aromás karbonsav-szár
mazékokkal. E. Fischer 
oldalán részt vett a Vero
nai fölfedezésében. (-(- 
Bp. 1931. júl. 3 1 .) - B á 
tyai J.: Lapok Szeged tu
domány- és technika- 
történetéből. DM 1976. 
nov. 9.

*1891. Polányi M ihály (Bp.) 
vegyész, szociológus, f i
lozófus. Budapesten sze
rezte meg orvosi diplo-

1



máját. Elsősorban fiz i
kai, kémiai kutatásokkal 
foglalkozott. A későbbi
ekben figyelm e az ab
szorpciós termodinami
ka felé fordult. Kutatása
iért róla nevezték el az 
abszorpciós potenciál 
kiszámítására használa
tos képletet. Részt vett a 
századelő haladó m oz
galmaiban. Cikkei jelen
tek meg a Huszadik Szá
zad és Szabadgondolat c. 
periodikákban. A hábo
rúban mint katonaorvos 
vett részt. A forradalmak 
után Németországba 
emigrált, ahol a növényi 
eredetű rostok röntgen
diffrakciós vizsgálatával 
foglalkozott és a szilárd 
testek képlékeny tulaj
donságait vizsgálta. Itt 
kötött életre szóló barát-^ 
Ságot Wigner Jenővel. 
1933-ban Angliába 
ment, ahol reakciókine
tikai vizsgálataival vált 
ismertté. Az Egyesült Iz
zó kutatóival együttmű
ködve részt vett a nagy
üzemi kriptongyártási 
eljárás kidolgozásában. 
Ekkoriban kezdett köz- 
gazdasági, szociológiai 
és politikai kérdésekkel 
is foglalkozni. 1948-ban 
a manchesteri egyetem  
szociológia professzora 
lett. Már korábban fö l
keltették figyelm ét a tu
dom ányfilozófiai prob
lémák. Az ötvenes évek
ben megvált katedrájától 
és az oxfordi Merton 
College tagjaként vég

zett kutatómunkát. Ek
kor írta meg (London, 
1958) élete főművét, a 
Personal Knowledge-ot. 
(+ Northampton, 1976. 
febr. 22.)
(Cikkünk a 196. oldalon.)

* 1891. W anka Ferenc (Ipoly
ság) élelm iszervegyész. 
Tanulmányait a budapes
ti tudományegyetemen 
végezte. Az Országos 
Kémiai Intézetben tej- 
és tejtermék-, később 
paprikavizsgálatokkal 
foglalkozott. Munkássá
gának kiem elkedő jelen 
tőségű részét alkotják 
a paprika minősítésére 
és minőségjavítására 
végzett kutatásai és 
ezek végeredménye, az 
édes-nem es paprikaőr
let. (-(■ Bp., 1965. jan.
10.) -  MÉL II. 1025. 
P-

14. * 1891. A gárdi Ede (Pécsvárad) 
ornitológus. Jogot vég
zett. K özségi jegyző, 
majd közjegyző volt. 
Csaknem hét évtizeden  
át foglalkozott a mada
rak életének m egfigyelé
sével. É szleléseit 1912- 
től továbbította a Madár
tani Központnak. M egfi
gyeléseit cikkekben is 
megírta. 74 madárfész
ket és 2500 madárto
jást magába foglaló  
gyűjteményét a pécsi 
Janus Pannonius M úze
um őrzi. (+ Pécsvárad,
1973. aug. 20.) -  MÉL
III. 3. p.



16. * 1916. K erényi Elek (Jászbe
rény) kertészmérnök. A 
budapesti Kertészeti 
Tanintézetben tanult. A 
hazai virághagyma-ter- 
m esztés megindítója. A 
kerti füvek és a gyepesí
tés kiváló szakértője. A 
Kertészeti Főiskola dísz- 
növényterm esztési tan
székén egyetem i tanár
segéd, később adjunktus 
volt. (+ Bp., 1963. 
márc. 13.) -  MÉL III. 
384. p.

17. * 1891. Ferjentsik  Sándor (Sel
mecbánya) vaskohómér
nök. A Selmecbányái Bá
nyászati- és Erdészeti 
Akadémián szerzett ok
levelet. Ózdon és Bor- 
sodnádasdon dolgozott. 
Tanított az ózdi Állami 
Műszaki Főiskolán, ezt 
követően a m iskolci N e
hézipari Műszaki Egye
temen. A borsodnádasdi 
finomlemezgyártás szin
te valamennyi műveletét 
korszerűsítette. (+ Ózd, 
1964. szept. 30.) -  MÉL
III. 204. p.

+ 1966. Vajk A rtúr (Bp.) bánya
mérnök, szakíró. Sel
mecbányái és soproni ta
nulmányai után csaknem  
30 éven át a brennbergi 
szénbánya üzem vezetője  
volt. Új eljárásokat ve
zetett be: a gépesítést 
korlátozó gőzüzem he
lyett villam os energiát, 
széles homlokú frontfej
tést és az addig csak kül
földön alkalmazott sűrí

tett levegős fúvótöm edé
kelést. Fejlesztette a bá
nya szociális-kulturális 
létesítm ényeit is. Az
1949-ben alapított Bá
nyászati Kutató Intézet 
első  igazgatója volt. (* 
Hodrusbánya, 1893. 
márc. 20.) -  MÉL III.
814. p.

18. + 1966. M ihailich  G yözö (Bp.)
hídépítő mérnök, műe
gyetem i tanár, akadémi
kus. Tanulmányait a bu
dapesti M űegyetemen 
végezte. 1906-ban ma
gántanári képesítést 
nyert, a vasbetonszerke
zetek c. tárgy meghívott 
előadója lett. 1920-ban 
m egválasztották az újon
nan alapított II. sz. híd
építési tanszék tanárává.
Az újjászervezett Ma
gyar Tudományos Aka
démia (1950) Műszaki 
Tudományos Osztályá
nak első  vezetője. A l
kotásai: a szolnoki köz
úti Tisza-híd (1 9 1 0 -
1911), a csepeli gabona
tárház (1922), a fővárosi  ̂
Szabó József utcai autó- 
buszgarázs (1930), a 
Margit-híd erősítő és 
szélesítési munkái 
(1932), a Kossuth- híd, 
az új szegedi közúti 
Tisza-híd (1947-1948).
Az óbudai híd és a 
Boráros téri híd terv- 
pályázatán munkáját d í
jazták. (* Temesré- 
kás, 1877. okt. 14.) -  
Vasbeton I.; MÉL II. 
202 -2 0 3 . p.



22. * 1891. G iovannini R udolf (Fü
zesabony) gyógysze
rész, gyógynövényszak
értő. G yógyszerészi ok
levelet szerzett. Már 
kezdettől (1919) foglal
kozott a hazai gyógynö
vények term esztésével, 
gyűjtésével, kereskedel
m ével és gyógynövény- 
beváltással. Ez a tevé
kenysége végigkísérte 
egész életpályáján. Ku
tatási területe és tudo
mányos munkássága a 
hazai gyógynövénybe
gyűjtés, -vizsgálat, -m i
nősítés és a belföldi ke
reskedelem szervezésé
re, valamint külföldi 
megismertetésére terjedt 
ki. R észese volt gyógy
növények szab
ványosításának. Főmun
katárs, majd szerkesztő
je volt a „Herba” c. szak
lapnak. Tagja volt a VI. 
Magyar Gyógyszer-
könyv szerkesztőbizott
ságának. Irodalmi mun
kássága a hazai gyógy
növényekhez kötődik. 
(-1- Bp., 1963. szept. 
23.) -  MÉL III. 2 4 8 -  
249. p.

23. * 1866. Fekete József (Maros-
vásárhely) gépészmér
nök, a hazai ipari oktatás 
szervezője. M űegyetemi 
tanulmányait Zürichben 
és Budapesten végezte  
(1888). Éveken át kül
földön dolgozott. 1892- 
ben jött haza, m egalapí
totta és igazgatóként v e 
zette a marosvásárhelyi

állami ipariskolát, m eg
szervezte a technológiai 
iparmúzeumot. Tevéke
nyen közreműködött a 
székely iparfejlesztési 
mozgalomban. (-I-?) 
MÉL II. 484. p.

24. * 1916. Csató István  (M iskolc)
újságíró, tudomán^nép- 
szerűsítő szakíró. Újság
íróként több lapnál dol
gozott. Dobi István 
(1898-1968) titkára is 
volt. 1968-tól haláláig 
az Élet és Tudomány fő- 
szerkesztő-helyettese.
Az ötvenes évektől több 
tudománynépszerűsítő 
cikket írt, 1960-tól 
könyveiben elsők között 
foglalkozott a kiberneti
ka, az információs forra
dalom, a szám ítógép és 
az űrkutatás népszerűsí
tésével. (+ Bp., 1974. 
nov. 30.) -  MÉL III. 
120. p.

25. 1466. A hat Garam-menti bá
nyaváros -  Körmöcbá
nya, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Újbánya, 
Bakabánya és Libetbá- 
nya -  szövetségéhez he
tedikként B élabánya is 
csatlakozott. -  MTK 
285. p.

26. * 1866. D rucker Jenő (Pest)
Szőlészeti és  borászati 
szakember, mezőgazda- 
sági író. Tanulmányait 
Bécsben és Budapesten 
végezte, itt doktorált. E- 
lőbb gyakornok, ezt kö
vetően a nógrádi Pencen



mintagazdaságot létesí
tett. A millenium évében  
költözött a fővárosba. 
1897-től haláláig szer
kesztette a „Borászati 
Lapok”-at. 1902-ben 
egyik alapítója volt a 
Magyar Szőlősgazdák  
Országos Egyesületé
nek. Hathatós tevékeny
séget fejtett ki a magyar 
szőlőm űvelés filoxéra- 
vész utáni felújítása, a 
bortermelés föllendítése  
érdekében, a magyar bor 
külföldi propagálása és a 
borexport fokozása érde
kében. ő  rendezte az 
1900. évi párizsi magyar 
borkiállítást. (̂ - Bp., 
1926. aug. 5.) -  MÉL I. 
398-399 . p.

29. * 1816. K orizm ics L ászló (Agg- 
szentpéterpuszta) m ező
gazdász, mérnök, agrár
politikus, akadémikus. A 
pesti mérnöki intézetben 
szerzett mérnöki diplo
mát. Uradalmakban mér
nök, később főmérnök. 
Hazánkban elsők között 
létesített rétöntözést. A 
szabadságharc idején 
miniszteri titkár. 1849 
elején megindította a 
Gazdasági Lapokat. Az 
Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület egyik  
vezetője, 1857-től halá
láig elnöke. R észese a 
Földhitel Intézet alapítá
sának. 1868-tól ország- 
gyűlési képviselő volt. 
Az okszerű talajművelés 
magyarországi úttörője. 
Benkő D ániellel és Mo-

rócz Istvánnal együtt át
írta és a hazai v iszo
nyokra alkalmazta Step- 
hens Henry: The book o f  
the farm c. művét, mely 
hét kötetben, „M ezei 
gazdaság könyve” c í
men, 1855 és 1868 kö
zött jelent meg. E m el
lett még több m ezőgaz
dasággal foglalkozó, 
önálló vagy társ
szerzővel írt műve je 
lent meg. (-1- Kistétény, 
1886. okt. 5.) -  M ÉLI 
972. p.; OMIKK I.
169. p.

31. * 1866. D>gen Árpád (Pozsony) 
botanikus, akadémikus. 
Budapesten orvosi dip
lomát szerzett. Rövid 
ideig dolgozott orvos
ként. 1896-tól haláláig a 
Vetőm agvizsgáló Á llo 
más (később Intézet) 
igazgatója volt. Főként 
mezőgazdasági növény
tannal, a vetőmagvak és 
a növénynemesítés é let
tani alapjaival foglalko
zott. A vetőmagvak v izs
gálatának egyes nem zet
közi módszereit ő, illet
ve a vezetése alatt műkö
dő széles körben e lis 
mert intézet munkatársai 
dolgozták ki. Több új 
balkáni növényfajt írt le, 
köztük Európa flórájá
ban ismeretlen nem zet
ségeket. Megindította és 
haláláig szerkesztette a 
Magyar Botanikai Lapo
kat. (-1- Bp., 1934. márc.
30.) -  MÉL I. 359. p.; 
Agrártört. 7 3 -8 0 . p.
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31. * 1891. Asbóth O szkár (Panko- 
ta) helikopter konstruk
tőr. Eleinte repülőgépé
pítéssel foglalkozott. Az 
első világháború idején 
légcsavarokkal kísérle
tezett. 1928-ban h eli
kopter-javaslatát Misura 
kocsigyáros támogatta. 
Le Rhone forgómotor
hoz két légcsavart készí
tett, amelyek ellentétes 
forgással. Hosszú István 
pilóta irányításával fö l
emelték a szerkezetet. A 
következő helikopter
változatokat néhány füg
gőleges, a rotoráramban 
mozgathatóan elhelye
zett stabilizáló felülettel 
látta el. Ezek a gépek két 
egymás felett ellentéte
sen, koaxiálisán forgó 
légcsavarral már sok si
keres, kis magasságú fe l
szállást végeztek Hosszú  
István, majd Víg Mihály 
pilótával. A sekély vizek  
hajózhatóvá tételére lég 
csavarral felszerelt k í
sérleti hajót is épített. (+ 
Bp., 1960. febr. 27.) -  
Repülés (1974) 124-
125. p.; MÉL I. 58. p..

+ 1941. Thirring Gusztáv (Bp.) 
statisztikus, földrajztu
dós, akadémikus. A 
budapesti egyetemen  
szerzett földrajz, ter
mészetrajz szakos taná

ri oklevelet. Előbb a l
ma materében antropo
lógiai tanársegéd. 1888- 
tól a fővárosi statiszti
kai hivatalban dolgo
zott, 1906-26 között az 
intézmény igazgatója 
volt. 1897-től a dem og
ráfia egyetem i magánta
nára, később rk. tanár. 
Már egyetem i hallgató
ként pályadíjat nyert 
Sopron vm. természeti 
viszonyairól írott dolgo
zatával (1882). Részt 
vett a Magyar Turista 
Egyesület m egalakításá
ban, idővel ennek elnöke 
lett. A hazai útikalauz
irodalom kim agasló mű
velője. 1889-ben m egin
dította és hét éven át 
szerkesztette a Turisták 
Lapját. Ugyancsak ő 
kezdem ényezte és Har- 
rer Ferenccel szerkesz
tette a Városi Szem lét. 
Történeti demográfiai 
munkáival a magyar 
történeti statisztikai ku
tatásokat alapozta meg. 
„Budapest félévszáza
dos fejlődése 1873-  
1923” c. művét a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Széchenyi-díjjal jutal
mazta. (* Sopron, 1861. 
dec. 25.) -  K ovacsics J.: 
T. G. élete és munkássá
ga. Bp. 1962.; MÉL II. 
856. p.
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2. 1966. M egnyílt a második v i
lágháborúban súlyosan 
megrongálódott, majd 
újjáépített K özlekedési 
M úzeum . -  Közlekedési 
Múzeum Évkönyve. I. 
Bp., 7 -5 1 . p.

3. + 1916. Veres Ferenc (K olozs
vár) fényképész, feltalá
ló. Kolozsvárott nyitott 
műtermet (1852). Kez
detben Kornis Z sig
mond segítségével a jód- 
bróm-ezüst eljárással k í
sérleteztek. Később rá
jött az em ail-em ulzió  
nyitjára és fényképes ke
rámia előállítására ége
tőkemencét vásárolt. 
1881-ben a kolozsvári 
egyetemen a fényképé
szet előadója lett. 
Ugyanez évben kezdett 
foglalkozni a színes 
fényképezéssel, néhány 
év múlva diapozitívról 
kielégítő másolatot tu
dott készíteni. Az 1889. 
évi párizsi világkiállítá
son bemutatott találmá
nyát nagy elism eréssel 
fogadták. Kísérleteit 
anyagi eszközök hiánya 
miatt nem folytathatta. 
Szerkesztette és kiadta a 
Fényképészeti Lapok c. 
folyóiratot (1882-88). 
Fényképgyűjteményét 
az Erdélyi Múzeumnak 
ajándékozta. (* K olozs
vár, 1832. szept. 1.) -  
MÉL II. 985. p. ^  -

+ 1941. Teleki Pál (Bp.) állam
férfi, földrajztudós, egye
temi tanár, akadémikus. 
Budapesti egyetemi ta
nulmányai után 1903-ban 
államtudományi doktor. 
Fiatalon sokat foglalko
zott földrajz- és térképé
szettörténettel, az e téren 
végzett munkásságára 
m egbecsüléssel hivat
koznak. „Atlasz a japán 
szigetek cartographiájá- 
nak történetéhez” c. 
munkáját a Francia Föld
rajzi Társaság Jomard- 
díjjal ismerte el és jutal
mazta (1909). USA-beli 
nagy tanulmányútját kö
vetően (1912) figyelm e 
mindinkább gazdaság- 
földrajzi kérdések felé 
fordult. Ilyen művei: 
„Amerika gazdasági 
földrajza” (Bp., 1922) 
„Általános gazdasági 
földrajz” (Bp., 1927). 
Fontosak a gazdasági és 
népességi adatokat hűen 
bemutató térképei, pl.: 
„Magyarország néprajzi 
térképe a népsűrűség 
alapján” (Bp. 1919). Kü
lön figyelm et fordított a 
földrajzoktatás korsze
rűsítésére. Erre vonatko
zó műve: „A modern 
földrajz és oktatása” 
Bp., 1923. A hazai v iszo
nyokat tágabb környe
zettel vetette össze. Ezt 
vizsgálta az „Európáról 
és Magyarországról„



Bp., 1934. tárgyú alkotá
sában. K özel két évtize
den át (1920-1938) ok
tatta az egyetem i ifjúsá
got. Tanszéke a hazai 
gazdasági földrajz sze l
lemi központja volt. Ku
tatóbázisok megalapítá
sa fűződik nevéhez: Szo
ciográfiai Intézet és az 
Államtudományi Intézet 
(1926), Magyar Táj- és 
Népkutató Intézet 
(1938). (* Bp. 1879.
nov. 1.)
(Cikkünk a 153. oldalon)

4. + 1916. W aisbecker Antal (Kő
szeg) orvos, flórakutató. 
A bécsi egyetemen ta
nult, 1858-ban avatták 
orvosdoktorrá. Élete vé
géig Kőszegen és Vas 
vármegyében tevékeny
kedett. Orvosi gyakorla
ta mellett a vármegye 
flóráját tanulmányozta 
és a vidék harasztjait, 
edényes virágait dolgoz
ta fel. Flórakutatói ered
ményeit a korabeli oszt
rák és magyar szakla
pokban publikálta. Új 
növényfajokat írt le. N ö
vénygyűjteményeket ál
lított össze. (* K őszeg, 
1835. jan. 2 9 .) -M É L II. 
1020-1021. p.

5. 1966. Budapestre érkezett az 
első menetrendszerű 
D C -8-as in terkonti
nentális repülőgép, 
mely New Yorkból le 
szállás nélkül tette meg 
az utat.

1966. A Tolna m egyei Tanács
csal kötött megállapodás 
alapján a pécsi H unor 
K esztyűgyár Dombóvá- 
rott új üzemet létesített. 
Ebben főként kézzel var
rott sertésbőr kesztyűket 
készítenek.

7. 4- 1941. F inkey J ó zse f (Sopron) 
bányamérnök, egyetem i 
tanár, akadémikus, az ás- 
ványelőkészítéstan nem
zetközi hatású tudósa. 
1914-41 között fő isko
lai, majd egyetem i tanár 
Selmecbányán, utóbb 
Sopronban. Az érc- és  
szénelőkészítési tanszék 
első  professzora. A lap
vető műve 1924-ben 
Berlinben jelent meg 
„Die W issenschaftliche 
Grundlagen der nassen 
Erzaufbereitung” cím 
m el, majd 1930-ban az 
Egyesült Államokban 
angol, 1932-ben pedig a 
Szovjetunióban orosz 
nyelven. Hazánkban e l
sőként foglalkozott a bá
nyák telepítésének elm é
letével. (* Sárospatak, 
1889. nov. 2 7 . ) - MÉL I. 
512-513 . p.;Selm ec Hl. 
167 p.; MTESZ 1989. 
35 -3 6 ., 7 4 -7 5 . p.

1941. M egalapították a M a
gyar V iscosagyár R t.-t.
-  Kémiatört. III. 376. p.

9. * 1916. Pandula Egon (Bp.)
gyógyszerész-ezredes, 
egyetem i tanár. 1941- 
ben avatták gyógysze- 
részdoktorrá. A Magyar



Néphadsereg főgyógy
szerésze. Az Orvostudo
mányi Egyetem tanszék- 
vezető tanára. Főleg 
gyógyszerészeti techno
lógiával foglalkozott. 
Két szabadalma, 6 egye
temi jegyzete, 34 tudo
mányos közlem énye je 
lent meg. A Magyar 
G yógyszerészeti Társa
ság elnökségének tagja. 
(+ Bp., 1970. febr. 5.) -  
MÉL III. 593. p.; A M. 
G yógyszerészeti Társa
ság ötven éve (1924-  
1974). Bp., 16-17 . p.

10. * 1766. L ipszky János (Szed- 
licsna, Trencsén vm.) 
térképész, katonatiszt. 
Fiatalon katonai pályára 
lépett. Rangban az ezre- 
dességig em elkedett. Jó
zsef nádor hadsegéde. 
Már az 1784-87  közötti 
katonai, majd gazdasági 
térképfölvételeken is 
részt vett. Tábori szolgá
lata közben jutott egy ál
tala újnak vélt térképve
tületi rendszer (a Mur- 
doch-vetület) gondolatá
ra. Az 1790-es évektől 
megkezdte Magyaror
szág új, az addigiaknál 
pontosabb és néprajzilag 
is helyes térképének 
összeállítását, amelyhez 
számos régebbi részlet- 
térképet gyűjtött össze. 
A munkálatokat Bogda- 
nich Imre Dániel 
(17627-1802) csillagász  
segítette, aki földrajzi 
helymeghatározásokat 
végzett. A nagy mű, a

„Mappa generalis regni 
H ungáriáé...” (Pesthini, 
1806) és a „Tabella ge
neralis regni Hungáriáé” 
(Pesthini, 1810) a múlt 
század elejének nem zet
közileg is elismert térké
pe volt, am elyet külföl
dön is kiadtak. (+ 
Szedlicsna, 1826. máj.
2 .) -0 M I K K  II. 113- 
114. p. j / \ / ,

12. 1841. G róf Széchenyi István  
kezdem ényezésére m eg
alakult a Pesti K ikötő  
E gyesület. -  MTK 651. 
P-

1891. E napon a Vasárnapi Ú j
ság hírül adta, hogy a 
. . . ’’Balaton tudo
m ányos kutatása tár
gyában a Magyar Föld
rajzi Társaság által 
Lóczy Lajos (1 8 4 9 -  
1920) elnöklete alatt ki
küldött bizottság m eg
kezdte működését”... A 
tó és környezetének ter
m észeti és társadalmi v i
szonyait feltáró két évti
zedes kutatómunka a 
magyar földrajztudo
mány nemzetközi mér
tékben is páratlan vállal
kozása volt. Az 1. kötet 
1897-ben jelent meg. -  
A Balaton tudományos 
kutatásának eredmé
nyei. I-III. Bp., 1897-
1918.

16. + 1816. K olbány Pál (Pozsony) 
orvos, botanikus. H allé
ban és Bécsben tanult. 
Orvosi oklevelének kel-



te 1787. Orvosként Po
zsonyban tevékenyke
dett. Úttörőként foglal
kozott a himlőoltás be
vezetésével. Elsők kö
zött eredményesen alkal
mazott vízgyógym ódot. 
Mint botanikust elsősor
ban a mérgező növények 
és ezek mérgei érdekel
ték, (* Ozdin, 1758.) -  
M ÉLI. 950-951 . p.

* 1891. Egerváry Jenő (Debre
cen) matematikus, műe
gyetemi tanár, akadémi
kus. Egyetemi tanul
mányait a budapesti tu
dományegyetemen vé
gezte, ugyanitt 1914-ben 
doktorált. Több helyen 
tanított, végül 1941-ben 
a Műegyetemen mate
matikaprofesszor lett. 
Munkássága során közel 
80 önálló kutatási ered
ményt közlő tanulmánya 
jelent meg. Különösen 
jelentős Kőnig Dénes 
gráfelméleti tételeinek  
általánosítása, amelyet 
mátrix-számításoknál, 
így a gazdasági tervezé
seknél is alkalmaznak és 
amelyet Kőnig-Egerváry 
módszer vagy „magyar
módszer” néven taníta
nak világszerte. Fontos 
kutatási területe volt a 
geometria és a differen
ciálegyenletek elmélete 
és alkalmazása, a forgó 
rendszerek kritikus szög- 
sebességének megállapí
tása, a kinetikus gázel
mélet alapjának vizsgá
lata, a mátrix-számítás

elm élete és gyakorlata.
(+ Bp.7fnov. 30.)
(Cikkünk a 17|^. oldalon) —

20. *1841. G yengő L ászló (Győr-
Alsóváros) mérnök. Vas
útépítéssel foglalkozott.
A Pest-Losonc, a P est-  
Hatvan, továbbá az Ung- 
vár felé vezető és a Dél- 
Magyarországot átszelő  
vaspályát építette. A pá
rizsi E iffel cég hazai 
képviselőjeként vezette 
a budapesti Nyugati pá
lyaudvar épületének épí
tését, a szegedi Tisza- 
híd építését (az utóbbit a
II. világháború alatt fe l
robbantották.) R észt vett 
a Tisza szabályozási 
munkálataiban. 1884- 
ben szabadelvű prog
rammal országgyűlési 
képviselővé választot
ták. (+ Bp., 1884. nov.
29.) -MTESZ 1984.42. p.

21. * 1 8 4 1 . Ludvigh G yula (Sze-
pesbéla) vasútépítő mér
nök. A brüsszeli egyete
men tanult. Gyakorlati 
munkáját Belgiumban  
kezdte és Spanyolor
szágban folytatta. 1867 
után tért haza, majd 
újabb külföldi tanul
mányutak után, javasla
tai alapján tervezték 
meg a boszniai és romá
niai vasúti csatlakozáso
kat. 1887-től 22 éven át 
volt a MÁV elnökigazga
tója. Ez idő alatt m eg
négyszereződött a ma
gyar vasutak hossza. Vé
leményét kikérték a Vas-



kapu szabályozásánál, a 
Duna-hidak építésénél 
stb. (+ Bp., 1919. jan. 6.) 
-M É L II . 98. p.; Techni
katört. III. 133. p.

* 1866. K atona Lajos (Nagybá
nya) kohómérnök. Okle
velét a Selmecbányái 
akadémián szerezte. 
Gyakorlati munkáját Re- 
sicán kezdte, itt a nagy- 
olvasztók főnöke lett. 
1905-től magánmérnök. 
Tanulmányútjai során 
megismerte Európa és az 
USA kohóműveit. Utóbb 
a Ganz-gyár vagonmű
helyének főnöke. A vas
kohászat és hengerlés 
kérdései foglalkoztat
ták. Terveiről és újításai
ról szóló tanulmányait 
hazai és külföldi lapok 
közölték. Elm életileg  
bebizonyította a közvet
len acélgyártás lehetősé
gét. Elgondolásait ké
sőbb a svéd és amerikai 
kísérletek a gyakorlat
ban is igazolták, (-h 

'Jup 1933. júl. 4.) -  MÉL I.
' 878-879 . p.

2 3 .+  1891. A ndrássy M anó gróf 
(Görz) vasgyáros, ipari út
törő, akadémikus. Egyete
mi tanulmányai után Nyu- 
gat-Európába és Észak- 
Afrikába utazott. Részt 
vett az 1848-as szabad
ságharcban, ennek leveré
sét követően menekülnie 
kellett. Hazatérte után kor
szerűsítette a Sajó menti 
vasművek vasércbányá
szatát és kohászatát. Kez

deményezésére alakult 
meg a Salgótarjáni Vas
finomító Társulat (1868) 
ez később (1881), a Ri- 
mamurány-völgyi Vas
mű Részvénytársasággal 
egyesült. Akkoriban ez 
volt hazánk legnagyobb 
nehézipari vállalata. 
Andrássy Manó tagja 
volt az igazgatóságnak. 
Azon kevés számú arisz
tokratáink közé tarto
zott, aki az ipar fejlesz
tésével gyakorlatilag is 
foglalkozott. (* Kassa, 
1821. márc. 3.) -  MÉL I. 
34-35. p.

24. * 1866. Spiegel F rigyes (Pest) 
építész, iparművész, a 
szecesszió képviselője. 
Oklevelét a budapesti 
M űegyetemen szerezte 
(1887). Ettől kezdve 
önálló építészeti tevé
kenységet folytatott. 
1914 és 1917 között a 
Magyar Építőművészek  
Szövetségének első  e l
nöke volt. Főbb építé
szeti művei: Bp. Izabella
u. 9 4 -9 6 ., szegedi zene
palota, szolnoki és bé
késcsabai színház, ko
lozsvári nyári színház. 
Ide sorolható Debrecen
ben a Kereskedelmi és 
Iparkamara épülete. Vá
rosi villaépületein külö
nösen kedvelte a ruszti
kus kő alkalmazását. N é
hány munkáját Márkus 
Gézával (1872-1912)  
közösen tervezte. Szá
mos tervpályázaton vett 
részt (Pl. Kossuth Lajos-



emlékmű). Új formák 
felé törekvő iparművész, 
Maison Moderne néven 
iparművészeti műhelyt 
nyitott, amely egységes, 
újszerű boltberendezése
ket tervezett és készített. 
Ilyen volt a Szt. István 
körúti Kerpel Gyógy
szertár, a Belvárosi Taka
rékpénztár berendezése. 
(+ Bp., 1933. febr. 2 6 . ) -  
MÉL II. 651. p.; M űvé
szeti Lexikon IV. 343. p.

+ 1891. D oleschall Gábor (M is
kolc) orvos, növényfizi
ológus. Pesten avatták 
orvosdoktorrá 1840-ben. 
1843-tól haláláig M is
kolcon gyakorló orvos. 
A szabadságharcban ka
tonaorvosként vett részt. 
Doktori értekezése az e l
ső magyar növény
élettannal foglalkozó  
mű. Pest, 1840. (* L o
sonc, 1813. febr. 13.) -  
M ÉLI. 387. p.

25. + 1941. Sidon Sim on (Bp.) ma
tematikus. Tudós rabbi
családból származott. A 
budapesti egyetemen 
szerzett matematika-fizi
ka szakos oklevelet. Egy 
ideig tanított, ezt követő
en biztosítási matemati
kusként működött. Sze
rencsétlenség áldozata 
lett. Elsősorban trigono
metrikus- és hatványso
rok elméletével foglalko
zott. Különösen kiemel
kedő a lakunáris trigono
metrikus sorok abszolút 
konvergenciájára vonat

kozó tétele, ezt a monog
ráfiák Sidon-tételként 
említik. A matematika- 
történet a függvények 
sorbafejtésének terüle
tén elért eredményeit 
méltatja. Dolgozatai a 
Mathematische Zeit
schrift, a Mathematische 
Annalen, az Acta Scien- 
tiarum Mathematicarum 
folyóiratokban jelentek 
meg. (* Versec, 1892.?)
-  Egyesületi közlés; Ma
tematikatört. I. 2 9 9 -  
300.p.; Sain M.: Mate
matikatörténeti ABC. 
Bp., 1974. 205. p.

30. + 1891. C sászár K ároly (Bp.)
tanár, biztosítási mate
matikus, a közgazdasági 
szám vitel úttörője. 
1862-től Temesvárott, 
Becskereken, Selm ecbá
nyán és Budapesten a IV. 
kerületi Főreálgim názi
umban tanított. 1869-től 
Kolozsvárott tanár, a 
polgári leányiskola igaz
gatója. 1871- tői ism ét a 
fővárosban tanít. 1882- 
től a magyar francia b iz 
tosító társaság matema
tikai tanácsadója. Cikke
ket ír a korabeli lapokba, 
az utóbbiak közül több 
fizikával és tudo
mánytörténettel foglal
kozik. Számos könyve 
jelent meg, ezek témái: 
betűszámtan, számtan, 
geometriai alaktan, ter
mészettan, csillagos ég. 
(* Pest, 1842. jan. 2 0 . ) -  
MÉL I. 301 -3 0 2 . p.; 
TTK, 1892. 641. p.



M ÁJUS

1 8 4 1 .Az 1825-ben kezdődő 
reformkor politikai, gaz
dasági és kulturális m oz
galma hatására jöttek 
létre 1840-ben Bene Fe
renc (1775-1858) kezde
m ényezésére a Magyar 
Orvosok és Termé
szetvizsgálók Vándor- 
gyűlései. Ennek a tudo
mányos tevékenységnek  
első. Pesten 1841 máju
sában tartott gyűlésén 
Bugát Pál (1793-1865) 
javaslatára megalakítot
ták a Kir. M agyar Ter
m észettudom ányi Tár
su latot „a tudományokat 
m ivelni és terjeszteni” 
céllal. Az 1848/49-es 
szabadságharcot követő 
megtorpanás után Szily  
Kálmánnal (1838-1924) 
új fejezet kezdődött a 
Társulat történetében. 
Újjászervezte a Társula
tot, 1869-ben elindította 
és szerkesztette a Termé
szettudományi Közlönyt. 
Elnöksége alatt (1880- 
1900) a Társulat fényko
rát élte, amelynek máso
dik megalapítója volt. 
(Cikkünk a 135. oldalon.)

1891. Ezelőtt 100 évvel, 1891 
májusában végezte E öt
vös Loránd (18 4 8 -  
1919) munkatársaival az 
első  terepi mérést torzi
ós ingájával, a Celldö- 
mölk melletti Sághe- 
gyen. Eötvös a gravitáci
ós erőtér megismerésére

vonatkozó korszakalko
tó jelentőségű kísérletei 
eredményeiről 1888 no
vemberében számolt be 
a Magyar Tudományos 
Akadémia ülésén. Ennek 
nyomán készítette el 
Süss Nándorral, a kiváló  
precíziós m űszerésszel, 
a görbületi és a horizon
tális variométert 1890- 
ben, ez utóbbiból fej
lesztette ki Eötvös a to
vábbi mérések során tor
ziós ingáját. A torziós in
gával Eötvös egy új gya
korlati tudományos ku
tatási módszert alkotott 
meg, az alkalmazott geo
fizika első , a gravitáció 
mérési módszerét, mely 
földtani, az ásványi 
nyersanyagkutatást s 
egyben a föld mélyének  
felderítését, megism eré
sét szolgálta. Az első  v i
lágháború befejeztével 
módszere az egész v ilá 
gon elterjedt.
(Cikkünk a 144. oldalon)

1941. V ízrebocsátották a 
Ganz-Danubius Hajó
gyárban a „M agyar Ten
gerész” és a „M agyar  
V itéz” nevű, egyenként 
2300 tonnás tengeri áru
szállító hajókat, ame
lyekre Galacon szerelték  
fel a fölépítm ényeket. E 
hajótípusból 1940-ben a 
Magyar Királyi Buda
pesti N em zeti és Szabad
kikötő Részvénytársaság



három darabot rendelt. A 
hajókat azonban az idő
közben megkötött keres
kedelmi egyezm ény ke
retében a Szovjet
uniónak adták el. Mivel 
a m agyar-szovjet v i
szony háborúba torkol
lott, a hajókat a fekete
tengeri német hajózás 
szolgálatába állították. A 
hajók az 1944-es hadmű
veletek során elsüllyed
tek. -  Hajózástört. III. 
67-68 . p.

1. * 1841. Frecskay János (Pest) 
technológiai író, újságí
ró. Pedagógiai pályára 
készült. Pesten hat évig  
tanított. 1866-tól újságí
ró, a Hon c. lap munka
társa. A kereskedelmi 
minisztériumban szaba
dalmi levéltáros (1883), 
később könyv- és térkép
tári főigazgató. 1895-től 
a szabadalmi hivatal fő i
gazgatója. Ő szerkesz
tette a Szabadalmi Köz
löny és a Találmányok 
Leírása c. folyóiratot. 
Újságíró korától gyűjtöt
te a magyar ipari szak
nyelv adatait. E tevé
kenységével hozzájárult 
ipari szaknyelvünk k i
alakításához. Munkájá
nak eredményét 33 fü
zetben publikálta, így  
jött létre könyvészetünk 
becses darabja, a M es
terségek szótára (Bp.,
1912). Hasonlóan érté
kes mű a Találmányok 
könyve, amely négy kö
tetben jelent meg (Bp.

1877-80). Az ipari szak
ismeretek gazdagításá
hoz járult hozzá a M es
terségek könyvtárával 
(I-II. Bp., 1882-84). (+ 
Bp., 1919. okt. 13.) -  
MÉL I. 540. p.

+ 1966. M arkó D ezső (Bp.) or
vos, röntgenológus. Or
vosi oklevelét Budapes
ten szerezte. Praxisa so 
rán mindvégig röntgeno- 
lógiával foglalkozott. 
1930-ban egyetem i ma
gántanárrá habilitálták. 
Találmánya többek kö
zött az ún. ejtő kazetta és 
a genitáliákat védő szer
kezet. (* M iskolc, 1896. 
febr. 15.) -  MÉL III. 
505-506 . p.

4. * 1766. Falka Sám uel, bikfalvi 
(Fogaras) betűtervező és 
metsző, foglalkozott 
réz- és acélm etszetek ké
szítésével és térkép nyo
mólapok kidolgozásával 
is. Székely családja 
Nagyszebenbe küldte ta
nulni, itt sajátította el a 
művészi rajzolást, majd 
Kolozsvárott a fa- és réz
metszést, Bécsben pedig 
a betűöntést. Gyönyörű 
nyomdabetűi hamarosan 
hírnevet szereztek szá
mára. 1798-ban meghív
ták a budai Egyetemi 
Nyomda „anyabetű vé- 
ső- és öntő felügyelőjé”- 
nek. M űhelyéből szebb
nél szebb betűtípusok 
kerültek ki, ezzel nem is 
csekély bevételt szerzett 
az Egyetem i Nyomdá-



nak. Több magyarorszá
gi nyomda (Eger, Eszter
gom, Gyulafehérvár, 
Debrecen) m ellett az 
újonnan alapított buka
resti nyomtatóműhely, 
ezt követően az önálló 
bolgár és szerb nyomdák 
is tőle szerezték be betű
készletüket. Betűmet
szésen kívül címlapokat, 
részm etszetű könyvdí
szeket is készített. Érde
meket szerzett kibonta
kozó polgári térképésze
tünk megalapozásában 
is. R észt vett Lipszky Já
nos (1766-1826) „Map
pa Generalis Regni Hun- 
gariae”-jának nagysza
bású munkálataiban 
(1 8 0 4 -6 ), 1817-ben pe
dig maga is kiadott egy 
térképet. (+ Buda 1826. 
jan. 20 .) -  MÉL I. 460. 
p.; Käfer I.: Az Egyetemi 
Nyomda négyszáz éve. 
Bp. 1977. 121-130 . p.; 
Térképtört. I. Térkép
tört. IV. 2 3 -26 . p.

* 1866. Stark L ipót (Trencsén) 
gépészmérnök, az elekt
romos vezetékszám ítás 
egyik úttörője. Diplom á
ját a budapesti M űegye
temen szerezte (1887). 
Egy ideig a Ganz-gyár 
Dél-amerikai erőmű
építkezéseit vezette.
1896-1910  között a gyár 
főmérnöke. Egy évig  
Konstantinápolyban dol
gozott. Ezt követően a 
Székesfőváros Elektro
mos M űveinek vezér- 
igazgatója (1911-1919),

1

később műszaki tanács
adója. ő  szerkesztette az 
Elektrotechnika c. lapot. 
Nagyszámú szakközle
ménye közül kiem elke
dik a Herzog Józseffel 
(1859-1915) együtt írt 
„Az elektromos vezeté
kek számítása” c. műve, 
amelyet a Mérnök Egy
let 1890-ben Hollán-díj- 
jal tüntetett ki (-t- Bp., 
1932. dec. 1 7 .)-M É L II. 
653. p.

5. + 1816. C sernák L ászló (D e
venter, Hollandia) mate
matikus és fizikus. Mun
kásságának maradandó 
értéke az egész számok 
törzstényezős felbontá
sát megadó táblázata, 
amelyet saját költségén  
adott ki. Ez az első  ilyen  
jellegű  mű, amely egy
m illióig megadja a törzs
tényezőket. Fizikával 
foglalkozó műveiben a 
halmazállapot és a rej
tett (lá tens) hő témáit 
tárgyalta. (* Pápa, 1740. 
szept. 1.) -  MTESZ 

45. p.; OMIKK I.

6. * 1791. Sadler J ó zsef (Pozsony)
botanikus, egyetem i ta
nár. Gyógyszerésztanfo- 
lyamot végzett, majd 
bölcsészeti és orvosi ta
nulmányokat folytatott 
(1812-19). 1820-ban
avatták orvosdoktorrá. 
Ettől az időtől a Magyar 
Nem zeti Múzeum termé
szeti tárában segédőr, 
a következő évtől a tár



vezetője. Hazai és kül
földi útjai során növé
nyeket, ásványokat és 
rovarokat gyűjtött. Her
báriuma 1832-ben több 
mint 28 000 fajt tartal
mazott. 1832-től halálá
ig előbb helyettes tanár, 
később mint rendes ta
nár, az egyetemen bota
nikát tanított, 1832-42  
között a vegytant is taní
totta. 1848-ban az elsők 
között oktatott magya
rul. Megmaradt a múze
um őrének is. Foglalko
zott flórakutatással: ha- 
rasztokkal és gombák
kal. Munkásságának leg 
jelentősebb részét a 
nagy központi herbári
um létrehozása képezi. 
(+ Pest, 1849. márc.
12.) -  MÉL II. 5 5 7 -  
558. p.

7. * 1766. Budai É zsaiás (Pér, 
Szolnok vm.) törté
netíró, tanár, klasszika
filológus, akadémikus. A 
Magyar Tudós Társaság 
egyik előkészítője és e l
ső tagjainak egyike  
(1831). Tanulmányait a 
debreceni kollégiumban, 
Göttingenben, Oxford- 
ban és Hollandiában vé
gezte. Hazajövetele után 
Késmárkon és a debrece
ni református kollégi
umban tanított történel
met, latint és görög nyel
vet, valamint hittudo
mányt. Számos, akkori
ban igen népszerű tan
könyvet írt: Közönséges 
história (Debrecen,

1800-1808). Régi tudós 
világ históriája (Debre
cen, 1802), Magyaror
szág históriája (I-IIL , 
Debrecen, 1805-1812) 
stb. A 18. század fordu
lóján irányította, ö ssze
fogta és támogatta azok
nak a tehetséges fiata
loknak a tevékenységét, 
akik elsajátították a réz
m etszés és nyomtatás is
mereteit, akiket „debre
ceni rézm etsző diákok
nak” szokás nevezni. így  
„metsződött és nyomta- 
tódott” az Oskolai Ma
gyar (új átlás), mely 
Debrecenben 1804-ben  
jelent meg. Ez egyike 
legjelentősebb munkái
nak, amely egy jó l ö ssze
állított, korszerű magyar 
világatlasz volt. Az at
lasz 12 lapja -  Magyar- 
ország kivételével -  né
met minta után, de átdol
gozva készült. Ezt m eg
előzte az 1800-ban k i
adott, kezdetlegesebb  
„Oskolai új átlás” (12 
lap) és a történelmi tér
képeket tartalmazó „Os
kolai ó átlás”, ugyancsak 
12 lapon (1801). (+ D eb
recen, 1841. júl. 14.) -  
P éczeli J.: Emlékbeszéd. 
MTA évk. VI. 1845.; 
Nagy S.: A debreceni re
formátus kollégium  I. 
Hajdúhadház 1933.; 
Tóth B.: A debreceni réz
m etsző diákok. Bp.
1976. 1 8 -2 5 .p.

+ 1916. Scholtz
(Veszprém)

Ágoston
matemati-



kus, egyetem i tanár. Ta
nulmányait Bécsben és 
Berlinben végezte. E- 
löbb az ig ló i gimnázium  
tanára. 1871-től a pesti 
evangélikus gimnázium  
igazgatója. 1879-től ta
nított a pesti egyetem en, 
öt év után mint ny. r. ta
nár. 1885-ben egyik kez
dem ényezője volt a ma
gánjellegű Mathemati
kai Társaság létrehozá
sának. Kutatásai főleg a 
determinánsokra vonat
koznak. A komponált de
terminánsok egyik téte
lét Hunyady-Scholtz té
telnek nevezik. Ez -  lát
szólag bonyolult volta 
ellenére -  kúpszeletekre 
és másodrendű felü le
tekre igen jól alkalmaz
ható. (* Kotterbach, 
1844. júl. 2 7 .) -M É L  II. 
597. p.. Matematika
tört. I.

9. * 1891. Székely Pál (Kaczkó) 
bányamérnök, bányajo 
gász. Tanulmányait a ko 
lozsvári tudományegye 
temen és a Selmecbányái 
Bányászati és Erdészeti 
Akadémián, továbbá 
Sopronban végezte  
(1922). Gyakorló éveit 
Tatabányán töltötte. Ez
után bányahatósági terü
leten dolgozott (Salgó
tarján, M iskolc, Bp.). A 
bányák biztonsága érde
kében több bányajogi és 
bányászati rendelet k i
dolgozásában vett részt. 
1945 után tervezője és 
szervezője a bányák ál

lamosításának. A Bá
nyászati és Kohászati 
Egyesület egyik újjá
szervezője. (+ Bp.,
1974. aug. 9 . ) -M É L III.
743. p.

1 2 .+  1816. Szabiik István (K alo
csa) fizikus, tanár. 1762- 
től piarista szerzetes.
Rendjének több gimná
ziumában fizikát és tör
ténelmet tanított. 1783- 
ban -  röviddel a Mont- 
golfier testvérek kísérle
tei után -  Pesten felbo
csátotta az egyik első  
magyar léggöm böt. K í
sérletét Győrött és Sze
geden is m egism ételte. 
Földgömböt is szerkesz
tett, de a puszta tényen 
kívül mást nem tudunk 
erről a munkájáról. II.
József király már 1781- 
ben új alapokra helyezte 
az állam és egyház v i
szonyát, még ugyaneb
ben az évben feloszlatta  
az oktatással vagy beteg
ápolással nem foglalko
zó szerzetes rendeket.
Ez, bár Szablikot kevés
bé érintette, mégsem ér
tett vele egyet, ezért hát
rány érte. Róla írt Móra 
Ferenc „Kedves öreg ár
nyak” c. tárcájában (1.
Szegedi tulipános láda.
Ö. m. Bp., 1964. 14 9 -  
150. p.). 1794-ben N agy
károlyban (Erdély) m eg
szerkesztette az első  ha- j . , j 
zai telegráfot.
1746. máj. 6.)
(Cikkünk a 198. oldalon.)



14. * 1891. Tróján Em il (Bp.) or
vos, egyetem i tanár. Bu
dapesten tanult. A diplo
mája m egszerzése után 
több klinikán dolgozott. 
A szegedi tudomány- 
egyetem gyermekgyó
gyászati klinikáján 30 
éven át foglalkozott se
bészeti műtéttannal. El
sősorban a veleszületett 
csípőficam , a nyúlajak 
és a farkastorok gyógyí
tása volt eredményesen 
művelt területe. (+ Sze
ged, 1970. júl. 20.) -  
MÉL III. 798. p.

16. * 1816. M annó A lajos (Debre
cen) gyógyszerész. Ok
levele m egszerzése után 
orvosi tanulmányokat 
kezdett, amelyet azon
ban nem tudott befejez
ni, mert a tüdőbaja vég
zett vele. Rövid életében 
tevékeny szakíró és for
dító volt. 1842-ben Pes
ten kiadott tankönyve, 
az „Orvos-gyógyszeré- 
szi vegytan” az első ma
gyar nyelvű mű e tárgy
ban. (+ Pest, 1846. jan.
1 3 .) -M É L  II. 134. p.

21. + 1866. G rossm ann Ignác
(Pest) fizikus. A prágai 
egyetem en hallgatott
matematikát és pedagó
giát, majd Győrszigeten 
tanított. Később a József 
Ipartanodában tanult. 
Ezt követően a pesti ke
reskedelmi akadémián 
oktatott. Életének utolsó 
szakaszában telegráf- 
mérnök a P est-L osonc-

Zólyom vasúttársaság
nál. ő  a higanyos lég sz i
vattyú egyik feltalálója. 
(* Göncruszka, 1823. 
febr. 16.) -  MÉL I. 
625. p.

+ 1916. G örgey A rtúr (V iseg
rád) honvéd tábornok. 
Az utásztiszti akadémia 
után a prágai egyetem en  
tanult kémiát. J. Redten- 
bacher professzor tanít
ványa, majd munkatársa. 
Új módszert dolgozott ki 
a kókuszdió zsírsavai
nak elválasztására. Nem  
az akkor ismert szaka
szos lepárlással vagy k i
fagyasztással választotta 
el a zsírsavhomológokat, 
hanem báriumsóik eltérő 
oldékonysága alapján. 
Kimutatta, hogy a kó- 
kuszdi óolajban, zsírsa
vak m ellett, kaprin- és 
laurinsav is található. 
Eredményeit a bécsi tu
dományos akadémia fo 
lyóirata is közölte. Than 
Károly (1834-1908) 
nagynevű kémikusunk 
Görgeyről ezt mondta: 
...„ha szem élyes szeren
cséjére a tudományos 
pályán maradhat, később 
mint búvár és egyetem i 
tanár egyikévé lett volna 
a legkiválóbb szaktudós
nak”. (* Toporc, 1818. 
jan. 30.) -  MÉL I. 616. 
p.; Kémiatört. I. 106- 
107. p.

28. * 1841. W agner L ászló  (Pest) 
m ezőgazdász, m űegye
temi tanár. A pesti Műe



gyetem en szerzett diplo
mát. Gazdatisztként dol
gozott. Évekig nyugat
európai tanulmányúton 
volt. 1868-tól tanított a 
pesti M űegyetemen, a 
következő évtől mint ny. 
r. tanár. Szerkesztette a 
Gazdászati Közlönyt és 
a Földm ívelési Érdeke
inket. Szakirodalmi 
munkássága a gazdaság- 
politika, a mezőgazda
ságtan, de főleg a mező- 
gazdasági ipar területére 
terjedt ki. (+ Gossen- 
sass, Tirol, 1888. júl.
2 .) -  MÉL II. 1019- 
1020. p.

29. * 1891. M azalán Pál (Igló) bá
nyamérnök. Műszaki ta
nulmányait a Selmecbá
nyái Bánya- és Erdőmér
nöki Főiskolán végezte. 
Az erdélyi földgázm ező
kön Pékár D ezső mellett, 
eredményes torziós in
gam éréseket végzett, 
majd 1920-tól a nagyal
földi (Nagyhortobágy -
1.) és a dunántúli (Buda- 
fapuszta -  I.) szénhidro
gén kutatófúrásokat irá
nyította. 1924-ben Új- 
Guineában részt vett az 
angol érdekeltségű fö ld 
gázkutatásokban. Haza
térése után főleg a víz- 
és iparivíz- feltárások te
rületén tevékenykedett. 
A II. világháború idején 
saját üzemet létesített

„Mazalán Pál Mélyfúró 
Vállalat és Gépgyár” né
ven, olajfúró eszközök  
és fúróberendezések 
gyártására. 1938-tól a 
„Mélyfúrású kutak” c í
mű tárgyat adta elő a bu
dapesti M űegyetemen. 
Ezt követően a Bányá
szati Kutató Intézet 
Olajosztályának vezető
je, kialakítva a fluidum- 
bányászati kutatás bázi
sát. Munkásságáról szá
mos tanulmányban szá
molt be, például: A
mélyfúrású kutak helyes 
létesítési módja és az ez
zel kapcsolatos teendők. 
Vízügyi Közlöny,
1939.3-4 . sz. (+ Bp.,
1959. dec. 3.)
(Cikkünk a 186. oldalon.)

31. * 1866. Paikert A lajos (N agy
szombat) közgazdasági 
író. A budapesti egyete
men jogi diplomát szer
zett. 1890-95-ben az Or
szágos Magyar Gazdasá
gi E gyesület (OMGE) 
titkára. A Magyar Gaz
daságtörténelmi Szemle 
szerkesztője. A Mező- 
gazdasági Múzeum 
egyik alapítója (1895). 
Nyugdíjazása után m eg
szervezte és vezette a ka
irói mezőgazdasági mú
zeumot. (1930-32). (+ 
Bp., 1948. júl 30.) -  
MÉL II. 337. p.



JUNIUS

2. + 1666. L ippai János (Tren- 
csén-fürdő, Trencsén- 
Teplic mellett) botani
kus, jezsuita tanár, gaz
dasági és kertészeti író. 
Bécsben tanult, 1624- 
ben lépett be a jezsuita  
rendbe. A grazi és bécsi 
egyetem eken keleti 
nyelveket tanított. Ezt 
követően esztergomi ér
sek bátyja, György 
(1600-1666) pozsonyi 
udvarában élt, az érseki 
kertet gondozta. E mun
kálkodásáról írta az első  
magyar nyelvű tudo
mányos kertészeti mun
kát, a „Posoni Kert”-et. 
A mű voltaképp három 
könyv: A Virágos kert és 
Veteményes kert (Bécs, 
1664). A harmadik
könyv, a Gyümölcsös 
kert (B écs, 1667) már 
halála után jelent meg. A 
három kötet egybekötve 
1753-ban ismét m egje
lent. (Fakszimile kiadá
sa: 1966) Gyakorlati is 
meretei mellett, birtoká
ban volt kora botanikai 
és kertészeti tudásának 
is. Az általa leírt ter
m esztési technika és ker- 
tészkedési tételek ma is 
helytállóak, ó  az első  
pomológusunk, aki vagy 
100 gyümölcsfajtát írt 
le. Műve nyelvm űvelési 
szempontból is értékes. 
A Posoni kert két évszá
zadon át az egyetlen ma
gyar nyelvű kertészeti 
szakkönyv volt. Lippai

öt művének cím e ismere
tes, de csak kettő vehető 
kézbe. A fenti mellett a 
’’Calendarium ...” (Po
zsony, 1661.) is magyar 
nyelvű. Ebben a hóna
pok rendje szerint ismer
teti a mezőgazdasági 
tennivalókat, 278 pontba 
foglalva. (* Pozsony, 
1606. júl. 30.)
(Cikkünk a 119. oldalon)

3. + 1966. B artucz Lajos (Bp.)
antropológus, egyetem i 
tanár. Egyetemi tanul
mányait Budapesten vé
gezte. Antropológiából 
írt bölcsészdoktori 
disszertációját 1908-ban 
védte meg. 1905-töl ta
nított a budapesti tudo
mányegyetemen, 1914- 
ben magántanári képesí
tést szerzett. A tanács- 
köztársaság után állásá
tól megfosztották. Mint 
antropológust a Néprajzi 
Múzeum alkalmazta 
(1926). 1940-től a szege
di egyetem ny. r. tanára. 
Munkássága főként a 
népvándorlás és honfog
lalás kori leletekre irá
nyult, de kora magyarsá
gának etnikai csoportjait 
is  kutatta. Nevéhez fűző
dik Martinovics Ignác és 
társai budai sírhelyének 
felkutatása és maradvá
nyaik azonosítása. M eg
indította és szerkesztette 
az Anthropológiai Füze- 
tek-et. ( * Szegvár, 1885. 
ápr. 1.) -  MTESZ 1985.



4 6 -4 7 . p.; MÉL. L 134. 
p.; OMIKK I. 27 -28 . p.-

5. 1816. A Magyar Nem zeti Mú- '
zeum falán kigyúlt az e l
ső pesti gázlám pa. M eg
valósítója Tehel Lajos 
(1769-1816) volt, aki 
ebben az időszakban a 
múzeum természetiek tá
rának őre. A példát Lon
don szolgáltatta, ahol 
1813-ban alakult meg az 
első  nagyobb gázszol
gáltató társaság. Ha
zánkban az üzemszerű 
gázgyártást házi gázfej
lesztő  készülékek e lő z 
ték meg. Az első  próbál
kozás után tíz év telt el, 
amíg a gazdag pesti ke
reskedők gázvilágítást 
kezdtek alkalmazni. A 
pesti üzemszerű gázszol
gáltatás 1856-tól műkö
dött. -  A Budapesti Gáz
művek száz esztendeje 
1856-1956. Bp., 5 -7 . p.
(L. még nov. 19.)

6. * 1866. T irts R ezső (Szélakna)
erődtanácsos, szakíró. A 
Selmecbányái erdészeti 
akadémián tanult. Ez
után erdészeti szolgálat
ba lépett, ó  készítette az 
első  turistaútjelzést D o
bogókőre. Itt a R ezső k i
látó Tirts em lékét őrzi.
Leírta a magyar turista
mozgalom keletkezését.
(+ Bp., 1945. dec. 3.) -  
MÉL II. 867. p.

dapesti M űegyetemen  
szerezte. Külföldi gya
korlattal kezdte hazai 
pályafutását. Több mun
kahelyen dolgozott. A  
Budapesti Műszaki 
Egyetem hadmérnöki ka
rát 1954-57 között ve
zette. Főleg a cukrok ké
miájával foglalkozott. 
Részt vett a Zemplén- 
féle cukorelszappanosí- 
tás kidolgozásában. Fog
lalkozott a biztonságos 
lőporszárítással is. (-i- 
Bp., 1974. szept. 13.) -  
MÉL III. 451. p.

1916. Fekete Sándor (Makó) 
bányamérnök. Egyetemi 
tanulmányait Sopronban 
végezte. Különböző bá
nyákban dolgozott. 
Oroszlányban kidolgoz
ta a koncentrált fejlesz
tési módot az ottani vas
telep egy vágatrendszer
rel való lefejtésére. A ro 
mán kormány felkérte a 
nagybányai aranyércfel
dolgozó üzemek munká
inak irányítására. Haza
térve munkatársaival k i
dolgozta az úrkuti kar
bonátos mangánérc hid- 
rometallurgiai feldolgo
zásának új változatát. 
Pályafutása végén a Bá
nyászati Kutató Intézet
ben dolgozott. (+ Bp., 
1973. ápr. 11.) -  MEL
III. 200. p.

* 1891. K unz A lfonz (Bp.) v e 
gyészm érnök, egyetem i 
tanár. Diplomáját a bu-

+ 1966. Sebestyén Endre (S ze
ged) építészmérnök. 
Szeged város főm érnö
ke. Számos középület



(Belvárosi M ozi, Ipar
csarnok, sportlétesítmé
nyek) és magánházak 
tervezője. Szegeden leg
alább 40 terve valósult 
meg. ő  alapította a váro
si tervező irodát, a mai 
Déltervet. 1988-ban 
Szegeden tiszteletére 
emléktáblát avattak. (* 
Szeged, 1888. júl. 2 4 . ) -  
Bátyai J.: Sebestyén
Endre m űvészete. DM 
1988. okt. 24.

7. + 1941. B resztovszky Béla 
(Bp.) mérnök, m űegye
temi tanár. Hazai és kül
földi tanulmányai után 
műegyetemi adjunktus. 
(1901-1912). Ezt köve
tően a Műegyetem mű
szaki mechanika és e l
m életi géptan professzo
ra, 1916-tól a tanszékhez 
kapcsolódó mechanikai 
laboratórium és kísérleti 
állomás vezetője. Irányí
tásával a laboratórium a 
hazai anyagvizsgálati 
kutatások fontos köz
pontja. Az építőanya
gokra és az épületek fö
démszerkezetére vonat
kozó vizsgálatait széles
körűen elismerték. Be
hatóan foglalkozott a re
pülés műszaki kérdései
vel. Az I. világháború 
után vezetésével újjá
szervezték a magyar re
pülést. (* Nagykároly,
1872. aug. 2 8 .) -M É L I .  
264. p.

12. + 1916. Z sigm ondy Béla (Bp.)
gépészmérnök. Mérnöki 
diplomáját Zürichben 
szerezte (1870). Haza
térte után társult nagy
bátyjával, Zsigmondy 
Vilmos bányamérnök
kel, aki artézi kutak fú
rásaival tette országszer
te ismertté nevét. Ezen a 
területen lett társa Z sig
mondy Béla. A nagybáty 
elhunyta után (1888) 6 
készítette hazánkban a 
legtöbb alföldi város 
vízellátásához szüksé
ges artézi kutat (Hódm e
zővásárhely, Szentes, 
Szarvas, Békéscsaba  
stb.). Műszaki tehetsé
gét dicséri, hogy 500 m- 
nél mélyebb kutakat is 
fúrt. A kútfúrás terén 
külföldön is híressé tette 
nevét. A kiváló gépész- 
mérnök 1894-től hídépí
téssel is foglalkozott, 
több nagy folyam i híd 
alépítményét építette, i l 
letve építési munkálato
kat vezetett (budapesti 
Ferenc József híd, aradi 
Maros-hidak, Zombor- 
gom bosi Duna-híd stb.). 
A fúrótechnikusok ván
dorgyűléseinek lelkes 
szervezője és résztvevő
je  volt. Több tisztséget 
töltött be a Magyar Mér
nök és Építész-Egylet
ben. (* Pest, 1848. márc.
7.) -  Csath B.; A Zsig- 
mondyak szerepe a ma
gyar vízkutatás és fúrás 
történetében. Bp. 1983.; 
Révai Nagy Lexikon  
XIX. 7 5 3 .p.



1 8 .+  1841. D ecrett József (Beszter
cebánya) erdész, breznó- 
bányai kir. erdőbíró, 
majd besztercebányai 
kamarai erdőmester. A 
korszerű erdőgazdálko
dás hazai úttörője. (* 
Debrecen, 1774. júl. 12.)
-  M ÉLI. 358. p.

23. + 1866. C lark, Adam (Buda) an
gol mérnök. Első ízben 
1834-ben jött Magyaror
szágra: Széchenyi István 
hívta meg, hogy fe lá llít
sa a Duna-szabályozás- 
hoz szükséges gépeket. 
Második alkalommal a 
Lánchíd építésével bízta 
meg W illiam Tierney 
ClarkpfT 1852-57 között 
tervei alapján készült el 
az Alagút. Budán telepe
dett le. (* Edinburgh, 
Skócia, 1811. aug. 14.) -  
MÉL I. 288. p.; Bp. lex. 
211. p.; MTESZ 1986. 
23. p.

+ 1941. F ilarszky N ándor (Bp.) 
botanikus, egyetem i ta
nár, akadémikus. A bu
dapesti egyetemen tanult 
és itt szerzett bölcsész- 
doktori oklevelet
(1884). Különböző b e
osztásokban és helyeken  
tanított. 1899-ben kine
vezték a Magyar N em ze
ti Múzeum Növénytára 
vezetőjévé. Nagymér
tékben fejlesztette a 
gyűjteményt, a szaksze
rű rendezés is az ő nevé
hez fűződik. Elsősorban 
az algák sejttanával és a 
növények alaktanával

foglalkozott. A szepará
ciós sejtmagosztódásról 
kidolgozott elm élete 
nem talált visszhangra. 
Növényrendszertana és 
Általános Növénytana 
kéziratban maradt. (* 
Késmárk, 1858. okt. 18.) 
-M É L I . 510. p.

28. 1891. Megnyitották az egész
Balatonra kiterjedő h a
józást. Három hajó állt 
rendelkezésre: 1889-ben 
a Hartmann hajógyárban 
épített Baross kerekes 
gőzös, továbbá 1891- 
ben a Schoenichen-gyár- 
ban készült Helka és K e
lén csavargőzösök. -  
Gonda B.: A magyar ha
józás. Bp., 1899. 172-  
173. p.

2 9 .+  1916. Fekete Lajos (Selm ec
bánya) erdész, botani
kus, főiskolai tanár, aka
démikus. Az erdészet 
minden ágát művelte; 
termékeny író volt. Sok
oldalú munkásságából 
kiemelkedik Blattny Ti
borral közösen írt „Az 
erdészeti jelentőségű fák 
és cserjék elterjedése a 
magyar állam területén” 
című műve. (* Torda, 
1837. jún. 1 8 .) -M É L  I; 
484. p.; MTESZ 1987.
28.; 76 -77 . p.

30. + 1916. Téglás K ároly (Bp.)
erdőmérnök. Diplom á
ját a Selmecbányái Er
dészeti Akadémián sze
rezte. Jelentős szak-
irodalmi munkásságá-



JULIUS

ból kiemelkedik az 
„Erdővédelemtan” (S el
mecbánya, 1893.) (*

Sepsiszentgyörgy,
1864. márc. 15.) -
MÉL II. 830. p.

1. 1841. M egjelent Budán az 
egyik legkorábbi magyar 
ipari, műszaki folyóirat, 
a „M üipar” , K acsko- 
vics Lajos (1806-1891) 
és Török János (1807- 
1874) szerkesztésében. 
A lap alcíme szerint írá
sokat közölt a „géptan, 
vegytan, mű- és gyáripar 
köréből”. A viszonylag  
rövid életű kiadvány 
utolsó száma ugyanaz év 
december 23-án látott 
napvilágot.

* 1866. Jendrassik  Alfréd  
(Pest) építész. Egyetemi 
tanulmányait 1891-ben 
fejezte be a M űegyete
men. Főleg köz
egészségügyi építkezé
sekkel foglalkozott.
1911-ben megnyerte a 
Magyar Orvosok s Ter
m észetvizsgálók Ván
dorgyűlése alkalmából 
modern kórházépítés 
alapelveinek megírására

• kitűzött pályadíjat. Leg
ismertebb alkotása a 
Mátrai Állami Szanató
rium (+ Bp., 1935. máj. 
2 1 .) -M É L  L 811. p.

2. + 1916. B urchard-B élaváry
K onrád (Bp.) gazdasági 
szakember. K özépisko
lát végzett. Külföldi ta- 
nulmányútján évekig egy 
danzigi gabonakereskedő

és hajóscégnél dolgo
zott. Hazatérte után -
1864-től -  a Pesti Hen
germalom Társaságnál 
kapott alkalmazást. En
nek 1876-tól vezér- 
igazgatója, később eln ö
ke. A főrendiházba 
1885-ben kinevezett e l
ső tőkések egyike. Több 
szövetkezet és más gaz
dasági intézmény alapí
tója. Kezdeményezte a 
malomipari vállalatok 
egyesítését az iparegye
sület malomipari szak
osztályában, melynek az 
élén állott. Főműve „A 
magyar malomipar jelen  
helyzete és jövője”
(1885). Ebben nemcsak 
a gazdasági viszonyokat 
tárgyalja, hanem értékes 
műszaki és technológiai 
tájékoztatást is ad. (* 
Eperjes, 1837. márc. 
23.) -  Hivatalos jelentés 
a budapesti 1885-i Or
szágos Általános K iállí
tásról. Szerk.: Keleti Ká
roly. Bp., 1885. m .  köt.
I. füzet.

4. + 1891. H aynald Lajos (Kalo
csa) kalocsai érsek, bo
tanikus, csillagda alapí
tó. Már teológus korában 
is foglalkozott növény
gyűjtéssel. 1846-ban az 
esztergomi érsek titkára
ként európai tanul



mányutat tett, 1852-64  
között Erdély püspöke, 
majd Rómában a rendkí
vüli kongregáció tagja, 
1867-től kalocsai érsek. 
Botanikus munkássága 
m ellett feldolgozta és ér
telm ezte a bibliában e lő 
forduló növénytani uta
lásokat. Rómában is 
merkedett meg R Angelo  
Secchi csillagásszal és 
ennek hatására Kalocsán 
egy kisebb csillagvizs
gálót alapított (1877), 
amely P. Fényi Gyula 
(1845-1927) igazgatása 
alatt a Nap, de főként 
a nap-protuberanciák 
m egfigyelése terén v i
lághírre tett szert. A 
Haynald-obszervatóri- 
um 1951-ig állt fenn. 
(* Szécsény, 1816. okt.
3.)
(Cikkünk a 178. oldalon)

5. + 1966. H evesy G yörgy (Frei- 
burg) Nobel-díjas kém i
kus, egyetem i tanár, tisz
teletbeli akadémikus. 
Tanulmányai befejezése  
után több kutatóintézet
ben dolgozott, Haber 
mellett Karlsruhéban, 
majd Rutherford mellett 
Manchesterben. 1918- 
ban a Tudományegyetem  
Fizikai-kémiai Tanszé
kének tanára lett. A Ta
nácsköztársaság m eg
döntése után Koppenhá
gában N. Bohr mellett 
folytatta kutatásait. Itt 
fedezte fel 1922-ben D. 
Costerrel együtt a perió
dusos rendszer 72. e le 

mét, amelyet Koppenhá
ga latin nevéről hafni
umnak neveztek el. K i
emelkedő jelentőségű  
kutatómunkát végzett a 
radioaktív izotópok indi
kátorként való felhasz
nálásában. A radioaktív 
indikáció módszerével 
elért kémiai és sugárbio
lógiai kutatásaink ered
ményeiért 1943-ban No- 
bel-díjat kapott. (* Bp., 
1885. aug. 1.) -  M ÉLI. 
719-720 . p.; MTESZ 
1 9 8 5 .9 .2 0 , 66. p.

6. 1941. Hajnali 3 órakor lépett 
életbe a jobb  oldali k öz
lekedés Magyarorszá
gon, Budapest és kör
nyéke k ivételével, ahol 
erre november 9- tői tér
tek át. -  Magyar K öz
löny, 1941. július.

8. + 1916. O rtvay T ivadar (Bp.)
apát, történész, régész, 
akadémikus. Teológiai 
tanulmányait Temesvá
rott végezte. Több he
lyen lelkész, később 
gimnáziumi tanár. K öz
ben egyetem i magánta
nári képesítést nyert. 
1900-tól Csanádi apát. 
Széles körű, eredeti ku
tatásokon alapuló törté
nelmi és archeológiái 
munkásságot fejtett ki. 
Történeti kutatásainak 
több térképészeti vonat
kozása van. Adatai seg ít
ségével elkészíthető a
13. századi Magyaror
szág vízrajzának térké
pe. L.: „Magyarország



régi vízrajza a XIII. szá
zad végéig” (I-II. Bp. 
1882.) c. művet. Ennek 
kiegészítői a „Magyaror
szág egyházi földleírása 
a XIV. sz. elején” (I-II. 
Bp. 1891-92 .), továbbá 
Pozsony és Temesvár 
történetéről írt művei. (* 
Csiklovabánya, 1843.
nov. / . )  -  MÉL II. 327. 
p.; Pataki Z.: Egy e lfe 
lejtett tudós. M. Víz- 
gazd. 1980. 5. sz.

13. * 1791. K am öczy Gábor (Se
bes) vízimérnök. Az Ins- 
titutum Geometricum- 
ban szerzett diplomát. 
Ezt követően a Garam és 
a Sárvíz szabályozásán 
dolgozott. 1833-ban a 
Tiszamappációnál vál
lalt munkát. Szeged és 
Tápé közötti Tisza-sza- 
kaszt 1834-ben vételezte  
föl. Munkái alapján a ha
zai vízépítéstudomány 
nagy tudású mérnökei 
közé sorolható. (+? 
1849.márc. 17.) -  Bátyai 
J.: Lapok Szeged tudo
mány- és technikatörté
netéből. DM 1976. nov. 
19.

* 1891. Pacsu Jenő (Bp.) ve
gyész, egyetem i tanár. 
Mérnöki oklevelét és 
doktorátusát a budapesti 
tudományegyetemen 
szerezte (1914). Itt taní
tott 1919-1930 között. 
Ekkor áttelepült az 
USA-ba. Princetoni 
egyetemen szerves ké
miát oktat, 1934-től mint

rk. tanár, 1947-től mint 
egyetem i tanár. Az egye
tem m ellett magánintéz
mények és textilalapít
vány kutatási igazgató- 
helyettes, később a ké
miai kutatások vezetője. 
Több új módszert és sza
badalmat vezetett be. A  
szénhidrát- és a textilké
mia témaköréből számos 
szakközlem énye jelent 
meg. (+ Princeton, USA, 
1972. márc. 25.) 
(Cikkünk a 190. oldalon.)

14. + 1841. Budai Ézsaiás (Debre
cen) Id. május 7.

23. * 1816. G irókuti Ferenc (Juta) 
m ezőgazdász, m ezőgaz
dasági szakíró. A rohon- 
ci gazdasági tanintézet
ben tanult. Előbb a Du
nántúlon, majd gernye- 
szegi birtokon lett gaz
datiszt. Végigharcolta a 
szabadságharcot és 
orosz fogságba esett. 
Hazatérve gazdasági fe l
ügyelő Girókután. Az 
1860-as évektől az Or
szágos Magyar Gazdasá
gi Egyesület alkalma
zottjaként fő leg a kerté
szet és a gyüm ölcster
melés kérdéseivel fog
lalkozott. Úttörő munkát 
végzett a hazai kertésze
ti szaksajtó megteremté
sében is. Az ún. K öztel
ken létesített e lső  m ező- 
gazdasági múzeum igaz
gatója. (+ Bp., 1895. 
szept. 16.) -  MÉL I. 
598. p.



29. + 1916. Zem plén G yözö (Monté 
Dolorto. Olaszország) fi
zikus, egyetemi tanár, 
akadémikus. 1902-ben 
doktorált, a gázok belső 
súrlódásáról írott dolgo
zatáért már előbb két díjat 
is kapott (1898, 1901). 
1904-ben Göttingenben 
és Párizsban dolgozott.
1912-től a kísérleti fizika 
ny. r. tanára a Műegyete
men. Kutatásainak leg
fontosabb területe a fo
lyadékok és gázok „nem- 
folytonos” mozgása volt. 
ó  mutatott rá először ar
ra, hogy e folyamatokban 
a termodinamika főtétele
inek milyen átütő szere
pük van. Korszakalkotó 
és mindmáig érdekes ku
tatási iránya volt még a 
hidrodinamika és gázdi
namika variációs elvek 
formájában történő meg
fogalmazása. 1914-ben a 
fronton az ellenséges üte
gek helyének megállapí
tására hangbemérő mód
szert dolgozott ki. Nevét 
hidrodinamikai tétel örö
kítette meg. (* Nagykani
zsa, 1879. okt. 17.) -  
MÉL II. 1068. p.;
OMIKK I. 335. p.; Mű
szaki Nagyjaink IV. 305. 
P-

31. 1766. Hajóhíd létesült Buda 
és Pest összekötésére. A 
hajóhidat előbb a Kis- 
Híd utcánál állították 
fel, majd 1788-ban a 
Nagy-Híd utca (a mai 
Türr István utca) vonalá
ba vontatták. Vályi F e
renc leírása szerint a 
szerkezet hossza 540 lé 
pés volt, ezt 54 „hajó” 
tartotta. Az e lső  ponto
nokat Franz Joseph Füs- 
tenegger passaui hajóács 
készítette. A hajóhidat a 
városok bérlőknek adták 
ki. A híd több alkalom
mal megsérült, hol hajók 
ütköztek neki, hol a v i
haros széltől sérült meg. 
Irodalmunkban e hajó
híd létesítésére vonatko
zó időpont nem egysé
ges. Többségében 1767- 
et tartják a létesítés év é 
nek. Dátumunk a Bp. en
ciklopédiából való (503. 
p.) -  Fényes E.: Magyar- 
ország mostani állapot- 
ja. 1837. II. 384. p.; Jaj- 
czai J.: A lánchíd ősei. 
Politika, 1949. szept. 
17.; Siklósi L.; A pest
budai hajóhíd. Magyar- 
ország, 1918. szept. 17.

AUG USZTUS

1. + 1941. R udnóy Ferenc (Eger) 
építészmérnök. Tanul
mányait a budapesti Mű
egyetem  építészmérnöki 
karán végezte. 1904-ben 
az állami földmérés

szolgálatába lépett. Az 
erdélyi háromszögháló
zat fejlesztésén dolgo
zott. Végigharcolta az I. 
világháborút. Ezt köve
tően az önálló magyar



országos felsőrendű 
szintezés m egszervezé
sével kimagasló érdeme
ket szerzett. (* Nagyká- 
rol)f, 1833. szept. 2.) -  
MEL II. 552. p.

2 .  1866. Pesten megindult az első
lóvasút a mai Kálvin tér 
és Újpest között. -  MTK 
737. p.; Bp. enc. 510. p.

2. * 1891. Varga Bálint (Bp.) gé
pészmérnök. Diplomáját 
a budapesti M űegyete
men szerezte. Ezután a 
MÁV szolgálatába lé 
pett. A MÁV igazgatóhe
lyetteseként vett részt a 
Dunántúl vasútvonalai
nak háború utáni helyre- 
állításában. Ezért 1948- 
ban Kossuth-díjjal tün
tették ki. Több új kocsi
szerkezetet (új kerék-, 
tengely-, csapágy- és üt
közőtípusok) és kocsi 
tervezését vezette, főleg  
a hűtő- és gyü
m ölcsszállító, valamint 
különleges kocsitípusok  
tervezésébeii tűnt ki. Ré
sze volt az Árpád-típusú 
sínautóbuszok és a for- 
góalvázas, nagy sebessé
gű szem élykocsik kiala
kításában is. (+ Bp., 
1948. jún. 1 6 .)-M É L  II. 
957. p.

3. * 1791. M aderspach Károly
(Oravica) kohómérnök, 
a róla elnevezett függő
híd feltalálója. Tanul
mányait Selmecbányán 
végezte. Kincstári szol
gálatba lépett, de hama

rosan a Bánya- és Vasmű 
Társulat társtulajdonosa 
lett. Kezdem ényezte a 
zsilvölgyi oligocén  
szénmedence kutatását. 
Vállalata sikereit e lső 
sorban nemzetközi v i
szonylatban is jelentős 
találmányának, az íven  
függő vonórudas vashíd- 
nak köszönhette. Az első  
ilyen hidat 1833-ben 
építették a Temes folyón  
Lúgosnál. A ruszkabá- 
nyai vasműnek fontos 
szerepe volt Bem seregé
nek hadianyaggal való 
ellátásában (+ Ruszka- 
bánya, 1849. aug. 23.) -  
MÉL II. 115-116. p.

* 1841. Róth M árton (K és
márk) tanár, turista. Ta
nári oklevelét a budapes
ti tudományegyetemen 
szerezte. Úttörője volt a 
szem léltető földrajz- és 
természetrajz-oktatás
nak. Kezdem ényezte a 
Hernád-szoros vidéké
nek feltárását. Intézte a 
Magas-Tátra menedék
ház- és útépítéseit és az 
útjelzések létesítését. A 
Magas-Tátrában csúcs, a 
Hernád-szorosban szur
dok őrzi a nevét. (+ Iglő,
1917. febr. 5.) -  MÉL II. 
538. p.

+ 1866. K lauzál G ábor (S ze
ged) miniszter, ügyvéd. 
A reform ellenzék tagja. 
Deák Ferenc (1 8 0 3 -  
1876) híve. A szabad
ságharc első  szakaszá
ban földm űvelés-, ipar



és kereskedelem ügyi 
miniszter. (* Pest, 1804. 
nov. 18.)  ̂ -  MÉL I.

— 9 3 4 .  p . .

kAxh ílf
+ 1941. B enedek J ó zse f (Bp.)

mérnök, szakíró, a v ízü
gyi szolgálat e lső  mű
szaki doktora. Mérnöki 
oklevelének m egszerzé
se után előbb magán-, 
később társulati mérnök. 
Ezt követően lépett álla
mi szolgálatba. Úttörő 
munkát végzett a rugal
mas alapozások terén; ő 
vetette fel a tiszalöki 
erőmű és a visóvölgyi tá
rozó tervét. (* Tokaj, 
1876. ápr. 15.) -  M ÉLI. 
175. p.; M. műszaki al
kotók 64. p.

4. * 1891. H ille A lfréd (Szeged)
meteorológus, aeroló
gus. Budapesten tanult, 
majd az 1920-as évektől 
Szegeden dolgozott. Itt 
magántanár és az Orszá
gos M eteorológiai Inté
zet főmunkatársa. Szá
mos publikációt tett köz
zé az aerológia és a repü
lési m eteorológia tárgy
köréből. (+ Bp., 1973. 
nov. 1 2 .)-S Z E A 1 6 3 . p.

5. 1891. M egnyílt a közlekedés
számára a Debrecen-Fü- 
zesabony közötti 98 km- 
es vasútvonal. -  Tomi- 
nac J.: A M . Szt. Korona 
Országainak vasutai. 
Bp. 1905. 22. p.

6 .1 8 6 6 . M egnyílt a budapesti Á l
latkert. E lső  igazgatója

Xantus János (1 8 2 5 -  
1894) v o lt .-B p . lex. 32. 
P-

10. * 1841. Banovits K ajetán (Má- 
tyóc) mérnök. Gyakorla
ti működését a K assa- 
Oderbergi Vasútnál 
kezdte, majd a MÁV 
szolgálatába lépett. 
1890-től az önállósított 
gépészeti főosztály igaz
gatója. A vasúti jelzőbe
rendezések és vasútvilá
gítás egyik hazai korsze- 
rűsítője. A hazai közle
kedésügy fejlesztője. A 
MÁV műhelyi és vonta
tási szolgálatának m eg
szervezése és fejlesztése  
a nevéhez fűződik. Kü
lön érdemeket szerzett a 
kiképzés és továbbkép
zés eredményes m egol
dásával is. K özel két év 
tizedes munkával m eg
szervezte az ország első  
műszaki múzeumát, a 
Közlekedési Múzeumot, 
aminek igazgatója lett. 
(+ Bp. 1915. dec. 7.) 
(Cikkünk a 168. oldalon)

12. 1716. Bontani kezdték Szeged  
első  városházát. A he
lyére Joseph Pyrneker 
hadmérnök tervei szerint 
újat építettek. Az építés 
1728-ban fejeződött be. 
D e ez az épület sem ma
radt meg, a 18. század 
végén bontották le. Tel
kére Vedres István 
(1765-1830) tervei sze
rint építettek új városhá
zát (1805). A jelen legi 
Városháza épületét



Lechner Ödön (18 4 5 -  
1914) és Pártos Gyula 
(1845-1916) tervezték, 
az építés 1881-84-re va
lósult meg. -  Bátyai J.: 
Az újjáépítés krónikája.
12. DM 1979. márc. 28.

14. 1866. M egkezdődött a budai 
gázvilágítás. A Gázgyár 
a Kis Rókus utcában 
volt. -  Műszaki Naptár 
1915.; Bp. lex. 377. p.

16. + 1916. Czirer Elek (Pécs) Pécs
város tisztifőorvosa, 
ahiatőr m eteorológus, 
földrengésészlelő. 1892- 
ben nevezték ki tisztior
vossá, 1898-ban vette át 
a pécsi m eteorológiai 
észlelések  munkáit, me
lyet nagy pontossággal 
végzett 18 éven át. Elsők  
között kezdett foglal
kozni a zivatarok által 
keltett elektromágneses 
(rádió-) hullámok m egfi
gyelésével és regisztrá
lásával. 1901-től többfé
le, ún. zivatarjelzőt szer
kesztett, ezek voltaképp 
kezdetleges rádióvevők  
voltak. 0  kezdem ényez
te a városi m eteorológiai 
obszervatórium létesíté
sét. Fm.: A zivatarjelzők  
kérdéséhez. Az Időjárás, 
1903. (* Pécs, 1848.) -  
Réthly A.: C. E. Az Idő
járás, 1916.

17. + 1816. T ichler Ferenc (H olics)
keramikus, fajanszfestő, 
a holicsi üzem egyik ve
zetője, a magyar kő
edénygyártás megindító

ja. 1779-től kísérletezett 
keménycserép előállítás
sal. Ennek eredménye
ként az üzem 1786-tól 
rendszeresen készített 
keménycserepet. -  Műv. 
lex. IV. 543. p.

19. * 1891. G yörki József (Puszta- 
kovácsi) vegyészm ér
nök. O klevelét a buda
pesti M űegyetemen sze
rezte. Úttörő munkát 
végzett a hazai nyers
anyagok tűzállóanyagi
pari és szénfeldolgozási
-  elsősorban gázgyártási
-  hasznosításában. Az 
anyagismereti kutatások 
m eghonosítása és a tech
nikai lehetőségek feltá
rása m ellett nagy szere
pe volt a sárospataki ka
olin-előfordulás haszno
sításában, továbbá a vár
palotai szénbázisú nitro- 
génműtrágya-gyártás 
megvalósításában. (+ 
Bp., 1957. aug. 10.) -  
MÉL I. 645. p.

21. * 1866. Kalli;í^oda A ndor (Ú j
szász) erdőmérnök, az 
A lföld-fásítás egyik  
szervezője. Tanulmá
nyait Selmecbányán vé
gezte. Ezután Aranyos
marót és Nagyatád er
dészetében dolgozott. 
1896-tól Szabadka erdő
mestere. 1915-től B esz
tercén erdőigazgató. 
1919-ben hívta meg S ze
gedre K iss Ferenc 
(1860-1952), „a szegedi 
erdők atyja”. Kecskemét 
erdőigazgatójává 1922-



ben nevezték ki. Az A l
föld-fásítás munkálatai
ban tevékeny szervező  
és irányító munkát vég
zett. (+ Kecskemét, 
1936. jan. 11.) -  MÉL I. 
843. p.i; Bátyai J.: La
pok Szeged tudomány- 
és technikatörténetéből. 
DM 1975. nov. 3.; K ecs
kemét je lese i. 46. p.

+ 1966. M endöl T ibor (Bp.)
földrajztudós, egyetem i 
tanár. Budapesten tanult, 
1927-ben a debreceni 
egyetem en tanársegéd, 
majd a Sorbonne ösztön
díjasa, bejárta Európa 
több országát. 1940-ben 
a budapesti tudomány- 
egyetem  földrajzi tan
székének professzorává 
nevezik ki. Főleg ember
földrajzi és átfogóan 
gazdaságföldrajzi kérdé
sekkel foglalkozott. Bul
la Bélával (1906-1962)  
megírták a Kárpát-me- 
dence földrajzát és a 
Szovjetunió átfogó föld
rajzát. A településföld
rajz terén végzett kutatá
saikért nemzetközi e lis
merést kaptak. Telepü
lésföldrajzi munkásságá
ban olyan szintetikus fe l
fogáshoz jutott el, amely
nek elméleti és módszer
tani alapjai a tudományág 
további fejlődését szol
gálják. (* Nagyszénás,
1905. máj. 5 . ) - Kádár L.: 
Búcsúbeszéd M. T.-tól. 
Földr. Közi. 1966. 4. sz.; 
Láng S.: M.T. Földr. Ért.
1967.

23. + 1766. L ipsicz M ihály (Győr) 
tanár, jezsuita szerzetes. 
Rendjének több intézeté
ben matematikát, filozó 
fiát és teológiát tanított. 
Megírta az e lső  magyar- 
országi algebrakönyvet, 
mely az első- és másod
fokú egyenletekkel, 
számtani és mértani ha- 
ladványokkal foglalko
zik. Csillagászati mun
kája az új fizikának ma
gyarországi elterjedése 
szempontjából fontos 
láncszemet alkot. „Stati- 
ca” c. munkája átmenet a 
newtoni mechanika felé, 
több fejtegetésében fő 
képp Descartes munkái
ra támaszkodik. (* Ma
gyaróvár, 1703. szept.
19.) -  Fizikatört. I. 151-
155. p.; MÉL II. 78. p.

2 5 -2 7 . 1966Alapításának 100. évfor
dulóját ünnepelte az O r
szágos E rdészeti E gye
sület. A jubileum i köz
gyűlést Sopronban tar
tották. (L. még lex. II. 
dec. 9.)

26. * 1891. Jeney Endre (Radnót) 
orvosdoktor, egyetem i 
tanár, akadémikus. Ko
lozsvárott tanult, majd a 
szegedi orvoskari inté
zetben dolgozott. 1934- 
ig Szegeden egyetem i ta
nár, ezt követően Debre
cenben a közegészségtan  
vezető professzora 
(1934-1969). Alkalma
zott bakteriológiával, 
ennek elm életi alapjai
val, a növényi festékek



farmakológiájával fog
lalkozott. (-t- Debrecen, 
1970. aug. 10.) -  SZEA 
329. p.

26. * 1891. Pattantyiís-Á brahám
Im re (Illává) kohómér
nök, egyetem i tanár. Ok
levelét a Selmecbányái 
főiskolán szerezte. 
1919-től a soproni tan
szék adjunktusa, majd a 
géptan tanszék h. tanára, 
a kalorikus és hidrogé- 
pek, továbbá a kohógé
pek előadója. 1934-től 
a Rimamurány-Salgó
tarjáni Vasmű tanács
adója, 1941-től a győri 
MVG igazgatója. 1949- 
től a m iskolci műszaki 
egyetem előadója, 1951- 
től a géptan, hőerőmű
vek stb. professzora. 
Gyakorlati munkásságá
ért, elsősorban az ózdi 
vasgyár fejlesztéséért, 
valamint oktató tevé
kenységéért számos e lis
merésben részesült. (+ 
Bp., 1956. jan. 30.) 
(Cikkünk a 193. olda
lon)

27. * 1866. Terlanday Em il János
(Kinorány) bencés tanár. 
Kőszegen, Sopronban, a 
pannonhalmi főiskolán, 
ezt követően Esztergom
ban tanított. Munkáiban 
a jégbarlangok keletke
zésével és a kristályok 
szerkezetével foglalko
zott. (h- Esztergom,
1915. ápr. 1 1 .)-M E L II. 
845. p.

28. * 1741. M adarassy János 
(Apátfalva) csillagász, 
matematikus, r. k. pap. 
Az egri felsőbb szem iná
rium, majd 1764-től a 
Líceum tanára. Ester
házy Károly (1 7 2 5 -  
1799) egri püspök költ
ségén 1722-76  között 
Bécsben csillagászatot 
tanult Hell Miksától 
(1770-1792). Ezután 
1784-ig az egri Líceum  
csillagvizsgálójának (a 
,,Speculá”-nak) vezető
je. Igen pontos ész le lé
seit a Jupiter holdja m oz
gásáról és a Hold csillag- 
fedéseiről a földrajzi 
hosszúság meghatározá
sára használták fel. E l
sők között alkalmazta 
Hell Miksa új módszerét 
a földrajzi szélesség  
meghatározására. M eg
indította Egerben a rend
szeres meteorológiai 
észleléseket és ezeket -  
a csillagászati m egfigye
lésekkel együtt -  a bécsi 
„Ephemerides Astrono- 
m iae... 1778, 1779 és 
1784. évi köteteiben kö
zölte. A csillagvizsgáló
nak, mint önálló intéz
ménynek megszűnte 
után plébános, (-h Eger, 
1814. á p T . jC )  -  C sil
lagászattört. I-II.

,2S ,+  1791. Born Ignác (Bécs) bá
nyász-kohász, mineraló- 
gus, vegyész. A magyar- 
országi bányászat-kohá- 
szat Európa-hírű, ki
em elkedő egyénisége  
volt, a hazai ásványtan



és vegyészet úttörő kuta
tója és m űvelője. B e
utazta a felvidéki, az er
délyi és bánsági bánya
vidékeket, tanulmányoz
ta azok bányászati-kohá
szati viszonyait és ás
ványvilágát. Erről szól 
„Borns Briefe über M i
neralogische Gegenstän
de auf seiner R e ise ...” c. 
munkája (Frankfurt, L e
ipzig, 1774.). Új kohá
szati eljárást (amalgá- 
mozás) dolgozott ki és 
bemutatta 1786-ban a 
Selmecbánya melletti 
Szklenón, az általa ren
dezett bányász-kohász 
összejövetelen . Ez volt 
az e lső  nem zetközi mű
szaki-tudományos kon
ferencia, melyen Born 
javaslatára m egalapítot
ták a „Societät der Berg
baukunde” nevű bá
nyászati társaságot, 
mely az első nemzetközi 
tudományos szakegye
sületnek tekinthető. K o
hászati eljárását „Über 
das Anquicken der gold- 
und silberhaltigen Erze” 
(Vienna, 1786) c. m űvé
ben ismertette. 1774- 
ben létrehozta a prágai 
tudóstársaságot, mely 
1784-től mint Societas 
R egia Scientiarum Bo- 
hemica működött. Szak- 
irodalmi működését az 
általa szerkesztett 
„Physikalische Arbeiten 
(1783)” c. folyóirat tük
rözi. Munkásságát és ér
demeit a tudományos vi-

lág elismerte; tagja volt 
a londoni Royal Society- 
nek és több európai tu
dós társaságnak. Sokol
dalú, gyakorlati termé
szettudós volt, fe lv ilágo
sult gondolkodója, sze l
lem i központja korának. 
(* Gyulafehérvár, 1742. 
dec. 26.) -  Teich M.: Ig
nác Born a Slovensku. Z. 
Dejin Vied a Techniky 
na Slovensku. IV. 1966. 
205. p.; Székely Lajos: 
Born Ignác. BKL Bá
nyászat, 103. 1970 .483 . 
p.; OMIKK I. 42. p.

31. * 1891. Kéz Andor (Déva) fö ld 
rajztudós, egyetem i ta
nár. Eredetileg tanítói 
oklevelet szerzett
(1913). A budapesti tu
dományegyetemen  
1924-ben avatták böl
csészdoktorrá. Újabb tíz 
év után magántanárrá 
habilitálták. 1943-ban 
ny. rk. tanár lett. Mun
kássága a geom orfoló
gia, ezen belül a fo lyóv í
zi m orfológia területére 
terjedt ki. Nevéhez fűző
dik az 1930-40-es évek  
új szempontú és széles  
körű folyóterasz-vizsgá
latainak megindítása ha
zánkban. Tevékenyen  
részt vett a Magyar Föld
rajzi Társaság életében. 
Szerkesztette a földrajzi 
Zsebkönyvet és a Föld
gömböt. (+ Bp., 1968. 
szept. 17.) -  MÉL III. 
392. p.

' | m e i  N K  ‘M.j



SZEPTEM BER

2. + 1916. K urlánder Ignác (Bp.)
meteorológus, földm ág
nesesség kutató. Bécs
ben tanult. 1870-ben a 
M eteorológiai és Föld- 
m ágnességi Intézetben 
kezdett dolgozni. 1888- 
90 között megbízott 
igazgató, ezt követően 
kinevezett aligazgató. 
1877-ig szinte egymaga, 
ezután Gruber Lajossal 
(1851-1888) együtt 
szerkesztették az Intézet 
Évkönyveit. Közben 
folytatta és teljessé tette 
Magyarország földmág
neses fölmérését. Ez 
munkásságának kiem el
kedő teljesítménye. 
Több csillagászati cikket 
írt, de főműve a „Föld
mágneses mérések a Ma
gyar korona országai
ban” Bp., 1896. (»Balas
sagyarmat, 1846. dec.
2 5 .) -R ó n a Z s.:  K. I. Az 
Időjárás, 1916. 11. sz.

3. 1891. Átadták a forgalomnak a
kom árom i közúti hidat. 
A neve: Erzsébet-híd. -  
Műszaki Naptár 19l5 .; 
Gonda B.: A magyar ha
józás. Bp., 1899. 47. p.

4. 1841. Pesten megalakult a M a
gyar Iparegyesület. 
Kezdeményezője Almási 
Balog Pál (1794-1867). 
Az egyesület célja a ma
gyar ipar védelm e és a 
természettudományos is
meretek terjesztése. 
(Cikkünk a 132. oldalon)

+ 1916. Pantocsek József (Ta- 
varnok) botanikus, mik- 
ropaleontológus, orvos. 
Kora ifjúságától botani- 
zált. Tanulmányozta 
Hercegovina, M onteneg
ro és Dalmácia flóráját 
és faunáját. 1880-tól a 
kovamoszatokat kutatta, 
az e területen elért ered
ményei világhírre em el
ték nevét. Számos új nö
vényt írt le, neve több faj 
elnevezésében m egtalál
ható. Magyarországon 
elsőként foglalkozott 
mikrofotográfiával. (* 
Nagyszombat, 1846. okt.
1 5 .) -M É L  II. 352. p.

7. * 1891. Z am aróczy Jenő (Tren
csén) gépészmérnök.
1913-ban diplomázott a 
budapesti M űegyete
men. Részt vett az I. v i
lágháborúban. Eleinte 
hőkezelési kérdésekkel 
foglalkozott. 1927-ben 
az US A nagy autógyárai
ban a teljes cserélhető
ség elvére épített precí
ziós motoralkatrész tö
meggyártási és műszaki 
szervezési feladatokkal 
foglalkozott. Hazatérve 
a Danuvia főmérnöke
ként, Magyarországon 
elsőként, megvalósította 
az elem i műveletekre 
bontott, m űveleti utasí
tások alapján vezetett és 
szervezett alkatrészgyár
tást, mely utólagos il
lesztést nem igénylő sze
relést tett lehetővé. A II.



világháború után a Da- 
nuviát az országos gépi 
szerszámellátás köz
pontjává fejlesztette. 
1951-től a Gépipari 
Tervező Intézet finom- 
mechanikai osztályát 
vezette. 1954-től a Diós- 
di Gördülőcsapágygyár
ban dolgozott. (+ Bp., 
1957. dec. 1 6 .) -M É L II. 
1064. p.

+ 1941. P feifer Ignác (Bp.) v e 
gyészm érnök, m űegye
temi tanár. A budapesti 
M űegyetemen szerzett 
oklevelet (1892). Válto
zatos tevékenység után
1912-ben nevezték ki a 
M űegyetem kémiai tech
nológiai tanszékének ny. 
r. tanárává. 1920-tól az 
Egyesült Izzó kutatóla
boratóriumát vezette. 
Munkájával nagymér
tékben hozzájárult ah
hoz, hogy izzólám pa
gyártásunk v ilágvi
szonylatban is szám otte
vő iparággá fejlődött. 
Főként víztechnológiai, 
energetikai és az izzó 
lámpákkal kapcsolatos 
kémiai és fizikai kérdé
sek foglalkoztatták. Az 
ipari vizek keménység! 
vizsgálatának ún. Wart- 
ha-Pfeifer módszerét ma 
is használják. K idolgoz
ta a kazántápvizek lágyí- 
tására szolgáló m észszó- 
dás eljárást. Újjászer
vezte a Magyar Kémiku
sok Egyesületét, m ely
nek 1926-tól haláláig e l
nöke volt. Évekig szer

kesztette a Kazán- és G é
pújságot. (* Szentgál, 
1867. szept. 30.) -  Móra 
L.: P. I. élete és munkás
sága. Bp., 1977.

10. + 1716. Pápai Páriz Ferenc 
(Nagyenyed) orvos, tu
dós, tanár, szótáríró. Er
dély híres iskolái (Gyu
lafehérvár, Marosvásár
hely, Nagyenyed) után 
Lipcsében orvostudo
mányt tanult, Heidel- 
bergben bölcsészeti dok
torátust szerzett. Orvos
doktori fokozatát B ázel
ben kapta meg, hozzá az 
orvosi kar ülnöke címet 
(1674). Hazatért, orvosi 

'• állást azonban nem vál
lalt. Apafi fejedelem k í
vánságára a nagyenyedi 
kollégium  tanára lett, 
haláláig itt tanított. B e
vezette az orvosi alapis
meretek tanítását. Nagy 
összeget gyűjtött az e l
pusztult nagyenyedi kol
légium újjáépítésére. 
Diákjai számára külföldi 
egyetemeken ösztöndí
jakat szerzett. Pax cor- 
poris c. műve (K olozs
vár, 1690) a korabeli or
vosi ismereteket foglalta 
össze. E természettudo
mányos szem léletű, jó 
zan empírián alapuló, le 
xikálisán széles tárgykö
rű munka nagy hatással 
volt a korabeli hazai or
vostanra. A mű értékére 
és népszerűségére mi 
sem jellem zőbb, mint az, 
hogy 1690-1774 között 
11 kiadást ért meg. A 12.



kiadás, fakszimileként, 
1984-ben látott napvilá
got. Sokrétű munkássá
gának értékes, eredeti al
kotása a latin-magyar 
szótár. A magyar-latin 
rész Szenczi Molnár A l
bert szótárának fölfrissí
tett változata. (* Dés, 
1649. máj. 10.) -  Nagy 
Géza: Pápai Páriz Fe
renc (1649-1716). In: P. 
P. F.: Békességet ma
gamnak, másoknak. Bu
karest, 1977. 5 -133 . p.

* 1841. Telegdi Róth Lajos
(Brassó) geológus, bá
nyamérnök, a Magyar 
Kir. Földtani Intézet fő
geológusa, a hazai föld
tan múlt századi fényko
rának jelentős alakja. 
Munkásságának közép
pontjában a gyakorlati 
célú földtani kutatás, a 
térképezés állt, amit a 
Földtani Intézet kereté
ben végzett 1870-1913  
között. Ezen a téren ki
em elkedő a Krassőszöré- 
nyi Érchegységben, az 
Erdélyi Érchegységben, 
továbbá az Erdélyi-m e
dencében végzett térké
pező kutatásai. Ezen k í
vül a tatabányai és a kós- 
di kőszénterületek ered
ményes kutatása. Részt 
vett a Böckh János által 
a 90-es években vezetett 
kőolajkutatásokban, be
hatóan tanulmányozta a 
zsibói és a recski kőolaj
területet. Telegdi Róth 
nevéhez fűződik a nagy
alföldi és dunántúli me

dencét kitöltő fiatalabb, 
újharmadkori földtani 
képződmények túlnyo
mó részének „panno- 
niai” elnevezése 1879- 
ben. (+ Bp., 1928. ápr.
16 .)-S ch réterZ .: Teleg
di Róth L. em lékezete. 
Földtani Közlöny, 59. k. 
1929. p. 5.; Jaskó S.: 
M egem lékezés Telegdi 
Róth L.-ról. Földtani Tu
dománytörténeti É v
könyv. 8. k. 1981.

* 1916. Csek János (Gyulaj) á l
latorvos, egyetem i tanár. 
Tudományos munkáiban 
kiemelkedőek a diag
nosztikai és terápiái irá
nyú közleményei: példá
ul, a ló terheléses EKG- 
ja, illetve részletes 
szívblokkja, a mirigykór, 
a savós patairha-gyulla- 
dás, a ló különféle kóli- 
kás természetű bélbán- 
talmainak gyógykezelé
se stb. Hét évig volt a fő- 
szerkesztője a Magyar 
Állatorvosok Lapjának. 
(+ Bp., 1961. okt. 19.) -  
Állatorvos III. 37. p.

-I- 1966. Szikora G yörgy (Bp.) 
gépészmérnök. Előbb 
felsőipariiskolát vég
zett, majd az apja mellett 
kitanulta a molnármes
terséget. Diplomáját a 
budapesti M űegyetem  
esti tagozatán szerezte 
(1954.). .Közben az 
1950-ben alakult Ma
lom szerelő és Gépjavító 
Vállalat műszaki rajzo
lója, később malomter-



vezője. ő  tervezte né
hány ma is működő m al
munkat, egyik k idolgo
zója az ún. magyar ma
lom tervezési módszer
nek. Ilyen szakmai gya
korlattal nevezték ki a 
m alomgéptervező o sz 
tály élére. Egyik irányí
tója volt a fém szerkeze
tű malmi gépek m egszer
kesztésének. Átszerve
zés következtében az 
Élelmiszeripari Tervező 
Intézetbe helyezték, az 
osztályával együtt. Itt 
malmok tervezését is 
irányította. Másokkal 
együtt úttörő munkát 
végzett a keveréktakar- 
mány-gyártás technoló
giájának k ifejlesztésé
ben. (* 1926. márc. 3 . ) -  
MÉL III. 756. p.

11.-1-1916. Zoltán Ákos (Nagybá
nya) kertész. A vincel
lériskolái tanulmányok 
után állami szolgálatba 
lépett. 1893-ban kertész
tanítói kinevezést kapott 
a Temes vm .-i csákóvári 
földm íves iskolához.
1909-ben megalapította 
az első Gyümölcsfavédő 
Kísérleti Állomást
Nagybányán. (* Magyar
igen, 1865. aug. 18.) -  
MÉL II. 1083. p.

1 4 .-H 1891. N yári Ferenc (Nagy- 
becskerek) gyógysze
rész, kémikus, tanár. A 
hazai mezőgazdasági is 
meretterjesztő irodalom 
egyik jelentős alakja. 
Cikkei a Borászati Füze

tekben, a Gyakorlati M e
zőgazdában és a helyi la
pokban jelentek meg. 
1874-1891 között szer
kesztette a Borászati 
Naptárt. (* Nagykörös, 
1837. júl. 1.) -  Szinnyei 
IX. 1152. p.

1 5 .+  1816. Sípos Pál (Szászváros) 
ref. pap, tanár, matemati
kus, filozófiai író. Nagy- 
enyeden tanult, majd 
Szászvárosban tanított és 
Teleki József fiának ne
velője volt. 1791-ben né
metalföldi tanulmány
útra ment. Hazatérve 
1798-tól ismét Szászvá
rosban tanított. 1805- 
ben Sárospatakra hívták, 
innen távozva 1810-től 
tordosi lelkész. Sokat fá
radozott a matematikata
nítás korszerűsítésén, e l
képzelése alkotta az 
1810. évi „Sárospataki 
tanterv” alapját. Az e l
lipszis kerületének m eg
határozására ma is kitű
nő közelítő szerkesztési 
eljárása éppúgy elism e
rést érdemel, mint a kör
ív tetszőleges arányban 
történő felosztására al
kalmas, izométernek ne
vezett csigavonal élű vo
nalzója. O használta e lő 
ször Magyarországon 
szögmérésre a negyed
kör tízes rendszerű tört
részeit. Trigonometrikus 
táblájának szerkezete 
egyedüli a maga nemé
ben. Jelitai József mo
nográfiát írt róla 1932- 
ben. (* Nagyenyed,



1759, okt. 1 6 .)-M E L II. 
635. p.; OMIKK I. 276- 
277. p.

1841. Pesten üzembe helyez
ték a József H engerm al
m ot, Európa akkor egyik  
legkorszerűbb malmát, a 
mai V. kér. S tollár Béla
u.. Néphadsereg, u., 
Pálffy Gy. u. és Honvéd 
utcák által határolt terü
leten. -  MTESZ 1989. 
4 9-51 . p.; A m agyarélel- 
miszeripar története. 
Bp., 1986. 92-94. p.

1 7 .+  1891. Petzval József (Bécs) 
mérnök-matematikus, 
egyetemi tanár, akadé
mikus. Az Institutum 
Geometricum elvégzése  
után Pest város mérnöke 
(1828-1835). 1832-től a 
pesti egyetemen mate
matikát és mechanikát 
adott elő. 1835-ben ta
nárrá nevezték ki. Hama
rosan a bécsi műegyetem  
hívta meg, itt adott elő  
matematikát 1837-1877  
között. Tudományos 
munkássága a matemati
kán kívül kiterjedt a me
chanika, a ballisztika, a 
fénytan és a hangtan 
több részterületére. N e
vét főképp az 1840-ben 
szerkesztett, nagy fénye
rejű akromatikus kettős 
fényképészeti objektív- 
je i tették ismertté. Len
cséit 1841-től a Voigt- 
lander cég alkalmazta 
fényképezőgépeinél. A  
céget ez indította el a v i
lághír útján. Petzval

1860 körül saját szer
kesztésű gépével fotog
rammetriai méréseket 
végzett. Optikai kutatá
sainak eredménye az 
1847-ben m egszerkesz
tett fényszóró. M egálla
pította, hogy az izzó sz i
lárd testek több fényt bo
csátanak ki, mint a láng
gal égő gázok. Ezt az e l
vet használta fel Auer 
gázizzója m egtervezésé
nél. (* Szepesbéla, 1807. 
jan. 6 . ) - MÉL IL 413. p. 
OMIKK I. 2 37 -238 . p„  
Seres J.: P. J. Bp., 1954.

+ 1966. Schm idt Antal (Bp.) ter
mészettudós. D iplom á
ját és doktori ok levelét a 
budapesti tudom ány-, 
egyetemen szerezte.
19 0 4 -1939  között a Ma
gyar Nemzeti Múzeum  
lepkegyűjteményét min
taszerűvé fejlesztette. 
Főként m olylepkékkel 
foglalkozott. (* Lúgos, 
1880. febr. 9 . ) - MÉL n .  
591 . p.

20. * 1741. Benyovszky M óric
(Verbó, Nyitra vm.) uta
zó, földrajzi fölfedező, 
emlékiratíró. Beutazta a 
Távol-Keletet és Afrika 
körülhajózásával jutott 
vissza Európába. A fran
cia király megbízásából 
1774-ben meghódította 
Madagaszkárt, ahol feje
delemmé választották. 
Elsőként ismertette rész
letesen a Behring-ten- 
gert, hiteles adatokat kö
zölt a Kuril-, az Aleut- és



a Ryukyu-szigetekről 
Számos adat közlésévé  
hozzájárult Madagasz 
kár földjének és 18. szá 
zadi állapotának ismere 
téhez. (+ Madagaszkár 
1786. máj. 26.) -  Föld 
rajzi Múzeumi Tanul 
mányok. 3. szám. Bp. 
1987.; MTESZ 1986 
20., 6 4 -6 6 . p.

* 1866. Söpkéz Sándor (Brád, 
Hunyad vm .) gépész- 
mérnök, műegyetemi ta
nár. 1895-től a MÁV fő 
mérnöke. Az elektromos 
osztály élén a vonatok és 
a pályaudvarok villam os 
világításának m egoldá
sát és a vasút-villa- 
mosítást irányította. A 
villam os távvezetékek  
tervezésének szakértője. 
1908-tól közel három 
évtizeden át a M űegyete
men a II. Elektrotechni
kai tanszék vezetője, 
1932-33-ban az egyetem  
rektora volt. (+ Bp., 
1938. okt. 2 4 .) -M É L II.
649. p.; MTESZ 1988. 
36. p.

21. * 1791. Széchenyi István
(Cikkünk a 92. oldalon)

23. * 1891. M ándi Andor (Bp.) gé
pészmérnök, egyetem i 
tanár. O klevelét a char- 
lottenburgi m űegyete
men szerezte. Előbb a 
Weiss-Manfréd-gyárban 
dolgozott, ezt követően  
1921-59 között a Ganz 
Villam ossági Gyár alkal
mazásában állott, leg 

utóbb igazgatói beosz
tásban. A M űegyetemen 
1950-től tanított. Több 
új villam os gépet fej
lesztett ki. Folytatta és 
továbbfejlesztette Kan
dó Kálmán (1869-1931)  
munkásságát. Szabadal
ma szerint a MÁV vonta
tómozdonyai csúszógyű
rűs vontató motorokkal 
és fázisváltóval kapcsolt 
periódusváltóval készül
tek. Feltalálta a turbóge
nerátor kereszttekercses 
forgórészét, ezzel az 
azonos méretű gép k i
használását 25-40% -kal 
növelte. (+ Bp., 1972. 
aug. 31.) -  MÉL III. 
499. p.

24. + 1941. Z im ányi K ároly (Bp.)
mineralógus, akadémi
kus. 1884-1894 között 
Krenner J. professzor ta
nársegéde a budapesti 
M űegyetem ásvány
földtani tanszékén. 
1894-től a Magyar N em 
zeti Múzeumban a Kren
ner által vezetett ásvány- 
őslénytárban dolgozott 
Krenner m ellett, majd 
mint utóda, nyugdíjba 
vonulásáig, 1930-ig a tár 
igazgatója volt. Szak
munkásságának túlnyo
mó része a leíró kris
tálytan körébe esik, 
melynek külföldön is e l
ismert művelője volt. 
Számos magyarországi 
ásvány új lelőhelyeit, to
vábbá néhány új ásvány 
első  hazai előfordulásait 
fedezte fel és írta le. Kü



lönös figyelem m el vizs
gálta és dolgozta fel a 
Gömör-Szepesi Érc- 
hegység ásványlelőhe
lyeit. Ezenkívül beható
an vizsgálta a pirit hazai 
előfordulásait. A gömöri 
vashegyit nevű új ás
vány felfedezése és is
mertetése fűződik a ne
véhez. Életművét a Ma
gyar Földtani Társulat 
Szabó József emlék
éremmel honorálta. (* 
Buda, 1862. márc. 2.) -  
Zsivny Viktor: Emlékbe
széd Zimányi Károly 
tiszt, tag fölött. Földta
ni Közlöny 72. k. 1942.

26. * 1666. Loew  A ndrás (Sopron)
Sopron városának physi- 
cusa, (főorvosa), akinek 
hazánkban az első rend
szeres időjárási m egfi
gyeléseket köszönhet
jük. (+ Sopron, 1710. 
máj. 20.) -  Réthly A.: 
Időjárási események és 
elem i csapások Magyar- 
országon 1701-1800. 
Bp., 1970.

27. * 1841. M ocsáry Sándor
(Nagyvárad) zoológus, 
akadémikus. Nagyvára
don jogot végzett, majd 
Bécsben természetrajzi 
tanulmányokat folyta
tott. 1870-ben a Magyar 
Nem zeti Múzeum állat
tárához nevezték ki. Kü
lönösen Bihar vármegye 
faunája érdekelte. 17 
évig rendszeresen járt 
gyűjteni. Főként a hár-

2^,
A

tyásszárnyúakkal fog la l
kozott. Több új fajt írt le. 
(+ Bp., 1915. dec. 2 6 . ) -  
MÉL II. 224. p.

1866. K erpely A ntal, ifj. 
(Ruszkabánya) kohó
mérnök. Diplomáját S el
mecbányán szerezte.
1887-től az Österreichi- 
sche-Alpine- Montange- 
sellschaft alkalmazta, 
ennek vezérigazgatója
ként halt meg. Az elsők  
között volt, aki a martin
kemencéhez adagológé
pet szerkesztett. Az irá
nyításával előállított
270 mm vastag nikkel
acél hajópáncéllemez a 
próbákon legjobbnak b i
zonyult. Legjelentősebb  
találmánya a róla elne
vezett forgórostéllyal e l
látott gázfejlesztő ké
szülék, mely az egész v i
lágon ismert. Ez a készü
lék mindenben k ie lég í
tette a kohók követelm é
nyeit: folyamatosan üze
meltethető, a salak és ha
mu önműködően eltávo
lítható stb. (+ B é c s 1917. 
júl. ^ . )  -  MÉL I. 
908. p ; 22 .

28. 1866. Befejezték az ország e l
ső hévízkútjának fúrási 
munkálatait. A harkányi 
hévízfúrás Zsigmondy 
Vilmos (1821-1888) bá
nyamérnök nevéhez fű
ződik. -  Csath B.: A 
Zsigmondyak szerepe a 
magyar vízkutatás törté
netében. Bp., 1983.



OKTÓBER

1. * 1891. D abis L ászló  (Rákospa
lota) higiénikus, egyete
mi tanár. Diplomáját Bu
dapesten szerezte
(1914). Jelentősek a fő 
város levegőszennyező
désére vonatkozó, to
vábbá élelm iszerhigi
éniai, táplálkozásegész
ségügyi vizsgálatai. (+ 
Bp., 1956. okt. 20.) -  
MÉL I. 340. p.

1891. A magyar és osztrák ál
lamvasutak vonalain be
vezették a greenwichi 
kezdőmeridiánon alapu
ló zónaidöszám ítási 
rendszert. Ezzel mind a 
nem zetközi vasúti csat
lakozások, mind az or
szágon belüli menetrend 
táblázatok összeállítása  
egyszerűbbé és áttekint
hetőbbé vált.

3. * 1816. H aynald Lajos (Szé- 
csény) kalocsai érsek, 
bíboros, akadémikus. 
(Cikkünket Id. e kötet jú
lius 4. dátumánál!)

3 -8 . 1966. A B őripari Tudo
m ányos E gyesület meg
rendezte addigi legna
gyobb nemzetközi kong
resszusát. Négy világ
rész 24 országából 412  
külföldi vendég vett 
részt a tanácskozáson, 4 
szekcióban 97 tudo
mányos előadás hang
zott el. -  Egyesületi köz
lés.

5. + 1891. Zsindely István (Sáros
patak) teológus, mate
matikus tanár. A bécsi 
műegyetemen szerzett 
diplomát (1858). Tanul
mányai során fizikát, ké
miát és ásványtant is 
hallgatott. 1859-től taní- 
tóképezdei tanár, később 
főgimnáziumban taní
tott. Kitűnő tankönyvei, 
a Mértan tanítók számá
ra és a Mértan gimnáziu
mok számára több k i
adást ért meg. (* Prügy, 
Szabolcs vm., 1829. 
márc. 28.) -  TTK 1891.
650. p.

6. * 1841. Szécsi Zsigm ond (Kis-
garam) erdőmérnök, 
egyetem i tanár. Selm ec
bányán tanult, diplomája 
m egszerzése (1862) után 
alma materében maradt 
tanítani. 1878-ban ne
vezték ki tanárrá. Neves 
erdészeti és vadászati 
szakíró, akinek része 
volt az erdészeti szakki
fejezések magyarosítá
sában. (+ Selmecbánya, 
1895. okt. 8.) -  MÉL II. 
725. p.

7. * 1866. Dorner Gyula (A lsó-
szölnök) mérnök. Okle
velét a budapesti M űe
gyetemen szerezte. A 
Rábaszabályozási Társu
lat alkalmazta, fo lyósza
bályozási munkát vég
zett. Szakirodalmi mun
kássága birtokpolitiká



val és geodéziával fog
lalkozik. (+ Bp., 1941. 
okt. 10.) -  MÉL I. 
392. p.

9. 1966. Felavatták a Dunántúl 
egyik legnagyobb híd- 
já t, a 140 m hosszú Rá- 
ba-hidat a Vas megyei 
O stffyasszonyfa és Urai- 
újfalu között.

12. * 1891. Tulogdí János (Torda) 
geográfus-geológus, 
egyetem i tanár. A Ko
lozsvári Tudományegye
temen Szádeczky-Kar- 
doss Gyula geológus 
professzor tanítványa és 
gyakornoka volt. 1919- 
től a két háború közötti 
időben a kolozsvári re
formátus kollégium ter
mészetrajz- földrajz ta
nára. Ez alatt, mint az er
délyi föld egyik legjobb 
ismerője, helytállással 
nevelte és oktatta a ter
mészet és tudomány sze- 
retetére és megism erésé
re a fiatal nemzedéket. 
1943-ban a Kolozsvári 
egyetemen magántanár
rá habilitálták, majd 
1945-ben ugyanott a B o
lyai egyetem földrajzi 
tanszékének vezető taná
ra, 1959-ben bekövetke
zett nyugdíjazásáig. 
Mint geográfus főleg az 
Erdélyi Középhegység  
geom orfológiai, hidroló
giai viszonyait és bar
langjait tanulmányozta, 
ezenkívül a Kalotaszeg 
és Kolozsvár környéke 
földtani és őslénytani v i

szonyait. Jelentős ism e
retterjesztő tevékenysé
get fejtett ki az erdélyi 
közm űvelődésben is, az 
egykori kultúregyesü- 
letekben. így  mint az 
Erdélyi Múzeum E gye
sület természettudomá
nyi szakosztályának tit
kára, továbbá az Erdélyi 
Kárpát Egyesület alelnö
ke sokat tett a geológia  
és a geográfia népszerű
sítése terén. Fontos sze
repet játszott az erdélyi 
turista mozgalomban. A  
természet- és környezet- 
védelem előharcosa volt 
már a 20-as években, 
sürgette nemzeti parkok 
létesítését. Egész életé  
ben a közjót szolgálta 
(+ Kolozsvár, 1979. okt
1.) -  Csiky Gábor: Tu 
logdi János em lékezete 
Földtani Közlöny, 112 
k. 1982. 321. p.

1 3 .+  1941. G yörgy A lbert (Bp.) bá
nyamérnök. Tanul
mányait a Selmecbányái 
Bányászati Akadémián 
fejezte be. Előbb taní
tott, majd az Osztrák- 
Magyar Államvasúti 
Társaság bányaigazgató
ja. 1899-ben a Resica  
m elletti Alfréd-aknában 
elsőként alkalmazott ha
zánkban betont függőle
ges akna biztosítására. Ő 
használt fel először v il
lanyerőt a bányavizek  
eltávolítására. 1920-ban 
felkutatta a halimbai ba- 
uxitnyomokat és irányí
tásával kezdődött a Ta



polca környéki bauxitbá
nyászat. (* Aknaszlati- 
na, 1862. dec. 22.) -  
M ÉLI. 643. p.

+ 1966. Zsák Z oltán ("Bp.) bota
nikus. A kolozsvári 
egyetem en hallgatott 
természetrajzot, 1920- 
ban növénytanból dokto
rátust szerzett. Előbb ta
nársegéd, majd 1908-tól 
haláláig a budapesti Ve
tőm agvizsgáló Intézet 
munkatársa. A vadon 
előforduló hibrideket 
kutatta. Új növényeket 
fedezett föl és nevezett 
el. Legjelentősebb a ve
tőm agvizsgálati mun
kássága. Herbáriumokat, 
mag- és gyom növény
gyűjteményeket állított 
össze. (* Nyíregyháza, 
1880. febr. 3 . ) -M É L  II. 
1088. p.

2 2 .+  1941. R óna Zsigm ond (Bp.)
meteorológus. 1912-től 
1927-ig az Országos M e
teorológiai és Földmág- 
nességi Intézet igazgató
ja, illetve megbízott ve
zetője. A századfordulón 
a hazai meteorológiai 
kutatások egyik szellem i 
irányítója, elsősorban az 
éghajlattan, de főként 
Magyarország éghajlatá
nak korszerű, külföldön  
is elismert kutatója. Fő 
műve, az „Éghajlat -  
Magyarország éghajla
ta” c. munka a hazai k li
m atológia alapvető 
könyve. Nevéhez fűző
dik a felsőbb légréte

gek kutatásának m eg
szervezése. (* Turdosin, 
Árva vm., 1860. dec.
13.) -  MÉL II. 532-533. 
p.; MTESZ 1985. 27., 
75-76. p.

23. + 1916. G algóczy K ároly (Bp.)
mezőgazdász, gazdasági 
író, akadémikus. Jogi ta
nulmányai után az or
szág jelentősebb uradal
mainak gazdálkodását 
tanulmányozta. Változa
tos életútja során dolgo
zott az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületben  
(OMGE), a Magyar Ipar
egyletben, volt tanár és a 
Viktória Biztosító Társa
ság vezérigazgatója. 
Századosként részt vett 
a szabadságharcban. 
Szerkesztette a Falusi 
Gazdát és az Iparosok 
Lapját. Megírta K olozs
vár monográfiáját. Fog
lalkoztatta a székely
kérdés. írt a magyar ipar 
fontosságáról és a gaz
dasági munkáskérdésről. 
Tanulmányozta az A l
föld szabályosságát. 
Megírta Nagykörös és 
P est-P ilis-Solt-K iskun  
vármegye történetét stb. 
S ezek nem cikktémák, 
hanem önálló, egy vagy 
többkötetes művek. (* 
Lápafő, 1823. jan. 2 7 . ) -  
MEL I. 564-565. p.

26. * 1866. K enessey Béla (Iván- 
csa) vízépítő mérnök, 
szakíró. Diplomája m eg
szerzése (1899) után kü
lönböző kultúrmérnöki



hivataloknál működött, 
legutóbb az Országos 
Vízépítési Igazgatóság
nál. Hosszú ideig szer
kesztette a Vízügyi K öz
leményeket. A Köztelek  
munkatársa. Maradandó 
értékűek vízrajzi, v íz 
gazdálkodási és vízjogi 
tanulmányai. A lefolyási 
tényezőt ma is a Kenes- 
sey-féle táblázatok alap
ján számítják ki. (+ Bp., 
1936. márc. 25.) -  MEL
I. 899. p.; OMIKK I.
156. p.

27. + 1866. Bielz M ihály (N agysze
ben) erdélyi szász termé
szetkutató, kőnyomdász. 
Teológiát tanult. Ezután 
tanító, majd lelkész. 
1822-ben Nagyszeben
ben megalapította az e l
ső erdélyi kőnyomdát. 
Főleg térképeket és al
kalmi műlapokat sokszo
rosított. Előszeretettel 
foglalkozott Erdély c s i
ga- és kagylófaunájával, 
több új fajt ismertetett 
meg. 1848-ban megala
pította az erdélyi termé
szettudósok társaságát, 
ennek haláláig elnöke

volt. Tanulmányait és 
cikkeit németül írta. (* 
Berethalom, 1787. máj.
1 0 .) -M É L  I. 212. p.

* 1866. Hajts Lajos (Igló) geog
ráfus, térképész. A buda
pesti honvéd felsőbb  
tiszti tanfolyam és a 
földrajzi intézet topog
ráfiai tanfolyamának e l
végzése után tanul
mányúton járt az USA- 
ban. 1895-1919 között a 
Ludovika Akadémián ta
nított. Az Állami Térké
pészeti Intézet alapítója 
és 1924-ig a parancsno
ka. Fontosabb művei a 
katonai felm éréssel, te
repábrázolással és a tér
képfelhasználással fog 
lalkoznak. (+ Bp., 1933. 
dec. 1.) -  MÉL I.
660. p.

31. 1891. Átadták a forgalomnak a 
Rókus kórháztól az Új 
köztemetőbe vezető göz- 
vontatású vasutat. 
1893. okt. 27-től áttértek 
a villamos vontatásra: ez 
az első felsővezetékes 
villamosvasút Budapes
ten.

NOVEM BER

1891. Megalakult a Mathemati
kai és Physikai Társulat. 
(Cikkünk a 149. olda
lon)

3. + 1941. G röber Jenő (Eger) sző
lész, borász. Egerben ő 
honosította meg a M é
doc Noir vörösbor-sző-

lőfajtát. Úttörőként fog
lalkozott a szőlő  öntözé
sével. A szőlőmunkák 
gépesítésére megalkotta 
az ún. Gröber-féle kézi 
kapálógépet. (* Eger, 
1869) -  MÉL I. 6 2 5 -  
626. p.



4. + 1841. Loew K ároly Frigyes
(Sopron) botanikus, or
vos. A botanizáló Win- 
d isch J á n o s(1 689-1732)  
pozsonyi orvosnál kez
dett tanulni. A jénai 
egyetem en folytatta ta
nulmányait, 1721-ben itt 
lett orvosdoktor. Hazaté
rése után rövid ideig  
Sopronban praktizált, 
ezután Bécsben folytatta 
orvosi gyakorlatát, ahol 
1 éven át m egbecsült ne
vet vívott ki magának. 
V isszatérve Sopronba 
(1738) minden figyelm é
vel a botanika felé for
dult. A hazai flórakuta
tás elhanyagoltságát lát
va, 1739-ben röpiratban 
fordult pályatársaihoz a 
„Flóra Pannonica” me
gyénkénti megírására 
buzdítva. A tervezett 
műből csak Deccard Já
nos Kristóffal (1 6 8 6 -  
1764) és Deccard János 
Vilm ossal (1722-1778)  
közösen írt rész készült 
el, ez is kéziratban ma
radt. E mű tudományos 
színvonalával kiem elke
dett korának botanikus 
munkái közül. (* Sop
ron, 1699. márc. 20.) -  
MÉL II. 84 -85 . p.; 
MTESZ 1986. 34-35 . p.

5. 1966. Felavatták a Szegedi
G um igyárat. -  MTK 
1124. p.

6. + 1966. Török G ábor (Bp.) v e 
gyészm érnök, kutatóin
tézeti igazgató. Munkás
sága az élesztőgyártás, a

növényvédőszerek és 
tartósítóipari termékek 
gyártástecnológiájára 
terjedt ki. Eredményei 
alapján hozták létre
1943-ban Magyardió- 
szegen az ország első  
gyorsfagyasztó üzemét. 
1947-ben irányításával 
indult meg a magyar M i
relit üzem működése. (* 
Abrudbánya, 1902. jan.
1 7 .) -M É L  III. 793. p.

1966. Két hónappal a kitűzött 
határidő előtt átadták a 
forgalomnak az EM KE  
aluljárót Budapesten, a 
Blaha Lujza téren. -  
MTK. 1124. p.

9. * 1816. K ovács János (Szegha
lom) tanár, zoológus. Ta
nulmányait a debreceni 
kollégiumban kezdte és 
a berlini egyetem en fe 
jezte be. 1846-1856 kö
zött a Tisza-család neve- 
lőjeként tevékenykedett. 
A családdal beutazta 
Egyiptomot, s ott gyűj
tött értékes állat-, nö
vény- és ásványgyűjte
ményt a Magyar N em ze
ti Múzeumnak ajándé
kozta. ő  volt az első  ma
gyar természetbúvár, aki 
Afrikában kutatóúton 
járt és erről fö ljegyzése
ket készített. (+ Szalacs,
1906. dec. 7.)
(Cikkünk a 184. oldalon.)

1941. Hajnali 3 órától teljessé 
vált a job b old a li k özle
kedés Magyarország 
egész területén. (Ld.



még Lex. 11. J ú l .  ö.) -  
Magyar Közlöny, 1941. 
július.

12. + 1891. D ivald A dolf (Szombat
hely) erdész, szakíró, 
akadémikus. Selmecbá
nyái tanulmányait a sza
badságharc után fejezte 
be. Több uradalomban 
volt erdész, illetve erdő
tanácsos. Sokat tett a 
magyar erdészeti szak
nyelv kialakításáért. 
1862-ben Wagner Ká
rollyal (1830-1879) 
megalapította az Erdé
szeti Lapokat. Része 
volt a erdészeti törvény 
előkészítésében. (* Sel
mecbánya, 1828. jún. 1.) 
-M É L J . 380. p.; Agrár- 
tört. 80-88 . p.

16. * 1841. Kossuth Ferenc (Pe^t) 
mérnök, Kossuth Lajos 
fia. Műszaki tanul
mányainak befejezése  
után Angliában és Olasz
országban dolgozott. 
Európai hírnevet szer
zett vasút- és hídépítés-, 
valamint alagútfúrás te
rén. 1894-ben hazaköl
tözött. a Wekerle-kor- 
mányban kereskedelmi 
miniszter (1906-1910). 
(+ Bp., 1914. máj. 2 5 . ) -  
MÉL I. 978. p.; Bölöny 
J.: Magyarország kor
mányai 1848-1987. Bp., 
1987. 322. p.

* 1866. Treitz Péter (K isszál
lás) agrogeológus, a Ma
gyar Kir. Földtani Inté
zet talajtani osztályának

vezetője, a hazai agro- 
geológia egyik m egte
remtője. A Földtani Inté
zet igazgatója, id. Lóczy  
Lajos által 1909-ben Bu
dapesten rendezett első  
Nem zetközi Agrogeoló- 
giai Konferencia szerve
zője volt. A konferencia 
új lendületet adott a ma
gyarországi síkvidéki te
rületek földtani- talajta
ni térképezésének, mely 
munkálatok szervezője, 
irányítója Treitz P. volt. 
Munkatársaival kialakí
tott talaj térképezési
módszerét külföldön is 
alkalmazták. Foglalko
zott a szikes talajok javí
tásával, s ezeken a szőlő  
és dohánytermesztés le 
hetőségeinek tanul
mányozásával is. Elm é
leti és gyakorlati téren 
végzett munkássága ne
vét nem zetközileg e lis 
mertté tette. (+ Bp., 
1935. febr. 20.) -  Timkó 
Imre: Treitz Péter em lé
kezete. Földtani Köz-

J n  ^  P-
IQ.
19. + 1816. Tehel Lajos (Pest) or

vos, term észetvizsgáló. 
1810-től a Magyar N em 
zeti Múzeumban a ter
m észetiek tárának őre 
haláláig. Kísérletei so 
rán sikerült világítógázt 
előállítania és bemutatta 
a Nem zeti Múzeumban 
az e lső  hazai próba-gáz- 
világítást 1816-ban. E l
sőként tanulmányozta 
kőszeneinket. (* N agy
szombat, 1769. márc.



26.) -  MEL IL 830. p.; 
Pásztor M.: A közvilágí
tás alakulása Budapes
ten. Statisztikai K özle
mények, 1930. 8 1 .p.

* 1841. Schulek F rigyes (Pest) 
építész, műegyetem i ta
nár, akadémikus, a ma
gyar eklektikus építészet 
jelentős egyénisége. Ta
nulmányait Bécsben v é 
gezte. 1870-ben jötthaza 
és Steindl Imre (1 8 3 9 -  
1902) irodájában dolgo
zott. A M űegyetemen a 
középkori építészet ta
nára volt (1903-1911). 
Szám os magyar közép
kori építészeti emlék 
helyreállítása fűződik 
a nevéhez: a Budavá
ri N agyboldogasszony- 
templom átépítése, a jáki 
templom, a csütörtökhe
lyi kápolna, a kisszebeni 
templom, a lőcsei város
háza stb. Tervei szerint 
épült a szegedi reformá
tus templom, a Halász- 
bástya, a Jánoshegyi Er- 
zsébet-kilátótorony. {+ 
Balatonlelle, 1919. 
szept. 5.) -  MÉL II. 602. 
p.; OMIKK I. 268-269. 
p.; Műv. lex. IV. 249. p.

* 1891. N ém eth Endre (Pécs) 
mérnök, egyetem i tanár. 
A budapesti M űegyete
men szerzett diplomát. 
Változatos munkakörök 
után 1940-ben nevezték  
ki az alma matere I. sz. 
vízépítési tanszékére ny. 
r. tanárrá. Fő témája az 
A lföld öntözésének kér

dései, továbbá az öntö
zés és öntözőrendszerek 
kialakítása és m egvaló
sítása. A Vízügyi K özle
ményeket és az Öntözési 
Közlem ényeket szer
kesztette. (+ BP., 1976. 
jún. 3.) -  MÉL III. 
562. p.

1916. Pozsonyban, a „M agyar 
K irályi Erzsébet Tudo- 
m ányegyetem ” -en, Er
zsébet királyné névnap
ján megkezdődött a taní
tás. Az egyetem et az 
1912. évi XXXVI. tör
vénycikkel alapították. 
A pozsonyi egyetem  tör
ténelmi gyökerei azon
ban sokkal mélyebbek. A 
Mátyás király által ala
pított pozsonyi egyetem , 
az Academia Istropolita- 
na 1467. július 20-án 
nyílt meg. II. Ferdinánd 
1625-ben elhatározta a 
pozsonyi egyetem  fölál
lítását, de ez nem való
sult meg. H elyette Páz
mány Péter 1635-ben 
Nagyszombaton létesí
tett egyetem et. Pozsony 
1784-ben kapott főisko
lát. Ebből fejlődött ki a 
későbbi jogakadémia. A 
Pozsonyi Erzsébet egye
tem jog- és államtudo
mányi karán már 1914- 
15-ben megkezdődött az 
oktatás, az orvostudomá
nyi kar, a bölcsészet-, 
nyelv- és természettudo
mányi kar, mezőgazda- 
sági kar később jöhetett 
létre. 1919-ben a magyar 
tanároknak el kellett



hagyniok Pozsonyt. Az 
1921. évi XXV. törvény
cikk szerint az Erzsébet 
egyetem Pécsett kapott 
otthont.
(Cikkünk a 151. oldalon.)

26. + 1916. Geöcze iZoárd (Bp.) ma
tematikus. Tanulmányait 
Budapesten és a párizsi 
Sorbonne-on végezte. 
Podolinban, Ungvárott 
és a főváros V. kerületé
ben tanított. 1913-ban 
egyetem i magántanárrá 
képesítették a sokaságel
mélet és a valós változós 
függvénytan tárgyköré
ből. Úttörő munkát vég
zett a felszínszám ítás te
rén, ilyen műve: „A for
gásfelület quadratúrája” 
(Ungvár, 1906.). (* Bp.,
1873. aug. 23.)
(Cikkünk a 176. oldalon.)

29. * 1866. A ltenburger Gyula
(Pest) biztosítási mate
matikus. Tanulmányait a 
budapesti tudomány- 
egyetemen végezte, itt 
szerzett matematika-fi- 
zika szakos tanári diplo
mát, valamint doktori 
oklevelet. 1888-tól a 
Magyar-Francia B izto
sító Intézet matematiku
saként dolgozott, majd

DECEM BER

hosszabb külföldi tanul
mányút után a H ungária  
Biztosító R észvénytár
saságnál vállalt munkát, 
1911-ben kinevezték v e 
zérigazgatóvá. 1923-tól 
biztosítási matematikai 
előadásokat tartott az 
egyetem közgazdasági 
karán, mint c. ny. r. ta
nár. Tudományos téren a 
biztosítási matematika 
kérdései foglalkoztat
ták, halandósági tábláza
tokat állított össze, fő leg  
az életbiztosítás terén ért 
el maradandó eredmé
nyeket. A múlt század k i
lencvenes éveiben új 
módszert dolgozott ki a 
díjtartalék csoportos k i
számítására. Módszere 
az egész világon elter
jedt, és röviden „ma
gyar” vagy „Altenbur
ger” eljárásnak nevezik. 
Az általa kidolgozott e l
mélet lehetővé teszi, 
hogy az azonos korú b iz 
tosítottakat egy csoport
ba foglalják és így díjtar
talékuk egyszerre szá
mítható ki, tekintet n él
kül arra, hogy a b iztosí
tást hány éves korukban 
kötötték. (+ Bp., 1945. 
jan. 25.) -  MÉL
L 2 6 . p.

1. 1866. H aggenm acher Henrik
(1827-1917) Budapes
ten üzembe helyezte má
sodik malmát, mely a 
B alaton-H onvéd-Sze- 
mere utcák és a Lipót

körút által határolt te l
ken épült fel. Az építést
1865-ben kezdték meg, 
de a tervezett hosszú öt
em eletes épületnek csak 
a felét építették föl. En-



nek m egfelelően a ma
lom 32 helyett 16 kőjá
rattal kezdett őrölni. így  
is évi 130 ezer métermá
zsa búza megőrlésére 
volt képes. Ebben az idő
szakban Haggenmacher 
Henrik két malmának 
összkapacitása elérte- 
túlhaladta a főváros leg 
nagyobb malmának őrlő
képességét. Érdekes mó
don azonban a teljes ka
pacitás k iépítése után ezt 
tovább nem fokozta, a 
gépezet és az őrlési mód 
korszerűségére töreke
dett. Elism erésre méltó, 
hogy malmai saját erő
ből épültek és nem a ke
reskedelmi tőke bevoná
sával. Ez a teljesítmény 
számos vonatkozásában 
em lékeztet a Ganz Ábra
hám (1 8 1 4 -1 8 6 7 )  által 
betöltött szerepre. -  Sán
dor V.: A budapesti nagy
malomipar kialakulása 
(1 8 3 9 -1 8 8 0 ) . In: Tanul
mányok Bp. múltjából. 
Bp., 1959. X m . 3 6 9 -  
370 . p.

1866. Üzem be helyezték az E l
ső Pest-B udai G őzm al
mi Társulat malmát a 
Lipótváros Balaton- 
K lotild-K oháry-Szem e- 
re utcák által határolt kb. 
3 0 0 0  négyszögöles tel
ken. Az ötem eletes ma
lom épületet alig több 
mint egy év alatt építet
ték föl és gépezettel be is 
rendezték. A malom 24 
kőjárattal évi 500  000  
mérő búzát őrölt meg (1

pesti mérő=93,8 1, tehát 
az évenkénti feldolgo
zott búza kb. 37 500 t 
volt). A tisztviselőknek  
kétem eletes lakóházat 
építettek és különálló 12 
helyiséget munkás- 
szállásként rendeztek 
be. A malomnak külön 
nevezetessége, hogy 
Haggenmacher Károly 
(1843-1921) a síkszita 
feltalálója, előbb a ma
lom főmolnára, majd ve
zérigazgató, végül a tár
saság elnöke volt. A mal
mot többször bővítették  
és korszerűsítették, pél
dául 1893-ban 1 245 000 
métermázsa búza megőr
lésére volt képes. -  Sán
dor V.: Abudapesti nagy
malomipar kialakulása 
(1839-1880). In: Tanul
mányok Bp. múltjából. 
Bp. 1959. XIII. 368. p.

6. * 1741. Ü rm ényi J ó zsef (Ür- 
mény) országbíró. N agy
szombaton, Bécsben és 
Egerben tanult. Változa
tos közszolgálati pályán 
dolgozott. Irányításával 
és közreműködésével 
dolgozták ki -  Koller 
Ádám, Makó Pál és má
sok részvételével -  a 
Mária Terézia nevéhez 
fűződő „Ratio Educatio- 
nes”-t, m ely a magyar 
közoktatásügy reformját 
és egységesítését szo l
gálta. (+ Vál, 1825. jún.
2 5 .) -M É L  II. 933. p.

* 1841. Nagy D ezső (Székesfe
hérvár) gépészmérnök.



műegyetemi tanár. Pes
ten és Zürichben tanult, 
majd a pesti m űegyete
men a gépszerkezettant 
oktatta. 1894-ben m eg
szervezte és haláláig ve
zette a M űegyetem me
chanikai laboratóriumá
nak anyagvizsgáló állo
mását. Az építő- és szer
kezeti anyagok vizsgála
ta terén kifejtett mun
kássága úttörő jelentősé
gű volt. Ennek alapján 
készültek első hazai épí
tőanyagszabályzataink. 
(-H Bp., 1916. márc. 19.)
-  MEL II. 263. p.

* 1891. C sászár Elem ér (Gige) 
fizikus, egyetem i tanár, 
akadémikus. Tanul
mányait a budapesti és 
berlini tudományegye
temen végezte. 1935- 
ben a Műegyetem ma
gántanára. 1938-ban ne
vezték ki a pécsi egye
tem orvosi karán a fizika  
ny. rk. tanárává. Főként 
a sugárzások kérdéseivel 
foglalkozott. A röntgen- 
sugárzás energiájának 
mérésre új készüléket 
szerkesztett. Témakörei
ből írt tanulmányai bél
és külföldi folyóiratok
ban jelentek meg. Elért 
eredményeit könyvek
ben is megjelentette. (+ 
Bp., 1955. aug. 7.) 
(Cikkünk a 172. oldalon.)

9. 1866. Megalakult az O rszágos 
Erdészeti E gyesület. A 
kezdeményezés Bedő 
Albert (1839-1918), Di-

vald A dolf (1828-1891)  
és Wagner Károly 
(1830-1879) nevéhez 
fűződik. A mag az eg y 
kori „Magyar Erdész
egylet” volt. A kezdem é
nyezők és mintegy negy
ven alapító arra töreke
dett, hogy az új intéz
mény ne csak nevében  
legyen magyar, hanem 
cselekedeteiben is szo l
gálja erdészetünk egye
temes ügyét. A székhe
lyet Pozsonyból Pestre 
helyezték át. A m egala
kulás két napján kidol
gozták az egyesület 
alapszabályait is. 
Egyesületi közlés alap
ján.
(Cikkünk a 140. oldalon.)

10. * 1916. A ngeli Lam bert (Iszti- 
mér) kertészmérnök, nö
vénynemesítő. A Kerté
szeti Tanintézetben és a 
Kertészeti Akadémián 
tanult. Úgyanitt tanított
1944-1965 között, 
utóbb mint docens. Ezt 
követően a Kertészeti 
Kutató Intézetben dolgo
zott. Fő kutatási területe 
a zöldségterm esztés, fő 
ként az étkezési paprika 
kutatása, agrotechnikai 
kísérlete és nem esítése. 
Csokrosítási törekvése 
alapot teremtett az étke
zési és fűszerpaprika to
vábbi nem esítéséhez. 
Utolsó éveiben a vírus- 
rezisztencia-nem esítés 
terén ért el eredménye
ket. (+ Bp., 1971. máj. 
9 . ) -M É L  III. 13. p.



14. * 1891. B ebrits Lajos (Terego- 
va) vasutas, közlekedési 
miniszter. Vasúti tiszt
képző tanfolyam ot vég
zett. 1910-1919 között 
Szegeden, Temesvárott 
és másutt volt a MÁV 
szolgálatában. 1923-tól 
a Szovjetunióban élt.
1945-ben hazatért és a 
közlekedés szolgálatá
ban dolgozott mint m i
niszteri biztos, állam tit
kár, majd miniszter. 
1957-1959 között diplo
máciai szolgálatba állt. 
(+ Bp., 1963. aug. 9.) -  
M É L I. 153-154 . p.

* 1916. Bognár János (Sátoral
jaújhely) vegyész, egye
temi tanár. A budapesti 
tudományegyetemen 
szerzett oklevelet. 1942- 
ben doktorált, közben az 
analitikai tanszéken taní
tott. Részt vett a II. világ
háborúban, 1948-ban 
mint hadifogoly tért ha
za. 1950-től a miskolci 
Nehézipari Egyetemen 
tanított, 1960-tól egyete
mi tanárként. Fő kutatási 
területe az analitikai ké
mia, a reakciókinetika 
volt. Továbbfejlesztette 
az abszorpciós indikáto
rok elméletét. A nagy ér
zékenységű katalitikus 
kronometriás módszer 
számos új eljárását alkot
ta meg, ezzel új reakció
kat vezetett be a nyom
mennyiségű fémek kimu
tatására. E munka során 
szimultán komparációs 
módszer néven új eljá

rást szabadalmaztatott. 
(+ M iskolc, 1972. szept.
2.) -  MÉL III. 88. p.

1 6 .+  1816. Benkö Ferenc (N agye
nyed) ref. lelkész, a 
nagyenyedi Bethlen K ol
légium természetrajz
földrajz tanára, a magyar 
ásványtan úttörője. 
Megírta az első  magyar 
nyelvű ásványtan köny
vet, „Magyar Mineraló- 
gia azaz a kövek s értzek 
tudománya” címmel, 
amely Kolozsvárt jelent 
meg 1786-ban. Művének 
legfőbb érdeme magyar
nyelvűsége. Az ásvány
tan m ellett a termé
szetrajz többi ágait, az 
állattant és a növénytant 
is tanította és művelte 
Linné rendszere szerint, 
továbbá a földrajzot is. 
Nagy érdeme, hogy a 
nagyenyedi kollégium 
ban természetrajzi mú
zeumot hozott létre gaz
dag ásvány-földtani 
gyűjteménnyel a tanítvá
nyok részére és a köz ja
vára, amely 1796-ban 
nyílt meg. Ez volt fe lte
hetően az első  nyilvános 
természetrajzi múzeum  
Magyarországon. (* Ma
gyarlápos, Erdély, 1745. 
jan. 4 .) -  Csiky 6 .:  Ben- 
kő Ferenc tudomány és 
művelődéstörténeti je 
lentősége. Földt. Közi.
1968. 271. p.; OMIKK
II. 28-29. p.

17. 1966. Megnyitották a Sze-
rencs-Nyíregyháza kö



zötti villam osított vas
útvonalat. -  MTK 1124. 
P-

18. * 1891. Szabady Jenő (Somogy- 
szentpál) gépészmérnök. 
Katonai szolgálata miatt 
tanulmányait m egszakí
tásokkal végezte a buda
pesti Műegyetemen 
(1919). 1920-1950 kö
zött a Ganz-gyárakban 
dolgozott, különböző 
beosztásokban. Bevezet
te a préselt szigetelő- 
anyagok gyártását. Több 
félkész gyártmány alkal
mazását kezdeményezte. 
1950-től a Villamosipari 
Központi Kutató Labo
ratóriumban működött. 
Jelentős része volt a ha
zai szigetelőanyag-szab
ványok kialakításában. 
(+ Bp., 1972. ápr. 23.) -  
MÉL III. 721. p.

+ 1966. Thamm István (Bp.) g é 
pészmérnök. A budapes
ti Műegyetemen szerzett 
diplomát, majd 1929- 
ben műszaki doktori c í
met. 1932-ben egyetem i 
magántanár. A Magyar 
Folyam- és Tengerhajó
zási Rt. műszaki igazga
tójaként bevezette a fo 
lyami uszályok sorozat- 
gyártását és szorgalmaz
ta a dunai hajók dízelesí- 
tését. Úttörő munkát 
végzett a hosszú élettar
tamú motorkenőolajok 
kifejlesztésében. 1947- 
től az Állami Műszaki 
Főiskolán és a M űegye
tem esti tagozatán adott

elő. (* Győr, 1894. febr.
1 3 .) -M E L  II. 852. p.

21. 1866. Zsigm ondy Vilm os
(1821-1888) megkezdte 
a margitszigeti artézi kút 
fúrását, am elyet 1867- 
ben fejezett be. -  Bp. 
lex. 510. p.

* 1866. Töm örkény István
(Cegléd) gyógyszerész, 
író, m uzeológus. G yógy
szerész oklevelet szer
zett, Kistelken és S zege
den volt gyógyszerész. 
Ezután újságíró, majd 
katona. 1899-től a szege
di Som ogyi Könyvtár és 
Városi Múzeum könyv
tárosa. Ilyen alkalmazás
ban részt vett ásatások
ban. A népélet darabjai
ból értékes gyűjteményt 
állított össze. 1904-től a 
könyvtár igazgatója és 
teljesen az írásnak szen
telte életét. N ovellák  
mellett régészeti és nép
rajzi cikkeket is írt. (+ 
Szeged, 1917. ápr. 24.) -  
MÉL II. 902-903. p.

22. + 1916. Pártos G yula (Bp.) ép í
tész. A pesti József Ipar
tanodában tanult. Tanul
mányait a berlini Bau- 
Akademie-n folytatta. 
Önálló tervei: a fé legy 
házi rk. templom, a kecs
keméti ref. templom ba
zárja, a zombori színház. 
Lechner Ödönnel (1 8 4 5 -  
1914) együttműködve 
több épületet terveztek, 
ilyen: Budapesten a Váci 
utcai Thonet-ház, a sze



gedi városháza, a kecs
keméti városháza, az 
Iparművészeti Múzeum  
stb. (* Apatin, 1845.) -  
MÉL II. 362. p.

2 3 ,*  1891. Bródy Im re (Gyula) f i
zikus. A budapesti tudo
mányegyetemen tanári 
oklevelet szerzett. D ok
tori értekezésében kvan
tumelméleti módszerek
kel elsőként számította 
ki az egyetem es gázok 
kémiai állandóját
(1917). 1919-ben Klu- 
pathy Jenő (I8 6 I -1 9 3 1 )  
mellett tanársegéd a Mű
egyetem en. Ezután Göt- 
tingenbe távozott és 
Max Born munkatársa 
volt. Hazatérése után, 
1923-ban az Egyesült Iz
zó kutatólaboratóriumá
ban kapott munkát. Az 
általa kidolgozott krip- 
tonlámpa gyártásához -  
több magyar kutató mun
kássága alapján -  Ajkán 
építették föl a világ első  
gazdaságosan üzemelő 
kriptongyárát. Akripton- 
lámpa 1937-ben jelent 
meg először a piacon és 
világsikert aratott. A 
diszkriminációs tör
vények alapján 1944- 
ben elhurcolták és életét 
vesztette. (+ Mühldorf, 
1944. dec. 20. vagy
22.) -  MÉL I. 267.
p.; OMIKK I. 49-50. 
P-

23^ -I- 1966. F a lle r je n ö  (Sopron) bá
nyamérnök. O klevelét a 
Selmecbányái főiskolán

szerezte. Előbb Tatabá
nyán, később Dorogon 
működött, ő  irányította 
azokat a földtani kutatá
sokat, amelyek révén a 
nagyegyházi és dudari 
szénmedencék ismertté 
váltak. Továbbra is a bá
nyászatban tevékenyke
dett, 1950-től tanított is. 
Élete fő művének ered
ményeként nyílt meg 
1957-ben Sopronban a 
Központi Bányászati 
Múzeum. Irodalmi mun
kássága elsősorban a 
magyar bányászat törté
netével foglalkozott. (*

• Selmecbányára 1894. 
szept. 25.)
(Cikkünk a 156. oldalon)

23 -28 . 1966M agyar-szovjet tárgya
lásokat folytattak Buda
pesten az atom energia  
békés célú felhasználá
sáról. Ekkor állapodtak 
meg abban, hogy Ma
gyarországon 800 mega
watt teljesítm ényű atom
erőművet létesítenek. -  
MTK 1124-1125. p.

24. * 1916. Peregi Sándor (Bala- 
tonbozsok) kertész. Ta
nulmányait a Kertészeti 
Tanintézetben és a M űe
gyetem M ezőgazdasági 
és Állatorvosi Karán 
folytatta (1935-1938). 
Tíz évvel később az ox
fordi egyetem en agrár
közgazdasági diplomát 
szerzett. Angol, német és 
holland intézetekben és 
gazdaságokban tanul
mányozta a hazai v iszo



nyok között alkalmazha
tó üzem szervezési mód
szereket. Gyakorlati vo
natkozásban a termelő
szövetkezetek és állami 
gazdaságok nagyüzemi 
gyüm ölcsösei számára 
kidolgozta a növényvé
delem és a gyü
mölcsszüret gépesített 
munkaszervezési mód
szereit. R észe volt ezek 
bevezetésében. (+ Bp., 
1964. máj. 21.) -  MEL
II. 389. p.

27. + 1966. Scheffer Viktor (Bp.)
geofizikus, gépészmér
nök. Gépészmérnöki ok
levelét a budapesti Műe
gyetemen szerezte 1928- 
ban. Előbb a Geofizikai 
Intézetben, ezt követően  
az European Gas and 
Electric Company-nál 
dolgozott. A Dunántúlon 
részt vett azokban az 
alapvető torziós ingás, 
graviméteres és mágne
ses mérésekben, ame
lyek alapján megindul
hatott a szénhidrogén
kutatás. Külföldön is 
több helyen végzett gra
viméteres méréseket. 
Később rendszerbe fog
lalta a Dunántúl jeUem- 
ző geofizikai adatait. 
Alapvető tanulmányban 
dolgozta ki a Kárpát-me- 
dence regionális geoter
mikus viszonyait. Több 
munkahelyi változás 
után az Országos Kő- 
olaj- és Gázipari Tröszt 
főgeofizikusaként vo
nult nyugdíjba. (* Bp.,

1900. dec. 14.) -  MÉL
III. 681. p.

28. 1966. Budapesten felavatták a 
lágymányosi kenyérgyá
rat. Teljesítőképessége 
45 tonna pékáru naponta. 
A munkafolyamatokat 
gépesítették. Külön je 
lentőségű az a tény, hogy 
a lisztet nem zsákokban 
tárolták és tárolják, ha
nem lisztsilókban. 
MTK 1125. p.; Pénzes L: 
Negyedszázados az első  
magyar lisztsiló. Gabo
naipar, XXXIII. 1986. 1.
24 -27 . p.

3 0 . +  1891. Lutter Nándor (Bp.) pe
dagógus, piarista tanár, 
akadémikus. Filozófiát 
Vácon tanult (1 8 4 0 ^ 2 ),  
1847-ben Budán mate
matikát tanított, a sza
badságharc idején nem
zetőr volt. 1858-ban S el
mecbányán, ezt követő
en a pesti piarista gim ná
ziumban matematikát ta
nított, 1866-tól tankerü
leti főigazgató volt. Fő 
célkitűzése a fizika és 
matematika tanításának 
korszerűsítése volt. ő  
maga számos tankönyvet 
írt: A természet alapraj
za 1848-tól 6 kiadást ért 
meg; M ennyiségtan a 
középtanodák számára 3 
kiadásban jelent meg; A 
felsőbb mennyiségtan  
elem ei (1865); Általános 
természeti földrajz, 
1870, stb. Különösen si
keres volt a jó l kezelhető  
logaritmustáblázata, az



„ ö t szám jegyű sorszámi 
és szögmértani táblák” 
(Pest, 1863), amely 45 
éven át maradt hasz
nálatban. (* Bér, Nóg- 
rád vm. 1820. szept.
3.) -  MÉL II. 105- 
106. p.

+ 1966. H ajnal Sándor (Bp.)
mérnök. M agánföldm é
rő, majd 1949-től város
mérések vezetője. A G e
odéziai és Kartográfiai 
Egyesület alapító tagja, 
1956-tól társelnöke volt. 
(* Martonvásár, 1880. 
okt. 2.) -  Raum R: Ma
gyar földmérők arckép- 
csarnoka I. 1976.

+ 1966. N eogrády Sándor (Bp.) 
repülő, térképész. Az e l
ső világháborúban hiva
tásos katonai repülő, lé 
gi m egfigyelő. 1919-ben 
a hadügyi népbiztosság  
térképező csoportjánál 
szolgált. E szervezetből 
alakult meg később a 
Honvéd Térképészeti In
tézet. Ennek keretében, 
a mindennapi térképé
szeti feladatokon túl, a 
Magyar Nem zeti M úze
um régészeti osztályával 
működött együtt. R égé

szeti vonatkozású felvé
teleivel nemzetközi v i
szonylatban is kezdem é
nyező munkát végzett. 
(* Újpest, 1894. aug.
11.) -  MÉL n . 295. p.; 
Lágyi I.: A magyar fo 
togrammetria évgyűrűi. 
Geodézia és Kartográfia, 
1964. 2.

31. 1866. Felavatták a Soproni
L égszeszvilágítási 
R észvénytársaság vilá
gítógáz üzemét. Bár a 
gázgyár létesítésére több 
külföldi cég pályázott, 
az alapítás jogát végül 
Flandorffer Ignác (?- 
1891) helyi kereskedő
nek adták meg. ö  köte
lezte magát arra, hogy az 
üzemet a soproni polgá
rok pénzén egy év alatt 
felépíti és az termelni 
kezd. E terv valósult 

. meg, a gázgyárat mai he
lyén a Kossuth és Tán
csics utca között építet
ték fel és helyezték  
üzembe. A kezdeti idő
szakban (1868) 190 fo 
gyasztónak 120 ezer m 
gázt szolgáltattak. -  100 
éves a szombathelyi gáz
gyártás. Hn. 1973. 5 2 -  
54. p.



Kiemelt eseményeink

200 éve született 
gróf Széchenyi István
(B écs, 1791. szep t. 21 . -  D öb ling , 1860. ápr. 8.)

Széchenyi István a XIX. század első  felében megindult reformmozgalom kezde
ményezője és legjelentősebb szem élyisége. R észe volt a dunai gőzhajózás életre 
hívásában és a Kereskedelmi Bank alapításában. Létrehozta Pest-Buda e lső  két 
nagyipari üzemét, az Óbudai Hajógyárat a téli kikötővel (1836) és a Pesti József 
Hengermalom Társaságot (1838) -  ezek voltak Magyarországon a modern értelem 
ben vett első ipari részvénytársaságok. Példájával és ösztönzésével elősegítette a 
bortermelés és a selyemhernyótenyésztés fejlesztését. Irányította az Al-Duna sza
bályozását (1835-37), nevéhez fűződik a Lánchíd létrehozása. Az 1840-es évek
ben megindította a Tisza szabályozását, jelentős része volt a balatoni gőzhajózás 
megindulásában. A Batthyány-kormányban a közlekedési és közmunkák m iniszte
re volt.

Széchenyi István a magyarság egyik legnagyobb egyénisége. 200. szü le
tésnapjára műveinek felidézésével emlékezünk.*

* Az 93., 98., 100. és 101. o ldal á b rá ja  a M agyar Vízügyi M úzeum , Esztergom  gyűjtem ényeiből va
ló. A többi liópia m agángyűjtem ényből szárm azik .



Oraf Stefan Széchenyi.
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Az Ó budai H ajógyár a XIX. század közepe tá ján .



Megalakult 
a Magyar Mérnökakadémia

1991. január 19-én egy éve, hogy megalakult a független Magyar Mérnökakadé
mia, amelynek létrejötte a nemzetközi szakmai közvélem ény szimpátiáját és e lis 
merését váltotta ki. A külföldi mérnökakadémiák közül -  többek között -  az E gye
sült Állam ok, Nagy-Britannia. Svédország, Dánia, Finnország, Franciaország, 
Svájc, Ausztrália, M exikó, India mérnökakadémiáinak, továbbá a Mérnök Akadé
miák Nem zetközi Szövetsége vezetőinek gratuláló sorai és értékes szakmai tájé
koztatói jelzik  azt a várakozást, am ivel az újszülött Magyar Mérnökakadémia m eg
alakulását fogadták. Tervezik, hogy 1991 első  félévében Magyarországon rendez
nének egy olyan konferenciát, ahol a mérnökakadémiáknak a fejlett ipari orszá
gokban évek, évtizedek óta jó l működő hálózatát a kelet-európai országok felé is 
kiterjesztenék. A tanácskozás helyszínének m egválasztása ezúttal is azt je lz i, hogy  
a külföldi mérnökakadémiák is elismerik a Magyar Köztársaság „híd” szerepét K e
let és Nyugat között.

A Magyar Mérnökakadémia célja többek között, hogy előm ozdítsa az ún. „mér
nöki tudományok”, a technika és a technológiák fejlődését és működésükben seg ít
se a mérnöki -  és azzal közvetlenül kapcsolódó természettudományi -  szakterüle
teken tevékenykedő kiem elkedő alkotókészségű szem élyek, munkacsoportok 
munkáját.

A célkitűzések m egvalósítása érdekében az MMA szervezett együttműködésre 
törekszik a Magyar Tudományos Akadémiával, a magyar tudományos egyesületek
kel, a M TESZ-szel, az OM FB-vel, a felsőoktatási és kutató intézm ényekkel, továb
bá a külföldi mérnökakadémiákkal és a Mérnök Akadémiák Szövetségével (Coun- 
cil of Academies of Engineering and Technological Sciences, Washington, U SA ). 
Ezen szerep részeként a Magyar Mérnökakadémia tagjai -  dr. Konkoly Tibor pro
fesszornak, a szervező bizottság elnökének vezetésével, dr. Pálfalvi István aktív 
támogatásával -  közreműködtek az ez év májusában a MTESZ kezdem ényezésére  
létrejött, MTESZ-MTA szervezésében lebonyolított szovjet-amerikai tudós és 
mérnök csúcstalálkozó sikeres megrendezésében és lebonyolításában, amelynek  
előzm ényét a dr. Tóth János MTESZ főtitkár, az MMA tiszteletbeli alapító 
tagja által vezetett delegáció 1989. évi washingtoni tárgyalásai és az ameri
kai A A A S-szel (Amerikai Tudományfejlesztési Társaság) aláírt megállapodása 
jelentette.

Az elmúlt hónapokban az M TESZ-szel közösen fogadtuk dr. Bob W hite-ot, az 
Amerikai Mérnök Akadémia elnökét, az MTA-val közösen dr. Starfeld professzort, 
a svéd Mérnök Akadémia (IVA) egyik vezető egyéniségét, és dr. M ichael Wors- 
tallt, az angol The Fellowship o f Engineering oktatási igazgatóját. A z MMA több 
tagjával is képviselteti magát a FEANI (Európai Mérnök Szövetség) Magyar N em 
zeti Bizottságában, amely 1990. március végén hivatalosan is benyújtotta a FEANI 
párizsi központjában csatlakozási szándékát a szövetséghez. Felvételi kérelmün
ket a májusi, lisszaboni VB ülés támogatta, a közgyűlési döntés szeptember végéig



várható. Kedvező döntés esetén a Magyar Köztársaság lenne a 21. tagállama a szö 
vetségnek, egyben az e lső  csatlakozó kelet-európai ország. Ismeretes, hogy a FE- 
ANI-nál lehet pályázni az egyes nem zeti bizottságokon keresztül az ún. „euromér- 
nöki” cím elnyerésére.

A Magyar Mérnökakadémia hazai fogadtatása is kedvezőnek értékelhető. Göncz 
Árpád köztársasági elnök és Dr. Szabad György az Országgyűlés elnöke és más 
prominens hazai szem élyiségek gratuláló sorain kívül, többek között az MTA Mű
szaki Tudományok O sztálya 1990. május 30-i kibővített osztályülésén az elnöki 
tisztet ellátó Vajda György akadémikus is kifejezte készségét az MMA-val való jö 
vőbeni együttműködésre.

A MMA vállalta, hogy az OMFB felkérésére a 90-es évek elejére vonatkozó 
technológiafejlesztési elképzelések kidolgozásához kialakítja saját álláspontját és 
gondolataival igyekszik hozzájárulni a kialakítandó koncepciókhoz.

Az MMA az alapító taglétszám ot (42 fő) az egyéves megalakulási évfordulójáig  
bővíteni kívánja, a folyam atosan beérkező szakmai önéletrajzok áttekintésére a
III. negyedév végén összeü l a jelölőbizottság és várhatóan ez év végéig sor kerül 
a jelöltekkel való szem élyes beszélgetésre is. Az MMA alapszabálya a maximális 
taglétszámot 300 főben je lö li meg, amely létszámba nem számítanak bele az ide
gen állampolgárságú tagok.

A független szakmai vélem ény mindenkori vállalása, a magas szintű nyelvism e
ret és a kreativitás m ellett a felvétel alapvető szempontjai közé tartozik a multi- 
diszciplinaritás is. Az MMA ugyanis nem tervezi szakmai bizottságok létrehozá
sát, hanem az egyes, számára fela:dott, felvetett problémákkal kapcsolatos állás- 
foglalásai kialakításában -  a vélem ények ütköztetése nyomán kialakítandó állás
pontját -  tagjai széles körű háttérismeretére alapozza.

Cégbírósági bejelentés alatt áll az MMA-nak a Rubik Stúdióban elkészített véd
jegye, emblémája és a közelmúltban jegyezték be az MMA elnöke, Rubik Ernő ál
tal megalapozott Magyar Mérnökakadémia Alapítványt. A magyar Mérnökakadé
mia tevékenységének támogatására az alábbi csekkszámlára lehet befizetni: OTP 
XII. kér. fiókja, MMA/MNB 218-98127, számlaszám 530-010859-3. Minden egyé
ni, közületi és intézményi támogatást nagyra értékel, örömmel és köszönettel fo 
gad az MMA, amelyet talpraállásához és független működése biztosításához, a 
vállalt célkitűzések m egvalósítása érdekében kíván felhasználni.

Az MMA 14 tagú elnökségének élén Rubik Ernő (1944), az egyik legismertebb  
magyar szem élyiség áll. Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki E gyete
men, második diplomáját a Magyar Iparművészeti Főiskola Belsőépítész Szakán 
szerezte, ahol később tanársegédként, adjunktusként és docensként is dolgozott, 
majd 1984-86. között a Mesterképző Intézet igazgatói teendőit látta el. Elsősorban 
játékaiért, különösen „kocká”-jáért vált megbecsültté világszerte. 1982-ben töb
bek között az ipari kultúra fejlesztése céljából hozta létre a Rubik Innovációs A la
pítványt és a Rubik Ösztöndíj Alapítványt, amelyek kezelői jogát a Magyar Mér
nökakadémiára ruházta át 1990. szeptembertől. 1983-ban alapította meg kutatás, 
design és prototípus-gyártás céljából Budapesten a Rubik Stúdiót. Kocka já
tékáért a 80-as évek elején az „Év játéka” kitüntetést adományozták számára 
Angliában, Nyugat-Németországban, Olaszországban, Svédországban, Finnor
szágban, Franciaországban és az Egyesült Államokban. A Munka Érdemrend 
arany fokozatát 1982-ben, Állam i Díjat 1983-ban kapott. A Magyar Iparmű



vészeli Főiskola tiszteletbeli professzora 1987-től. Apja, id. Rubik Ernő 
Kossuth-díjas repülőgéptervező, ugyancsak a Magyar Mérnökakadémia egyik  
alapító tagja.

Az MMA alelnöke Konkoly Tibor egyetem i tanár, a hegesztés és a hőkezelés 
professzora a Budapesti Műszaki Egyetemen. O kleveles gépészmérnöki cím ét a 
BME-n szerezte (1947), később egyetem i mérnökdoktori, illetve kandidátusi c í
met (1962), majd a Magyar Tudományos Akadémián a műszaki tudományok dok
tora cím et szerzett (1973). Oktatómunkája m ellett fő kutatási területei: (korábban) 
a hegesztési varratok röntgenvizsgálata, (később) a varratfémek ridegtörési je l
lem zői, az acélok karbonitridálása, a hegesztés automatizálása, acélkiválasztás és 
hőkezelés után tulajdonságbecslés számítógéppel segítve, fémek m elegítése infra
vörös halogén sugárzókkal.

Az MTA Technológiai Albizottságának elnöke, a Gépipari Tudományos Egyesü
let H egesztési, valamint a Hőkezelő Központi Szakosztály elnöke. A nem zetközi 
H őkezelő Szövetség volt elnöke és Végrehajtó Bizottságának tagja, továbbá a Kor
mányzótanács tagja a Nem zetközi H egesztési Intézetben (IIW), a N em zetközi H ő
kezelő Szövetségben (IFHT) és a Roncsolásmentes Anyagvizsgálók Nem zetközi 
Testületében (ICNDT). Több mint 50 külföldi és 40 hazai publikáció szerzője. 
Nyelvtudása: angol, német, francia.

Az MMA főtitkárává választott Ginsztler János (1943) a Budapesti Műszaki 
Egyetem professzora, szakterülete az anyagtudomány, fő kutatási területe a növelt 
hőmérsékleten üzem elő szerkezeti anyagok károsodásanalízise és on-line jellegű  
diagnosztikai módszereinek fejlesztése. O kleveles kalorikus gépészmérnök  
(1966), okleveles hegesztő szakmérnök (1970), egyetem i doktor (1973), a műszaki 
tudomány kandidátusa (1980), a műszaki tudomány doktora (1988). A Gépipari 
Tudományos Egyesület elnöke (1990-től). Nyelvtudása: angol, német, orosz. Több 
szerkesztőbizottság választott tagja (The European Journal o f Mechanical Engine- 
ering, High Temperature Technology, The International Journal o f  Pressure Ves- 
sels and Piping.) Több szabadalom társszerzője, több mint 60 külföldi és 50 hazai 
publikáció szerzője, a FEANI Magyar Nem zeti Bizottság elnöke.

Az MMA elnökségének további tagjai: Hadas János, Szokol György, Penninger 
Antal, Káldor Mihály, Szluka Emil. Czoboly Ernő, Verő Balázs, Várlaki Péter, Pál- 
falvi István, Tófalvi Gyula, Brenner András. A további rendes tagok névsora: Arató 
Péter, Baranyi Zoltán, Barátossy Jenő. Bán Gábor, Bihari István, Bokor József, 
Dóry Béla, Erdélyi Ferenc, Ernyei Gyula, Ferenczy Pál, Gágyor Pál, Gáspár Zsolt, 
Gelencsér László, Gordos Géza, Hatvani György, Lajos Tamás, Lengyel Gyula, 
Matus Lajos, Nagy Menyhért, Pungor Ernő, Ratkó István, Rác Péter, id. Rubik Er
nő, Scharle Péter, Simig Péter, Száday Rezső és Trampus Péter.

Az 1990. szeptember elsejével, Dr. Karsai István ügyvezető igazgató vezetésé
vel létrehozott MMA Titkárság sokrétű feladatai között szerepel az is, hogy a kül
földi mérnökakadémiák példáját követve, valamint tudománytörténeti m egfonto
lásoktól is vezetve meg kívánunk jelentetni egy -  rövid szakmai életrajzi adatokat 
is tartalmazó -  az MMA alapító, illetve az e lső  évben felvett tagjairól készített 
összeállítást. A szerkesztés lezárásáig beküldött MMA alapító tagok fényképeit 
(18 fő) közöljük.

Bízunk abban, hogy tevékenységünkkel hozzá tudunk majd járulni szakem 
bereinknek a nemzetközi információtranszferbe történő fokozottabb bekapcsoló-



dásához, és ezáltal a Magyar Köztársaság felem elkedéséhez, a fejlett ipari orszá
gok szakmai és életszínvonalának m ielőbbi m egközelítéséhez.

Dr. G insztler János

A M agyar M érn ö k ak ad ém ia  tis z tik a ra  és néliányan az a lap ító  tagok közül

Rubik Ernő elnök

Dr. Konkoly Tibor alelnök

’>* ■ . i 

Dr. G insztler János főtitkár

Arató Péter Brenner András Czoboly Ernő



Szluka Emil Verő Balázs



CIKKEK I

A budai királyi vár vízvezetéke 
a XV. században

A történelem folyam án az emberi települések kialakulását és fejlődését alapve
tően befolyásolta, hogy az ott m egtelepedő emberek vízigényét milyen módon le 
hetett biztosítani.

Esetünkben a Duna közvetlen közelségén túl további vonzerőt jelentett a budai 
hegyekben fakadó források bőséges, iható vize. A mai Budapest területén létrejött 
egykori települések közül kiemelkedik a római birodalom virágzó határvárosa, 
Aquincum. (Kelta eredetű neve is a „bő v íz”-re utal.) Lakói a környező források v i
zét medencékbe gyűjtötték össze és gravitációs csatornák (aqua ductus) juttatták a 
város központjába.

A római világ elm últa után a városi kultúra színvonala is alábbesett, s a népván
dorlás, honfoglalás korát követő évszázadokban nincs adat arra, hogy itt bármiféle 
vízvezetéket építettek és üzem eltettek volna. A lakosság ásott kutak, esővíztároló  
ciszternák, vagy a dunai vízhordók révén jutott vízhez.

így  volt ez a tatárjárás után kiépült Várhegy települése esetében is. A hegy észa
ki felén már korábban létesült barlangkutak vízbőségével szemben a déli hegy
nyúlvány vízhiánya az ott épülő királyi palota vízellátásának kérdését vetette fel.

A XIV. században épülő palotának a Dunához való természetes közelsége kínál
ta a lehetőséget, hogy a szükséges tiszta v izet a folyóból nyerjék. Néhány évtized
del Nagy Lajos halálát követően már nyoma van annak, hogy L uxem burgi Z sig
mond királyunk akkor már mint a német-római birodalom ura, vízm üvet tervezte
tett budai palotájába. Angliai tartózkodása alatt 1416-ban utaltatott ki Hartmann 
Steinbeck nürnbergi csőkovács mesternek 1000 rajnai aranyforintot a Várhegyre 
kiépített vízvezeték munkálataiért.* A középkori királyi palota neves régésze, Zol- 
nay László későbbi adatok alapján úgy vélte, hogy a Hartmann mester alkotta v íz 
mű a várpalota déli, a Dunához közel eső körbástyájában működött. A feltehetően  
állati erővel működtetett járgányos szivattyú a Duna vizét nyomta fel a közel 60 
méterrel magasabban fekvő palotába. E műszaki alkotással a budai vár az akkori 
Magyarországon elsőként rendelkezett vízvezetékkel, m egelőzve Bártfa, Körmöc
bánya, Pozsony, Diósgyőr, Esztergom, Visegrád, valamint más fejlett felvidéki és 
Duna-menti városokat.

Noha a járgányos szivattyú, mint technikai m egoldás, nem volt ismeretlen abban 
a korban, rekonstruálása két okból is nehéznek bizonyul. Egyrészt sem m iféle régé

* Érdekes számítást végzett Zolnay László, összehasonlítva Hartmann m ester munkabérét a Duna-víz 
árusok keresményével. Ezek szerint a puttonyos ember 1 aranyforintért 2240 liter vizet kellett felszál
lítson a várba, tehát a nürnbergi csőkovács munkája közel két és egynegyed m illió liter víz felcipelésével 
volt egyenértékű. Tovább játszva a számokkal, Buda város tanácsa 1855-ben csaknem ugyanekkora 
mennyiséget, m int napi vízfogyasztást adott meg a vízm űtervek kiindulási adatául.



szeti és írott nyoma nem maradt fenn, másrészt akkoriban minden hasonló gépezet 
egyedi alkotás volt. így  az esztergomi Duna Múzeumban bemutatott szivattyúmo- 
dell elkészítéséhez csak a középkori szakkönyvek illusztrációi, illetve leírásai ad
hattak támpontot.

A szivattyúgép elem eivel ellentétben a csővezeték darabjai több helyütt is e lő 
kerültek. Az általában ólomból, égetett agyagból, vagy szurkos vörösfenyő csö
vekből álló vezeték korára vonatkozóan eltérnek a szakvélemények. Ma már nehéz 
kideríteni, hogy a maradványok Zsigmond, vagy M átyás idejéből származnak-e. 
Egyvalami látszik csak biztosnak, hogy a közel fél méter hosszúságú, keresztbé
lyeges szürke agyagcsövek XV. századiak, míg az egyes helyeken közibük iktatott 
cserépcsövek a későbbi javítások nyomait őrzik.

Különösen értékes leletnek számít az a bronzcsappal ellátott ólomcsődarab, 
amely a királyi palota Mátyás-kori vízvezetékhálózatának darabja volt.

Mátyás uralkodása alatt a palota és ezzel együtt a Várhegy déli szegletén kiala
kuló városrész tovább fejlődött, s a vízigény is növekedett. Ebben a korban már 
nemcsak ezen a területen találhatók közkutak és vízvezetékből táplált csorgók, ha
nem a vár alatti alsóvárosban is.

Mátyás királyi palotájáról Antonio Bonfini ad egykorú, ám nem túl bőséges le 
írást „Rerum Ungaricum decarum ...” című munkájában. Az egyik belső udvar 
díszeként m egemlíti a Pallas Athéné szobrával díszített érckutat, s a Dunára néző  
oldal kápolnájának ezüst-márvány kettős keresztelő kútját. Ami számunkra igazán 
tanulságos, hogy hírt ad arról, miszerint mintegy nyolc stádium (1 stádium = 625 
pes ■ 0,29574 m/pes = 184,83 m) távolságról vezették a vizet a királyi palota kút
jába, szurokkal bekent facsöveken és ólomvezetékeken.

Sajnos a vízvezeték irányát nem adja meg, így több szakember kétségbe vonja a 
csőhálózat hosszáról írottakat, hiszen a mintegy másfél kilométeres távolság jóval 
kevesebb, mint amennyire a Szabadság-hegyi és Svábhegyi források vizének  
összegyűjtéséhez és a Várba való felvezetéshez szükség volt.

Mátyás vízvezetéke, amelyen a mai Szentháromság tér környékén álló kútba a 
vizet állandó jelleggel folyatták, a közlekedőedények fizikai elve alapján műkö
dött. A vezeték meglétéről a budai közműépítkezésekkel kapcsolatos földmunkák, 
illetve régészeti feltárások során számos esetben bizonyító erejű maradványok k e
rültek elő.

A mai ismeretek szerint tehát a három forrás vizét foglalás után zárt csővezeté
ken a Vérmező területén lévő zárt medencébe gyűjtötték, s a vizet az önsúlyából 
származó nyomás juttatta a vári kútba. A víz m inősége feltehetően jobb volt, mint 
a mai Városkút vize, hiszen a források vízgyűjtő területén népesség egyáltalán 
nem vagy alig élt, s így a szennyeződés lehetősége is szinte kizárt volt.

Bonfini munkája alapján a vízvezeték építése az 1480-as évek közepe tájékára 
tehető. Alátámasztja ezt, hogy a számadáskönyvek tanúsága szerint a királyi kincs
tárnok 1482- és 1484-ben a kassai polgárokra kivetett adó egy részének fejében

A három forrás közűi a Sváb-forrás ma m ár nem lelhető fel, az Istenhegyi út rendezése során bebol
tozták, még a m últ század utolsó harmadában. Megvan viszont a másik kettő. A Béla király úton található 
Városkút és Béla király-kút. A Városkút épen maradt gótikus forrásfoglalásával kevés középkori tech
nikatörténeti emlékeink egyik értékes alkotása.

A Várban elhelyezett kútmedence és a források foglalásának szintje közötti közel 100 méteres szint- 
különbség elég volt a folyamatos vízszállítás megteremtésére.



száz mázsa ólm ot szállíttatott velük a királyi udvarba. Az ólom nagy valószínű
séggel a vízvezetékcsövek  egy részének elkészítéséhez kellett*.

Sajnos a vízm űvek nem sokáig szolgálhatták az uralkodó udvartartását és a vár
beli lakók kényelm ét. A budai vízem elő gépezetekről már a Jagelló-uralkodók ko
rában az a hír járta, hogy romosak és a gépház omladozik. A már m eglévő művek 
mégsem voltak haszontalanok, hiszen az elkövetkezendő másfél évszázadban a tö
rök kori Budán a vízellátás a korábban kiépített rendszerek használatán alapult.

Ö sszefoglalva megállapítható: az egykorú leírások és a régészeti leletek arról 
tanúskodnak, hogy a budai vár vízellátását a XV. században az abban a korban is 
mert legmagasabb műszaki színvonalon oldották meg. A vár szerencsés fekvéséből 
származó egyedülálló  sajátosság, hogy a kor valamennyi vízellátó rendszerét szin
te egy időben használhatták a középkori Buda lakói.

Fejér László

* Egy 1760 ból származó feljegyzés szerint a vizet 20 öl hosszúságban boltozott csatornában (ez a 
Városkút építménye volt), 688 öl hosszon fa és 1440 öl hosszon ólom csöveken vezették. A vezeték teljes 
hossza tehát valamivel több, m int 4 km volt.

Irodalom :

Balázs Endre: A nyolcvanéves budapesti vízmű. Bp., 1947.
Zolnay László: Buda középkori vízmüvei.  Történelmi szem le, 1961.
Balogh Jolán: A művészet M átyás király udvarában. Bp., 1966.
Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp., 1978.
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2. Középiiori vízvezetélícsö m aradványok  B udáról 
(A fényképfelvételeket F e jé r  László készítette.)



Johannes Honterus brassói 
„Kozmográfiája”

•

A reneszánsz ember növekvő érdeklődése a környező világ iránt, a kereskedelmi 
utazások gyarapodása, majd pedig a nagy tengeri utak és az ismeretlen vidékek fe l
fedezése Európa-szerte felkeltették az érdeklődést a földrajz és a térképészet iránt. 
Ennek nyomán terjedtek el a XV. század közepétől Klaudiosz Ptolem aiosz antik 
Geográfiájának előbb kéziratos, majd 1477-től már kinyomtatott kötetei. Ám ha
mar kitűnt, hogy a Kr. u. II-V II. század között szerkesztett térképek nem csak hi
ányosak, de az ismert v ilág akkori arculatát sem tükrözik vissza.

Ezt a hiányt a XVI. század elejétől modern térképek szerkesztésével, a kor ism e
reteit, politikai-földrajzi állapotát bemutató atlaszokkal próbálták pótolni. A mo
dern atlaszkiadásnak, és egyúttal a iskolai földrajzoktatásnak egyik fontos állomá
sa az a földleírás és térképgyűjtemény, am elyet az erdélyi szász Johannes Honterus 
kezdett kinyomtatni Brassóban, 1541-ben. Ennek a kis atlasznak jelentőségét a 
legjobban A dolf Erik N ordenskiöld  klasszikus térképtörténeti művében leírt sorai 
jellemzik: „Honter Rudimenta Cosmographicá-ja jelentős, mint az első  modern, 
nem ptolem aioszi térképek gyűjtem énye.”

Johannes Honterust (Brassó, 1498 k. -  1549) az egyháztörténet az erdélyi refor
máció terjesztőjeként, a m űvelődéstörténet nyomdász tevékenységéért, valamint 
papírmalom létesítő  és könyvkiadóként, az oktatástörténet iskolaalapítóként és 
mint tanügyi reformátort, a tudománytörténet pedig geográfusként és térképszer
kesztőként tartja számon. K étségtelen, hogy elsősorban népművelő és kultúrpoli- 
tikus volt, aki a m űveltség széles körű terjesztése érdekében felhasználta sokolda
lú tudását, je les fam etsző tehetségét, nyomdászati ismereteit és műfordítói képes
ségét. Kozmográfiájának előzm énye és célkitűzése is ilyen irányú volt. A „Rudi
menta Cosmographica” (Kozm ográfiai bevezető) első  változatát 1530-ban adta ki, 
Krakkóban. Ez a m indössze 16 lapos kis füzet címlapján a Föld keleti féltekéjét 
mutatja, az Óvilág (Európa, Á zsia, Afrika) körvonalaival, a következő ábra pedig 
a lengyel Jan de Stobnicy 1513-ban szerkesztett „világtérképe”, amely már Ame
rika nyugati szélét is feltünteti.

A kis füzet voltaképpen nem tankönyv, hanem a Föld és az égbolt akkoriban 
használatos leírásának fogalm ait sorolja fe l, tematikus csoportosításban. Valójá
ban tehát arra szolgált, hogy a diákok, a fogalmak „címszavait” olvasva, felidéz
hessék a tanár magyarázatát. Nagy előnye volt azonban, hogy a vaskos, bőven i l
lusztrált korabeli geográfiák borsos árával szem ben, a vékony füzetet néhány ga
rasért megvásárolhatták.

A brassói második változat már nem csak igényesebb és térképmellékleteivel is 
gazdagabb, de évtizedes tanulás, a kor sok kiem elkedő tudósával (és könyvkiadó
jával) való ism eretség terméke. Ez az „Előnyomat”, amelyet 450 éve, 1541-ben 
rendezett sajtó alá Brassóban, voltaképpen egy próbapéldány volt, azzal a céllal, 
hogy a kor tudósai, valamint ism erősei, barátai véleményt mondhassanak a műről. 
Ennek ellenére már ezt a változatot is Breslauban (Wroclaw) újranyomtatták és ter
jesztették. Ugyan csak 1541-42  fordulóján készültek el a térképek fametszet dúcai



is. A beérkezett vélem ények alapján 1542-ben jelentette meg a brassói második 
változat végleges kiadását.

A „Rudimenta Cosmographica” végleges brassói kiadása három „köny v”-ből (fő  
fejezetből), valamint három fametszetű képtáblából és 13 térképtáblából áll. A le 
író rész ismét az égleírás, a Föld leírásának és az élőlényekre, természeti je len sé
gekre, valamint a mesterségekre vonatkozó fogalmak tematikus felsorolása. A 
térképek viszont valóban modernebb szemléletűek, az ábrázolt területek viszonya
it -  kezdetlegességük ellenére -  jobban szem léltetik, mint a ptolem aioszi antik táb
lák. Ez érdeme a zsebatlasznak - ,  hiszen a Honterus mű sokkal egyenletesebb e l
osztásban mutatja be az akkor ismert világot, mint (forrásként is felhasznált) e lő 
dei.

A maga korában a Honterus-féle Kozmográfia kitűnően teljesítette feladatát. 
Mint említettük, már az előnyomatot is lemásolták és terjesztették, az 1542. évi k i
adás pedig Brassóban még Honterus életében újabb nyomatot ért meg (1548). De 
világszerte másolták és árusították, részben eredeti szöveggel, részben átdol
gozva, rézmetszetű térképekkel illusztrálva. Stegena Lajos összeállítása szerint 
162 év alatt (1530-1692 között), az első és a második változatból 69 latin, 4 0  né
met, 10 francia és 7 olasz kiadás jelent meg, leghíresebbek a baseli és zürichi nyo
matok.

A vallásos jellegű műveket nem tekintve, ez a siker még világviszonylatban is 
páratlan.

ifj. Bartha Lajos

Irodalom :

Borsa G., stb.: Régi magyarországi nyomtatványok, L, 44. és 50. sz. Bp. 1971. 
Engelmann, G.: J. H. als Geograph. Wien, 1982.
Bartha L.: / .  H. térképei. -  Föld és Ég, 1982/11.
Bartha L. -  Stegena L. -  Klinghammer L: „Rudimenta Cosmographica". Tér

képtudományi Tanulmányok, 10. köt. ELTE Térképtud. Tanszék, Bp., 1987.



Johannes H o n te r „R u d im en ta  C o sm o g rap h ia” -ján ak  N yugat-E urópát áb rázo ló  lap ja  (B rassó, 
1541/42) F am etszet.



A feltaláló püspök
Ritka kivétel a technikával foglalkozó egyházfi. Még kivételezettebb az, ha a 

„lélek mérnöke” a 16-17. században élt és gépelyek kifundálására adta a fejét. S 
mindez szinte a valószínűtlenségig fokozódik hazánk vérzivataros földjén, ahol 
Verancsics Fausztusz, a feltaláló püspök hosszú ideig élt és alkotott.

A Verancsics család Dalmáciából származott. A török hódítás elől menekültek 
hazánkba. Fausztusz nagybátyja, Verancsics Antal (1504-1574) rangban az esz
tergomi érsekségig emelkedett. A Verancsicsok másik ága otthon maradt. Itt, a mai 
áibenikben született Verancsics Fausztusz 1550 táján. A fiút 1561-ben veszi pozso
nyi házába Verancsics Antal. Fausztusz ekkor tanult meg magyarul és németül. A 
kor szokásaihoz híven, tanulmányait külföldön folytatta, három évig a pádovai 
egyetem en tanult, 1572-ben tért vissza Pozsonyba és a tudománynak élt. Az évti
zed végén veszprémi várkapitány, nemsokára azonban R udolf király magyar tit
kárává nevezte ki. Valószínűleg királyi titkárként kezdett műszaki kérdésekkel 
foglalkozni. Királyi titkári tisztjét 1582-94 között töltötte be. Ezután egyházi pá
lyára lépett és pappá szentelték. Rudolf király 1598-ban csanádi püspökké nevezte  
ki. Csanád vármegye ekkor már vagy fél évszázada török megszállás alatt volt. A 
Habsburg-udvar az egyházmegyéjüktől m egfosztott püspököket az állam igazga
tásban alkalmazta. 1605-ben Rómába költözött. Tíz évig élt itt, végül Velence kö
vetkezett, ahol 1617-ben elhunyt.

Velencének nagy szerepe volt Verancsics Fausztusz életében. Többségében itt 
jelentek meg nyomtatott művei, közöttük a Machinae novae (Új gépek) 1616-ban, 
bár e dátum sokak által vitatott. Ettől függetlenül a műben közzétett műszaki alko
tások kitűnő gyakorlati érzékről tanúskodnak. A megalkotáshoz aligha volt e legen 
dő Verancsics életének utolsó tíz esztendeje, mert a találmányok sokfélék, átfogják  
a 16-17. század technikáját.

A fólió  alakú könyvet föltehetőleg Verancsics földije, Bonifatio da Sebeniko il
lusztrálta. A Machinae novae 49 képtáblából és ezek rövid leírásaiból áll. A mű vé
gén Verancsics 62 találmányát és ötletét nevezi meg. Valamennyi ismertetésére e 
helyen nincs lehetőség. Helyette a könyv tartalmának főbb csoportjait soroljuk fel 
és néhány egység ismertetésével emlékezünk a Machinae novae m egjelenésének  
375. évfordulójára. A tartalom csoportjai:

Vízi létesítmények és épületek 5-féle
Órák 4-féle
Daráló, szita, hántoló 6-féle
Szélmalmok 6-féle
Vízimalmok 6-féle
Szárazmalom 3-féle
Olajmalom, szőlőprés 2-féle
Gabonabetakarítás, búzamosás 2-féle
Hidak 12-féle
A vízi átkelés eszközei 5-féle
Ejtőernyő 1-féle



Mederkotxó 1-féle
Kötélfonó 1-féle
Rugós fűrész 2-féle
Szivattyú 1-féle
Nyomdai segédeszköz 1-féle
Javaslatok a szállítás könnyítésére 5-féle

Verancsics Fausztusz sokoldalúsága tehát kétségtelen, jóllehet a szó mai értel
mében nem volt mérnök. Műszaki képzettségét a várépítő mérnököktől és kora g é 
pészettel foglalkozó irodalmából szerezhette. Verancsics ötletei és újításai általá
ban nem előzm ény nélküliek. A találmányok eredete m egnevezhető, azonban azo
nosságot eddig nem sikerült kimutatni. Verancsics alkotott, hozzáadott kora, s ez 
zel korunk technikájához. Sajátos, egym áshoz kapcsolódó gondolatrendszere kita
pintható. Eszköz- és elemtára nem nagy. De eredményei annál meggyőzőbbek. 
Változatokban gondolkodott. Az azonos csoportba tartozó szerkezetein m egfigyel
hető az egyre jobb változat keresése. Verancsicsban szabványosítót is tisztelhe
tünk. Tapasztalható a gépelem ek és szerkezeti egységek azonossága. Egyszerűség
re törekedett. Ez jó l kimutatható az azonos csoportba tartozó gépezeteinél. Sajátos 
módon érzékelhette a közegellenállást, és a súrlódási ellenállást. Erre utalnak a 
pontszerűen támaszkodó függőleges tengelyei, vagy a vonalban fölfekvő csapjai.

Akár a gépészetet, akár az egyszerű eszközök használatát nézzük, Verancsics 
könnyítésre és a term elékenység növelésére törekedett. Például aratásnál a sarló
zás helyett a kaszálást ajánlotta. Ehhez hasonlóan a búzamosást eredményesebb
nek tartotta, mint a rostálást. A búzát tehát rostába helyezték és lengető mozdula
tokkal fo lyó vízben megrázták (27. képtábla). így  a por és homok a rostanyíláso
kon kihullott, a pelyva és más könnyű anyag a víz színére emelkedett és elúszott. 
(L. a borítón!)

Verancsics féltucat szélm alm a közül kiem elkedik a forgó tom yú, ívelt szárnyke- 
rekű konstrukció, melyben ráismerhetünk a légmotorok ősére. A járókerékbe raj
zolt ember a méreteket érzékelteti. Verancsics 11. számmal jelö lt képtáblája a to
ronyszerű járókeréknek tíz szárnya van. A leírás szerint: „A tető az egyik oldalról 
kapja a szelet, a másik oldalon pedig kibocsátja”. M ivel a szélerősség változó, a 
terhelésnek is változónak kellett lennie. A földszinten és az I. emeleten két-két őr- 
lőkőpár kapott helyet. Ezeket alkalmasint rá- vagy lekapcsolták a függőleges k i
rálytengely nagy fogaskerekeiről. Ezt a célt szolgálták az őrlőkövek állványzatá
nak görgői.

Verancsicsnak több terve utal arra, hogy a levegőt és vizet azonos „természetű” 
közegnek fogta fel. Példa erre a 16. képtábla vízimalma. A malom vázát hegyol
dalra erősítették, az építmény alatt patak rohan. Az ívelt szárnyú vízikerék lénye
gében azonos az e lőző  példa szélkerekével. A vízikereket és tengelyét felül nyitott, 
alul zárt keretbe ágyazta szerkesztőjük. Ezt a szerkezetet csigasorral le- fel m oz
gathatták, szükség esetén kiem elve a vízből. A víz sodrásából adódó nyomatékot 
Verancsics kikötéssel igyekezett sem legesíteni. A hatás-ellenhatás érzékelésére 
utal az a tény, hogy vízközeiben, tehát az erőhatás közelében sem legesített a kötél 
húzóereje. Szerzőnk „szabványosított” őrlőköveit itt is viszontlátjuk. A szerkeze
tet a kő állványzat kis görgőivel közelíthették vagy távolíthatták a felfüggesztett 
tengely fogaskerekéhez.
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Verancsics méltatói, a hidakról szólva, az öntött hidat és lánchidat említik e lső 
sorban. Mai ismereteink szerint Verancsics volt az első , aki a teljes egészében fém 
ből öntött hidak gondolatát leírta és megrajzoltatta. A lánchidat a kínaiak kb. 1900 
évvel ezelőtt megvalósították. Ezt azonban Verancsics aligha ismerte. A 34. kép
tábla Verancsics lánchídját ábrázolja. Az egyforma elem ekből készült hidat két to
rony tartotta. Ismereteink szerint az első lánchidat John Finley a pennsylvaniai 
Uniontown és Greenburg közé építette 1796-ban.

Verancsics egyik legtöbbet vitatott eszköze az ejtőernyő, mert Leonardo da V in
ci hagyatékában megtalálták az ejtőernyő vázlatát is. S ezt -  vélhetően -  Veran
csics megismerhette. Ö sszevetve Leonardo da Vinci gúlaszerű ejtőernyőjét és Ve
rancsics 38. képtáblán látható szerkezetét, szem beötlő a különbség. Verancsics te
hát használható ejtőernyőt szerkesztett, amely fontos eleme a találmány fejlődésé
nek. (L. a hátsó borítón!)

Verancsics találmányai és újításai ember- és gazdasági szem léletűek. Alkotása
ival az embert óhajtotta szolgálni és kím élni, egyidejűleg a termelékenység növe
lésével. Talán épp az utóbbiakkal magyarázható az a tény, hogy hadieszközeit kép
táblákon nem mutatja be, csupán munkája végén sorolta fel azokat.

Pénzes István

Főbb müvei:

Dictionarium quinqué nobilissamarum Európáé Linguarum...  Venetiis. 1595. 
Lógica nova... Venetiis, MDXXVI.
Machinae novae... Venetiis 1616?

Irodalom :

Verancsics Fausztusz Machinae novae és más müvei.
Varga Katalin utószavával. Bp., 1985.
Pénzes István; Verancsics Fausztusz  In; Műszaki Nagyjaink IV. Bp., 1981. 9- 

186. p.



Lippai János: Posoni kert
Az első magyar nyelvű kertészeti kézikönyv 1664-ben, Nagyszombaton jelent 

meg Posoni kert cím m el. Szerzője Lippai János jezsuita szerzetes, L ippay György 
esztergomi érsek, korábban egri püspök öccse.

Lippai János 1606-ban született Pozsonyban. Tanulmányait a bécsi császári ne
velőintézetben folytatta, ahol fölkeltették érdeklődését a keleti nyelvek. Tizen
nyolc éves korában lett a jezsuita rend tagja. A gráci, majd a bécsi egyetemeken ta
nított perzsa, héber, arámi nyelveket, majd 1643-ban visszatért hazájába, ahol e lő 
ször a győri kollégiumban, majd a trencséni jezsuita rendházban volt rendi elöljá
ró.

Az agrártudományokkal bátyja ösztönzésére kezdett foglalkozni, akinek 
Pozsonyban -  a külföldiek által is megcsodált -  híres késő reneszánsz íz
lésben épült kertje nagy hatással volt rá. Valószínű, hogy a tudo
mánypártolásáról híres érsek kertjét szerette volna úgy is maradandóvá tenni 
az utókor számára, hogy könyvet íratott róla és egy -  sajnos napjainkra csak 
töredékesen fennmaradt -  metszetsorozatot készíttetett a kert legjellem zőbb  
részleteiről. A feltehetően 24 darabból álló sorozat négy darabja a V igyázó-féle 
hagyatékkal került az Akadémia kézirattárába, az ötödik metszet nemrég 
bukkant fel a Magyar Nem zeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának gyűjteményé
ben.

A „Posoni kert” három részre tagolódó, önmagában egész alkotás, annak ellené
re, hogy szerzője további részek megírását is tervezte, melyben a délszaki növé
nyekkel kívánt foglalkozni.

A kötet három nagy részre tagolódik: Először jelent meg a „Veteményes kert” 
(1664) cím et v iselő nagy egység az előszóval, ezt követte a „Virágos kert”. A meg
jelenés után három évvel, 1667-ben a bécsi nyomdában látott napvilágot a „Gyü
m ölcsös kert” című kötet, mely nagyrészben valóban a gyümölcstermesztés kérdé
seivel foglalkozik, de sok vonatkozásban kertművészeti, a díszkertészeti részlet- 
kérdésekre is kitér.

A kor szokásának m egfelelően a kertek nem tájképi, hanem architektonikus for
mában épültek, ami azt jelenti, hogy a szigorú geometriai formák uralják a tereket, 
igazodva a kertben álló épület homlokzatához. A táblákat kisebb egységekre tago
lódva egymásra m erőlegesen futó alagútszerű lugasokkal választották el úgy, hogy 
ebben a kompozícióban az itáliai formavilágot idéző szökőkutak és egy nagyobb 
vízm edence is helyet kapott, benne az érsek védőszentjének. Szent Györgynek 
szobrával, mely napjainkban restaurált formában Pozsony egyik középületének 
udvarát díszíti.

A pozsonyi kert kialakításában az olaszos formavilág mellett a nyugat-eu
rópai reneszánsz kerti stíluselem ek, elsősorban a német hatások is ugyanúgy 
érződnek. Ezt bizonyítja az is, hogy az érsek híres könyvtárában nagy 
számban voltak német szerzők munkái. Ezeket jól ismerhette Lippai János 
is, mert a „ posoni kert”-ben gyakran hivatkozik rájuk. Hogy milyen jó  kri
tikai érzékkel nyúlt egyes kérdésekhez, mutatja az is, hogy a korszak 
legtekintélyesebb kertészeti teoretikusának, Peter Laurem bergnek egy m egál



lapítását igencsak fenntartásokkal fogadja. A tudós szerző az alany-nemes kap
csolatról azt írja, hogy saját szem ével látott egy káposztába oltott almát (!), m ely
nek kellem es savanykás íze volt. Lippay János erről így vélekedett: „Én ez oltás 
m ellett le nem teszem hitemet, de mivel azt mongya, hogy szem ivei látta, hadgyuk 
reá”.

A „Veteményes kert” című részben nemcsak a gyógy- és fűszernövények ism er
tetésével és alkalmazásuk lehetőségeivel foglalkozik, hanem jó néhány olyan m eg
állapítást is tesz, m elyek három és fél évszázad távolából sem vesztettek időszerű
ségükből. Ismertette az uborka és a dinnye m elegágyi palántanevelését és hajtatá
sát, részletesen foglalkozott a melegágyak készítésének módjaival. A talajműve
léssel kapcsolatban hirdette az őszi mélyszántás jelentőségét. A hidegtűrő növé
nyek közül azoknál, amelyek magja alcsony hőmérsékleten is csírázik, javasolta a 
„tél alá vetést”, mert „ ...ezek  elbírják a hideget és a telet is, főképpen ha hó esik 
reájok”.

Hasonlóan a „Virágos kert” című kötetben, korának leghaladóbb nézeteit vallot
ta. Ez a kötet nemcsak díszkertészeti szempontból jelentős, hanem azért is, mert 
megismerhetjük belőle a kor kedvelt, divatos dísznövényeit, így a hagymás növé
nyek mellett az akkor Európába került dendrológiai újdonságokat is, például az ál
tala „Spanyol bodzának” nevezett orgonát. Csaknem százötven kerti dísznövény 
fajt és fajtát sorol fel, külön hangsúllyal em lítve a tulipánokat, m elyek ez idő tájt 
Hollandiában a legdivatosabb kerti virágok voltak. A könyvből kiderül az is, hogy 
az érsek lehetőleg minden új fajtát meghozatott Pozsonyba. A „Virágos kert” a nö
vények felsorolása mellett a kertépítés technikai részleteivel is foglalkozik: rész
letesen leírja a táblák kiosztását, a partnerek kijelölését és egymáshoz való v iszo
nyát.

A harmadik nagy egységben, a „Gyümölcsös kert”-ben a gyümülcsök szaporítá
sával és termesztésével foglalkozik. Érdekesség, hogy néhány díszkertészeti vo
natkozást is említ a gyümölcsfák alakításával kapcsolatban és néhány „alakfát” is 
bemutat rézmetszeten. Ezek az alakfák XVII. századi kertészeti forrásaink szerint 
Magyarországon nem nagyon voltak ismertek, legalábbis az erdélyi és a nyugat
magyarországi kertek leírásaiban alig találkozunk velük.

Lippai János nemcsak a magyar nyelvű kertészeti szakirodalomban volt úttörő, 
hanem a magyar növénynevek elterjesztésében is: az általa használt nevek leg 
többje ma is é l, ellentétben a múlt század első  harmadában, a nyelvújítás korában 
keletkezett. D iószegi Sámuel és Fazekas M ihály által propagált nevekkel, melyek  
mesterkélt erőltetettségét népünk nem is tudta elfogadni. A „Posoni kert” időtálló
ságát bizonyítja, hogy 1753-ban második kiadásban is megjelent Győrben, Strei- 
big János műhelyében, és még a múlt század utolsó harmadából is tudunk olyan ha
gyatéki leltárakról, ahol az egyetlen természettudományos témájú könyv Lippai 
műve volt. Elmondhatjuk, hogy a „Posoni kert” méltón em líthető együtt Stephen 
Blake, Peter Lauremberg, John W orlidge, Leonard Meager és más kiváló szerzők 
m űveivel, akik a XVII. század közepén a kertészeti tudomány legnagyobb hatású 
megújítói voltak.

Lippai János főműve harmadik részének, a Gyüm ölcsös kertnek a m egjelenését 
már nem érhette meg, 1666. június. 2-án -  325 évvel ezelőtt -  Trencsén-fürdőn e l
hunyt.

Stirling János



Irodalom:

Som os András; Utószó. (Az 1964-ben megjelent hasonmás kiadás m elléklete, 
Bp. Akadémiai Kiadó. 13 p.

Stirling János; A magyarországi díszkertkultúra a XVI-XVll. században. Kandi
dátusi értekezés, Bp. 1986. MTA Kézirattára, 187 p.

Stirling János: Lippay György pozsonyi kertjének egy eddig ismeretlen ábrázo
lása 1663-ból. A Kertészeti Egyetem K özlem ényei, 48(1984) 327-337.



Régi magyar papírmalmok
Az emberiség fejlődése során sok mindent -  követ, cserepet, bőrt, papiruszt -  

felhasznált arra, hogy gondolatait m egőrizze, de az írás és vele a kultúra csak a pa
pír feltalálását követően lehetett közkinccsé.

Kína ajándékozta meg vele az emberiséget i. u. 105-ben. A VIII. sz. közepén az 
arabok, háborúskodásaik során megismerték készítésének módját, s így a kalifátus 
hódító kardját követve, a papír eljutott Európába is. A hispániai Xativa-ban 1100 
körül már működött papírkészítő műhely. Ebben az időben Szicílián át Itáliába is 
elkerült a papír, de az első  műhelyt csak 1276-ban létesítették Fabranoban.

E két támaszpontról terjedt aztán tovább a papír és készítésének ismerete, mert 
lényegesen olcsóbb volt mint a birka- és borjúbőrből készült pergament.

Hazánkba az Anjouk hozták be a papírt 1310 körül, itthoni előállítása azonban 
csak az 1520-as években kezdődött meg.

A papír nyersanyaga valamilyen rostnövény. Előállításának lényege, hogy a nö
vényi rostot -  mechanikai vagy kémiai úton -  elem i részeire, rostszálakra szedik  
szét, majd e pépes anyagot ismét összerendezik, nem ezelik. A gyakorlat az idők so 
rán keveset változott.

A kínaiak nyersanyagát, az eperfaháncsot, a bambuszt, az araboknál a len
kender rongy váltotta fel. A feltárás majdhogy nem azonos maradt: főzték, 
rothasztották, m eszezték, majd mozsárban rostosították. Változatlan maradt a 
nem ezelés fázisa is: vízzel hígított pépből növényi szitával merítették ki az egyes 
lapokat, rázással víztelenítették, egyúttal összekuszálták a szálakat. Megszárítá- 
suk után a lapok felületét -  a szívóhatást megszüntetendő -  a kínaiak rizsből, az 
arabok búzából készített kem ényítővel vonták be, végül kisimították, az arabck 
csiszolták is.

Az európai papírkészítők megtartották a rongy nyersanyagot, de a módszert to
vábbfejlesztették. A rostosításhoz gépet készítettek: a vízikerék hajtotta zúzóm ű
vet, így létrehozták a papírmalmot (XII. sz.). Megalkották a fémhuzalos m erítőszi
tát, s vele a vízjelet (XII. sz.) (A huzalokon a rostszálak vékonyabban nem ezelőd
nek, mint a köztes részeken, itt a papír vékonyabb, így áttetszőbb, ezért látható a 
merített papíron a bordázat és a vízjel, am elyik mint mesterjel jellem ző a malom
ra.) A víztelenítéshez bevezették a nemezt és a csavarsajtót, a felületképzéshez ál
lati enyvet alkalmaztak, a simításhoz pedig sulykot és kősajtót (XIII. sz.). Jelentős 
változás volt később (XVIII. sz.) az új rostosító gép, a hollandi, amely már őrölte 
az anyagot, így finomabb papírt készíthettek. -  A XIII-XVIII. sz. munkafolyama
tot részletesen szem lélteti az 1. ábra.

A papírkészítés tudománya Európában csak lassan terjedt el, mert az eljárást ti
tokként kezelték. A papírkészítőknek más mesterségektől eltérően nem is alakult 
céhük, hanem egy zártkörű társpoharas atyafiságuk, am elyik azonban sok formai 
elem et átvett a céhektől, így az inas-legény-m ester rendet és a kapcsolatos v izs
gáztatást is.

10-12 éves korban a munka során tanulta meg az inas a mesterséget. A 
negyedik év végeztével mestere vizsgáztatta le, s ha ismereteit m egfelelőnek  
találta, legény sorba léphetett. Vándorútra kellett mennie, más malmok munkájá



nak a megismerésére, ahol a legények társpohárivással felvették az atyafiságba. 4- 
6 év után aztán, ha tőkéje is gyűlt, önállósulhatott: mesterremeket készíthetett, s ha 
azt az ellenőrző mesterek jónak találták, elismerték papírkészítői tudását és mes
terjogot kapott.

A hazai papírkészítés kedvezőtlen időszakban, a Mohács utáni békétlen időkben 
veszi kezdetét. Az e lső , a lőcsei papírmalom után -  amelyik 1530 novemberében 
leégett -  előbb Brassóban (1546), majd Szebenben (1573) létesült papírmalom. A 
XVIII. sz-ban ism ét a Felvidékre kanyarodott a papírkészítők útja, majd visszatért 
Erdélybe, és e század végére már 33 papírmalom működött e helyeken. A kom o
lyabb fejlődés a török idők elmúltával, főleg a XVIII. sz. második felében indult 
meg, amikor a Dunántúlon és az Északi-középhegységben is megjelentek a papír
malmok. E század végére 82 üzem (a pécsi 1764- ben), a XIX. sz. első felében pe
dig további 39 új malom (a diósgyőri 1802-ben) kezdte meg a termelést. így az idő
közben megszűnteket is figyelem be véve az 1840-es években 124 malom készítet
te nálunk a papírt. Termelésük fokozatosan visszaszorította a behozatalt, s ez időre 
már 64%-ban kielégíthették a hazai papírszükségletet, amikor is az egy főre jutó 
évi papírfogyasztásunk 0,08 kg volt.

E malmok tulajdonosa jobbára a kincstár, vagy egy földesúri család, avagy a vá
ros, esetleg  egy polgára volt. A papírkészítő mester csak ritkán tulajdonos, ő bérlő 
vagy alkalmazott. Neki általában kevés volt a tőkéje, a papírmalom építése ugyan
is jelentős költséggel járt (a XVIII. sz.-ban pl. négyszer annyiba került, mint egy  
gabonamalom). Ráadásul nem akárhol lehetett felépíteni, nagyon sok követel
ménynek kellett e leget tenni. Egyike ezeknek a víz, ami a papírkészítésnél nem
csak mint hajtóerő vesz részt, hanem a gyártási folyamatban is fontos szerepe van. 
M inősége jelentősen alakítja a papír minőségét, ezért tiszta, m egfelelő kémiai 
összetételű  folyóvízre volt szükség.

A papírmalom a településen kívül épült. Földszintes vagy em eletes épület 
volt, magas padlásterű tetővel. Fontosabb helyiségei technológiai rendben: a 
rongyraktár, rongyválogató, rongytisztító, az enyvfőző konyha, a zúzómű, és 
a hollandi helyisége, a merítőműhely, aztán az anyagszekrénykamra, az enyvező, 
sajtoló, kiszerelő helyiségek, a félkész és a készáru raktár, és itt volt a mester la
kása és a legényszállás is. A kerékház általában mesterséges csatornán feküdt, zsi- 
lipes vízgazdálkodással, irányító vályúkkal. A szárítópadlás részekre tagolt, jól 
szellőztethető. A malmok nagyságrendje természetesen jelentősen különbözött: 
800-7000  légköbméter között változott. -  A jó közepesnek számító pécsi papírma
lom 1787. évi tervrajzát a 2. ábra mutatja. -  Egy átlagos papírmalmunk 20 kala
pácsos zúzóm űvel, egy merítőkáddal üzemelt, 10 főnyi összlétszámmal.

A papírmalom azonban nemcsak munka-, hanem szálláshely is volt. Itt élt a 
m ester családostól, a legények és az inas. Az utóbbiak azonban nemcsak laktak, ha
nem ha így egyeztek meg, a mester asztalánál is étkeztek. A koszt a bérbe beszám í
tott, s költsége volt annyi mint a fizetés. A kosztot persze malma válogatta. Felső  
határnak számíthat a körmöci papírmalom, ahol az ellátás 1803-ban a következő  
volt. A legények menüje húsos napokon: reggelire marhahúsleves, ebédre leves, 
marhahús szósszal, főzelék hússal (vasárnap leves tésztával, marhahús szósszal, 
főzelék  hússal, pecsenye salátával), vacsorára leves tésztával, marhahús szósszal, 
csütörtökön pecsenye salátával. Böjtnapokon: reggelire rántottleves, ebédre, va
csorára hüvelyes leves, főtt tészta. Kenyér mindig tetszés szerint, kedden, csütör



tökön, vasár- és ünnepnapon még fél liter bor is. Az inas ellátása persze sokkal egy
szerűbb volt, kevesebb húst kapott, bort egyáltalán nem, csak a negyedik évben  
kapta a legények kosztját.

Az 1840-es évektől kezdve aztán gyökeresen átalakul ez a világ. Nálunk is m eg
je len ik -e lső n ek  Fiumében 1 8 2 7 -b en -a z  N. D. R óbert által 1798-ban feltalált pa
pírgép, amelyet az új nyersanyag is követi, az 1845-ben G. K eller által felfedezett 
facsiszolat, majd az 1860-as években a cellulóz. Az új technika kiszorítja a régit, 
s így az 1880-as évek végén megáll utolsó papírmalmunk kereke is. E váltóban a 
papírkészítő inas-, legény-, mester átadta a helyét a papírgyári munkásnak-, mér
nöknek, és e szerepcserével a kéz művéből, az egyedi alkotásból sok ember előá l
lította közönséges termék lett.

Bogdán Istán

Irodalom :

Bogdán I.: A magyarországi papír ipar története (1530-1900). Akadémiai K i 
adó. Bp., 1963.
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Batthyány Ignác és 
a gyulafehérvári „Batthyaneum
A legnagyobb magyar kultúra-támogatók, könyvtár- és múzeumalapítók -  E s

terházy Károly, Széchenyi Ferenc, a Teleki család és társaik -  sorában előkelő  
hely illeti meg gróf B atthyány Ignácot, Erdély püspökét. Az általa alapított gyu
lafehérvári könyvtár és csillagvizsgáló elsősorban az erdélyi művelődést szo lgál
ta, de hatása országos jelentőségű volt. Maga Batthyány püspök nem csak pártfo
gója és mecénása, de tevékeny művelője is volt mind a humán, mind a „reális” tu
dományoknak. E helyen elsősorban az utóbbi tevékenységéről emlékezünk meg, 
születésének 250. évfordulóján.

M l ' lO Németújvári gróf Batthyány Ignác a Vas m egyei Németújváron (ma: Güs- 
' z & Á  Ausztria) látta meg a napvilágot 1741. június 30-án. Szülei a kor arisz

tokrata szokásaitól eltérően nyilvános iskolába Íratták: a gimnáziumot a p es
tipiaristáknál, majd a nagyszombati nemesi konviktusban végezte. N agyszom 
baton határozta el, hogy egyházi pályára lép. Teológiai tanulmányait az esztergomi 
főegyházm egyei papneveldében végezte, ahonnan a kitűnő előmenetelű teoló
gust ismereteinek bővítésére a római Appolinare Kollégiumba küldték. Már itt 
kitűnt a könyvek és a levéltári munka iránti vonzalma, és képességeinek elism eré
séül az „Igazságot szeretők akadémiája” (Academia Philaletorum) nevű tudo
mányos társaság tagjává választották. Alighanem itt kapta az első  indíttatást a 
könyvtáralapításra és az oklevéltani kutatásokra. De példaképe lehetett gróf Ester
házy Károly (1725-1799) egri püspök is, akit Rómából való hazatérte után keresett 
fel. Esterházy az 1760-as évektől sokat fáradozott az életműve betetőzésének szánt 
egri egyetem  és az ehhez tartozó csillagvizsgáló megvalósításáért, a tervezett fő 
iskolát -  amely utóbb líceumi szinten működött -  nagy könyvtárral is ellátta. Talán 
itt bontakozott ki Batthyány érdeklődése is a csillagászat és a földmérés iránt.

Első, nyomtatásban megjelent oklevéltani értekezését (a pannonhalmi apátság 
alapítóleveléről) még mint egri kanonok 1779-ben írta. Ilyen irányú tevékenységre 
akkor is tudott időt szakítani, amikor 1780. augusztus 28-án kinevezték gyulafe
hérvári püspöknek, bár ez a stallum közjogi méltósággal is járt, és így kettős e lfo g 
laltságot jelentett. (A püspöki széket egy évvel később foglalta el.) Gyulafehérvári 
püspökként fogott hozzá a ma is forrásértékű magyar egyház történeti oklevélgyűj
temény kiadásához, amelynek azonban csak az első  kötetét küldte nyomdába 1785- 
ben.

Már püspöki kinevezésekor gondolt egy tudományos társaság alapítására. A 
„Szellem ileg Tehetősek Társasága” (Societas Assidiorum) a tervek szerint e l
sősorban a történettudomány, régészet, filológia és oklevélkutatás céljait 
szolgálta volna, de nem zárta ki az orvosi- és egyéb természettudományi mun
kálatokat sem. A hagyomány szerint a nagy tudású M ártonfi József (1746-1815)
-  későbbi utóda a püspöki székben -  beszélte rá, hogy a tudós társaság alapítása he
lyett vagyonát és hatalmas könyvgyűjteményét egy nagyszabású könyvtár és „csil
lagda” létesítésére fordítsa.



Egy ilyen intézmény létesítése azért sem lehetett idegen Batthyány Ignáctól, 
mert már korábban is nagy figyelm et szentelt a csillagászatnak. Figyelem m el k í
sérte a kolozsvári piarista gimnáziumban működő, szépen felszerelt obszervatóri
um tevékenységét, sőt saját céljaira egy kisebb „magáncsillagdát” is létesített. Ko
lozsvári obszervatóriumáról, és más tudományos terveiről így írt Zách Ferenc X a
vérnak, a gothai csillagvizsgáló  magyarországi származású igazgatójának:

„Amit Ön Erdély földrajzi térképének tekintetében javasolt, az nekünk szilárd 
elhatározásunk, előbb azonban csillagvizsgálóm at teljesen fel kell szerelnem, és 
ehhez szem élyesen kell utasításokat adnom azoknak az asztronómusoknak, akik 
velem együttműködnek. ( .. .) .  Szeretném felvilágosítani Nagyságodat, hogy én 
csillagászatra is adtam magamat, talán „Minerva csábítására”, ezért a saját gyö 
nyörűségemre egy házi obszervatóriumot rendeztem be K olozsvárott...”.

Valószínűleg a Batthyány-féle kolozsvári „házi obszervatórium” műszereiből 
pótolták az 1798. évi nagy tűzvész után a főiskolai „csillagda” elpusztult felszere
lését. Kolozsvári obszervatóriumánál lényegesen nagyobb volt azonban az 1794- 
ben alapított gyulafehérvári könyvtár, nyomda és csillagvizsgáló, a Batthyaneum. 
A könyvtár már Batthyány életében 30 000 kötetet tartalmazott, ez a szám a múlt 
század közepéig kétszeresére emelkedett. Ebből, mintegy nyolcszáz kötetre tehető 
a kéziratok és kódexek száma. Csupán a könyvtár bútorzatára harmincezer arany
forintot költött. A gyűjtemény kezelésére és az olvasók kiszolgálására könyvtárosi 
állást létesített. A könyvtár egyébként teljesen nyilvános volt, minden érdeklődő 
igénybe vehette.

A könyvtárat egy, a kor mércéjével mérve igen jól felszerelt nyomda egészítette  
ki. Mind a könyvtár, mind a nyomda a gyulafehérvári Trinitárius templom üresen 
álló épületében kapott helyet. A templom legfelső em eletét az akkori idők szerint 
nagyszabásúnak számító csillagvizsgálóvá képezték ki.

A Batthyány csillagvizsgálója vitathatatlanul a XVIII. században alapított ma
gyarországi obszervatóriumok között a leggazdagabban felszerelt intézet volt. Egy 
nagyméretű észlelőterem ből állt, aminek nagy ablakain át végezték a m egfigyelé
seket. Az épület két sarkán még egy-egy kis tornyocska szolgált a m egfigyelések
re. Ezek egyikében egy „camera obscura” vetítette a környező tájképet az e lsöté
tített helyiségbe. A műszereket, Esterházy Károly példája alapján, a kor legjobb  
mestereitől, az angliai műszerészektől szerezte be. Mind a csillagvizsgálót, mind 
a műszereket az obszervatórium első vezetője, M ártonffy Antal (1750 körül -  
1799) írta le részletesen az „Initia Astronomicae Speculae Batthianiae... ” című ké
zikönyvében (Gyulafehérvár, 1798).

Az obszervatórium fő műszere, a 6 láb (kb. 1,9 méter) sugarú, falra rögzített 
szögbeosztásos negyedkör (kvadráns) volt, az észak-dél vonalon áthaladó csilla 
gok m egfigyelésére és égi helyzetük meghatározására. A pontos időmérésre egy  
meridián távcső szolgált. Emellett két kisebb, hordozható körnegyed a csillagá
szati mérésekre és a földrajzi helymeghatározásokra volt alkalmas.

Az égitestek, égi jelenségek m egfigyelésére több távcső állt rendelkezésre, ezek  
között egy úgynevezett ekvatoreális műszer volt az intézet egyik büszkesége. Á l
talánosságban megállapítható, hogy az intézmény felszerelése a XVIII. század 
csillagászatának minden igényét kielégítette.

Batthyány biztosítani akarta a csillagvizsgáló folyamatos működését, ezért egy  
„csillagász kanonoki” állást szervezett, és e célra 38 200 aranyforint értékű alapít



ványt tett. Az első csillagász kanonok, a már említett Mártonffy Antal főfeladatá
nak tekintette, hogy pontosan meghatározza az obszervatórium földrajzi helyzetét. 
Emellett azt is tervbe vették, hogy az obszervatóriumban csillagászok képzését is 
végzik. E téren, az egyébként inkább konzervatív felfogású, Batthyány Ignác igen 
liberális volt: csillagvizsgálójában vallásra való tekintet nélkül mindenkit felvet
tek tanulónak, csupán a szorgalmat és lelkiism eretességet kötötték ki.

Az éppen csak meginduló munkára súlyos csapást mért Batthyány Ignác 1798. 
november 17-én -  aránylag fiatalon -  bekövetkezett halála. A következő évben e l
hunyt a szorgos Mártonffy is. Bár a később hivatalba lépő csillagász kanonokok al
kalmanként végrehajtottak pontosidő-méréseket, meteorológiai sőt földm ágneses- 
ségi észleléseket, az obszervatórium már nem végzett felszereléséhez méltó mun
kát. A szabadságharc idején súlyos károkat szenvedett „csillagda” végleg elavult. 
Jelenleg tudománytörténeti múzeum. Nem veszített azonban jelentőségéből a 
nagyszerű könyvtár, amely máig őrzi alapítójának hírét.

ifj. Bartha Lajos

Irodalom:
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TKB IX

C sillagászati m űszerek a gyulafehérvári B a tthyány-obszerva tórium ban . Fent: precíziós ó ra , lent: 
a nagy k v ad rán s . (M ártonffy  A. könyvéből.)



Kempelen Farkas hangtani 
munkássága

Kempelen Farkas (1734-1804), egy Pozsonyba bevándorolt ír nem esi család 
sarja, sokoldalú tehetség volt, aki életének 70 évében a Magyar Királyi Kamara, il
letve a Magyar Királyi Kancellária alkalmazásában széles körű nyelvi, jogi, szép- 
irodalmi, művészeti és nem utolsósorban műszaki ism ereteivel, alkotásaival és ér
tekezéseivel tűnt ki. Mindezek között alighanem ún. beszélőgépére volt a legbüsz
kébb, amellyel m essze m egelőzte a mai beszélőgépeket, a számítógéppel vezérelt 
szintetizátorokat. A beszélőgép m egszerkesztéséhez szüksége volt a beszédhang 
képzésének ismeretére is. M indezeket már mint valóságos császári és királyi udva
ri tanácsos 1791-ben -  200 évvel ezelőtt -  Bécsben németül és franciául kiadott 
munkájában fejtette ki: Mechanismus dér menschlichen Sprache nebst Beschrei- 
bung seiner sprechenden Maschine, Wien, 1791. Le M échanisme de la Parole suivi 
de la Description d ’une Machine parlante, Wienne, 1791.

Munkájának előszavában szerényen nyilatkozik hangtani fejtegetéseiről: 
„Összegyűjtött felismeréseimnek minden haszna, minden érdeme legfeljebb csak 
abban van, hogy általuk néhány süketnémának beszélni tanítása megkönnyíthető, 
valamint a hibás beszédű emberek egy részének kiejtése az én útmutatásaim alap
ján megjavítható... Ami különben az emberi beszéd elm életét vagy inkább mecha
nizmusát illeti (ez teszi ki e könyv legnagyobb részét), távolról sem hiszem , hogy 
könyvemben mindent kimerítettem, ami annak megismeréséhez tartozik. Csak 
azokra a felismerésekre mutatok rá, amelyekre kísérleteim során bukkantam, ren
dezem őket, következtetéseket és alapelveket vonok le belőlük, helyreigazítom  
mindazt a tévedést, melyet különböző szerzőknél találtam, hogy ezáltal a fiz io ló 
giának ebben az ágában néhány magyarázattal szolgáljak”. A valóságban az a hely
zet, hogy Kempelen tulajdonképpen a fiziológiai hangtan megalapítója, aki e mun
kájával 86 esztendővel m egelőzte a pozitivista, ún. újgrammatikus nyelvtudom á
nyi iskola legnagyobb fonetikusának, Eduard Sieversnek „Grundzüge dér La- 
utphysiologie” (Leipzig, 1876) című korszakos művét.

A munka első része a nyelvvel általában foglalkozik. Itt olvasható Kempelennek 
az a felism erése, hogy a nyelv jelrendszer (jelnyelv): „Ha a nyelvről általában  
adott meghatározásunkat helyesnek fogadjuk el, akkor -  ha közelebbről határoz
zuk meg a je l  szó értelmét -  ez pontosan illik  az emberi hangnyelvre”. A XX. szá
zadi nyelvtudománynak ezt a felism erést újra kellett „felfedeznie” és kifejtenie.

A második részben Kempelen a maga korában sokat vitatott kérdésben foglal ál
lást: az emberiség összes nyelvei egyetlen ősnyelvből származnak-e vagy pedig 
egyes nyelvcsoportok egymástól függetlenül alakultak ki? A kor megfogalm azásá
ban: isteni eredetű-e a nyelv vagy pedig emberi találmány? „Herdernek jutott osz 
tályrészül, hogy ebben a sötétségben világosságot gyújtson, és alapjaiban b izo
nyítsa be, hogy az ember maga találta ki a nyelvét -  szükségszerűen magának kel
lett kitalálnia.” E részben található az a szinte XX. századi gondolat: „Ha az ember 
a nyelvek közti különbséget akarja kikutatni, akkor nem szabad a szavaknál m eg
állnia, hanem elsősorban a mondattant és a nyelv szerkezetét kell a m érlegelésbe



bevonni”. A munka e részben, miként a következőkben is, számos magyar példát 
idéz, idegen nyelvi példákkal együtt.

A harmadik részben Kempelen a beszélőszerveket írja le. Már itt feltűnik, 
mennyi újszerű m egfigyelést halmozott össze Kempelen, pl. a lélegzésről, a férfi
ak és a nők hangjának különbségéről, a horkolásról, a krákogásról, a köhögésről, 
a tüsszentésről, a csettintésről, a füttyről, a fogcsikorgatásról stb. Emellett részle
teiben fejtette ki az egy beszélőszervek (tüdő, légcső, gégefő, hangrés, orr, száj, 
nyelv, fogak, ajkak) rendeltetését és a hangképzésben játszott szerepét.

A fizio lógiai hangtant a negyedik rész tartalmazza. Külön szól a magánhangzók
ról, miután a magánhangzók képzéséhez nélkülözhetetlen zönge fogalmát a harma
dik részben már tisztázta, aztán a kettőshangzókról, legtöbbet persze a zöngés és a 
zöngétlen m ássalhangzókról, kitekintéssel számos európai nyelvre, köztük a ma
gyarra is, továbbá a hibás ejtésre és ennek javítására, megszüntetésére. A fejtege
téseket 16 rézm etszetű tábla illusztrálja.

E táblák még nagyobb szerepet játszanak az ötödik részben, a beszélőgép elem e
inek bemutatásában és megértetésében. „A következőkből majd kiviláglik, milyen 
lassan, és mennyire későn jutottam arra a gondolatra, hogy: Lehetséges egy min
dent beszélő gép elkészítése."  A könyv befejező sorai a jövőbe tekintő Kempelent 
jellem zik: „Egyébként meg vagyok győződve arról, hogy a gépet minden különö
sebb m űvészet nélkül billentyűkkel lehetne ellátni, akárcsak egy zongorát vagy 
egy orgonát, úgyhogy a rajta való játék mindenki számára a mostaninál könnyebb 
legyen, ez azonban olyan újabb lépés a tökéletesség felé, am elyet már olvasóimnak 
kell átengednem, azoknak, akik esetleg ennek az új, még gyerekcipőben járó talál
mánynak némi figyelm et szentelnek, és továbbgondolásuk és fáradozásuk révén 
fejleszteni fogják.”

Kempelen beavatja az olvasót hosszú-hosszú kísérletezéseinek nehézségeibe és 
örömeibe és nagyon szem léletesen mutatja be „nagyon kevéssé bonyolult” beszé
lőgépének részeit (fúvóka vagy zöngecső, szélláda, fújtató avagy a tüdő, száj, orr
lyukak). „Három hét leforgása alatt bámulatos készséget szerezhetünk a játékban, 
különösen ha a latin, a francia vagy az olasz nyelvre helyezzük a súlyt, m ivel a né
met a gyakori mássalhangzó-torlódások, a hehezetes hangok és a szóvégeken oly  
gyakori néma betűk miatt sokkalta nehezebb”. Tarnóczy Tamás írja: J. S. Liénard 
francia akusztikus maga is elkészítette és 1967-ben Budapestre is elhozta a masina 
egy másolatát. Akkor e sorok szerzője is „beszéltette” a gépet.

Magyarországon L indner Ernő méltatta és fordította legkorábban, 1870-ben 
Kempelen művét (Kempelen Farkas és viszonyulásai a nyelvtudományban. N yelv- 
tudományi Közlemények VIII, 325-480). Vö. még K őszegi Imre -  Pap János: Kem
pelen Farkas. Budapest, 1955. Legújabb fordítása M ollay Károlytól: Kempelen 
Farkas. Az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélőgépének leírá
sa. Budapest, 1989 (Tarnóczy Tamás bevezetésével).

M ollay Károly



Az Iparegyesület zászlóbontása
Iparunk fejlődésében fejezetnyitó dátum 1841, a kossuthi Iparegyesület 

megalakulásának éve. Nem abban az értelemben, hogy iparunk a nulla pont
ról indult volna el ekkor, hiszen -  Fényes Elek (1807-1876) adatai szerin t-  
a papirosmalmokkal, üveghutákkal és hámorokkal együtt már mintegy 450 na
gyobb „iparintézet” működött az országban. A Habsburg-birodalom más területe
inek iparához képest azonban ez a szám elenyésző, a birodalomban 12 ezer gyár 
volt a harmincas évek végén. Ipari termelésünk értéke alig haladta meg az alsó
ausztriainak 6-7, a csehországinak 5-6 százalékát. M indössze tíz gőzgép dolgozott 
az országban, vasútunk pedig még egyáltalán nem volt. A 13 m illió lélekszámú la
kosságból csupán körülbelül 300 ezer ember foglalatoskodott az iparban, a céhes 
kézműipar teljes létszámát is beleértve. Fényes: „Műiparunk az élet szükségeit 
igen sok ágban ki nem elégítheti, s az iparhiány országunknak legsetétebb oldalát 
képezi”. Ilyen helyzetben érkezett hazánk a negyvenes évek küszöbére, bármiféle 
céltudatos gyáripari szervezkedés, szakképzés, önvédelem nélkül, jóllehet az ipar
szabadság elvi alapját az 1839-40 évi országgyűlés -  sok huzavona után -  végre 
törvénybe iktatta.

Kossuth gyújtó szava kellett az érlelődő eszm e megvalósulásához. Miközben a 
sajtószabadság mártírjaként a budavári József kaszárnya börtönében raboskodott, 
könyvtárnyi közgazdasági irodalmat tanulmányozott át, s e művek -  Jeremy Bent- 
ham, Friedrich Bülau, Friedrich List és mások írásai -  ébresztették rá az iparoso
dás gazdasági-társadalmi jelentőségére. „Fogságom magányában -  mondta később
-  az anyagi közjóiét kellékei, s e téren a társadalmi tevékenység hivatása felő l is 
gondolkoztam. Már akkor meg voltam győződve, hogy a nemzet, mely csupán 
földm ívelést űz, amolyan félkezű teremtés, melynek még az a baja is megvan, hogy 
felmaradt félkezének hasznavehetősége is nagy részben az időjárás esélyeitől 
függ.”

Már kiszabadulása után néhány nappal, 1840 májusában megírta W esselényi
nek, hogy valamilyen közcélra szeretné fordítani abból az összegből megmaradt 
pénzét, amelyet letartóztatása után az ellenzéki politikusok gyűjtöttek össze csa
ládja felsegélyezésére. „Iparegyesületet alkotnánk” -  jelezte mintegy meditálva, s 
hasonló szellem ben írt Deáknak is. Széchenyihez szem élyesen ment el. A gróf ud- 
varisan végighallgatta, megköszönte az iránta tanúsított figyelm et, de kereken e l
utasította a tervet, „azt adván okul, hogy a vegyes házasság viszonynál fogva, 
melyben Ausztriával állunk, ő eszmémet olyan kényes természetű dolognak talál
ja, melynek felkarolása őt kitűzött céljaiban akadályozná, s az ő helyzetébe eleve  
nem ill ik ...” Egyike ez az első  pillanatoknak, amikor a két nagy szellem  útjai kü
lönváltak, Széchenyi már felismerte vendégében a saját óvatos és békés elképzelé
sére nézve veszélyes „izgatót”, talán a vetélytársat is.

Kossuth sokkal mélyebben meg volt győződve a maga igazáról, semhogy feladja 
tervét. S a sors kegyes volt hozzá: 1841. január elsejével kezébe adta becsvágyó  
céljai hirdetésének leghatásosabb szócsövét, a Pesti Hírlapot. Mindjárt a lap m áso
dik számában közzétette A lm ási Balogh Pál (1794-1867) orvosnak, jóbarátjának 
egy „hasznos ismereteket terjesztő társaság” ügyében írt felhívását. Almási Ba



logh ugyanannak a londoni ism eretterjesztő szervezetnek a példájára gondolt, 
amely Kossuth figyelm ét is fölkeltette, csakhogy Kossuth kifejezetten az ipari ok
tatást és az új technikai vivmányok népszerűsítését kívánta volna szolgálni. M eg
értésre talált a hasznos ismeretek terjesztésére felállítandó társaság előkészítő vá
lasztmányában, s javaslata alapján kimondták: a jövendő munkában „különös te
kintet legyen a műipart és kereskedést űző osztályra- mely mindennap érintkezése 
által a földm űvelő s napszámos osztályokra is átviendi a szerzett ismereteket”. 
Fordulat volt ez az iparegyesületi szervezkedés irányában.

Fáy András (1786-1864) föllépése azonban rövid időre eltérítette a szervezőket 
a kossuthi útról, ő  ugyanis inkább a legelmaradottabb néprétegek felem elését szor
galmazta. Kossuth ekkor latba vetve páratlan agitációs tehetségének egész fegy
vertárát, az érvek tömegét sorakoztatta fel lapjában és a választmányban az ipare
gyesületi elgondolás mellett. Szakfolyóirat kiadását, olvasótermek nyitását, a 
mesterlegények vasárnapi oktatását, iparkiállítások rendezését, általában az ipar 
felkarolását „napjaink egyik legparancsolóbb szükségének” nevezte. Ebben az 
1841. február 20-án m egjelent cikkében szerepelt először nyilvánosan az iparegye
sület és az iparkiállítások m egszervezésének gondolata.

Végül is a március 11-i választmányi ülés mondta ki a döntő szót, s a Fáy-vita 
előtti változat fogalm azásával nagyjából egyezően határozta meg a tervezett társa
ság célját: „Hasznos ismereteket terjeszteni a nép mindazon osztályában, amely
nek nincs módja ismeretvágyát egy- vagy másképp kielégíteni, különösen pedig a 
műiparos néposztályt hasznos ismeretekben részesíteni népszerű nyelven írt, ta
nulságos és a gyakorlati élet szükségeinek m egfelelő munkák kiadása s az ipar és 
kézművek haladását tárgyaló minden egyéb módok által”. Nemcsak formai kérdés, 
hanem Kossuthnak az egész ügyre kiható sikere, hogy a választmány leszögezte: 
Iparegyesület névvel cseréli fel a társaság eddig használt nevét. Az immár végle
gesnek tekintett tervezetet a kor olyan jeles alakjai írták alá, mint Alm ási Balogh  
Pál, E ötvös József, R áday Gedeon, Schedel (Toldy) Ferenc, Trefort Ágoston, 
Vajda Péter és még sokan mások. E nyilatkozattal megkezdődött az aláírásgyűjtés, 
a tagtoborzás mindenütt az országban.

Széchenyi és Kossuth nagy csatája, a Kelet Népében folytatott vita ugyan átme
netileg háttérbe szorította a szervezkedés dolgát, de ezt követően Kossuth és e lv 
barátai ismét belevetették magukat a munkába. Szeptember 4-re, a pesti megyehá
za kistermébe hívták össze az első  közgyűlést, amely az egyesület megalakulását 
volt hivatva kimondani. A Pesti Hírlap beszám olója szerint „a választmány kitűzte 
irány nem rövid vitatások után helyeselteték”, s az Iparegyesület megalakultnak 
jelentette ki magát. A november 13-ra kitűzött újabb közgyűlésre várt a feladat, 
hogy az időközben kidolgozott „munkálati tervet” megtárgyalva részletekbe me
nően meghatározza az egyesület jövendő tevékenységét.

A Pesti Hírlap tudósítását idézzük: „Az iparegyesület folyó november 13-án és 
folytatólag 14-én tartotta előlegesen kihirdetett közgyűlését. A gyűlés Pest megye 
kisebb termében kezdetett meg. Azonban a buzgalom oly számosán vezérlé össze 
a részvevőket, hogy a kis terem valóban kicsiny lett, s a nagy termet kellene elfog
lalni, hol a gyűlés folytattatott. Első napon a munkálati terv olvastaték föl pontrul 
pontra, s némi módosításokkal- és kiegészítésekkel elfogadtatott. Második napon 
a 81 §-ból álló alapszabályok vétettek bírálat alá,  ̂kevés változtatással helyesel- 
tettek. Ily módon a szeptemberi közgyűlésen alakított iparegyesület a novembe



ri közgyűlésben az irányt is megkapta egész terjedelmében és a részletességig k i
dolgozva. Most már a munkálkodásnak kellene m egkezdődnie.”

A következő hónapokban azonban csak apróbb szervezeti ügyek intézése és a 
hozzájárulások begyűjtése folyt, más életjelt nem adott magáról az egyesület. E 
kritikus időszajcot aligha vészelte volna át Kossuth szívóssága nélkül. Lapjában új
ra és újra szót em elt a már kicsírázott eszm e érdekében, széles, nemzetgazdasági 
összefüggésekbe ágyazva a számára oly kedves témát. De tovább is ment: bejelen
tette, hogy az Iparegyesület a pénzerejéhez szabott keretben tavasszal mindeneset
re nekilát az ismeretterjesztési feladatoknak, s augusztusban létrejön az első  ipar
műkiállítás. Az Iparegyesület 1842. június 4-i közgyűlése szentesítette ezt a prog
ramot, s alig nyolcvan nap alatt meg is valósult első  nagy vállalkozása, a hazai ipar 
felvonulása, az e lső  magyar iparműkiállítás.

Gazdaságtörténetünk a tárgyalt esem ényeket a hazai ipar fejlődésének mérföld
köveiként tartja számon. Jelentőségük alig túlbecsülhető, s bár az Iparegyesület -  
eredeti formájában -  csak rövid ideig állt fenn, munkásságának megannyi eredmé
nye, emléke mintegy katalizátorként hatott a következő évtizedekben a hazai ipar- 
fejlesztési törekvésekre, innen eredeztethetjük mindazt a sok erőfeszítést, ami oda 
vezetett, hogy hazánk nem kevés ágazatban versenyképes ipari országgá vált.

Nyárády Gábor

Irodalom:

Futó Mihály: A magyar gyáripar története. Bp. 1944.
Gelléri Mór: ö tven  év a magyar ipar történetéből. Bp. 1892. 
Kosáry Domokos: Kossuth és a Védegylet. Bp. 1942.
Mérei Gyula: M agyar iparfejlődés 1790-1848.  Bp. 1951. 
Nyárády Gábor: Az első magyar iparműkiállítás. Bp. 1962. 
Tonelli Sándor: Száz év előtt. Bp. 1942.



A Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat 

megalakulása és szerepe a hazai 
tudományosságában

A gondolat, mint szándék és törekvés, hogy a magyarországi orvosok és termé
szetvizsgálók tudományos társaságot alakítva, rendszeresen találkozhassanak, az 
akadémiai gondolattal párhuzamosan, már a XVIII. század elejétől fogva felm e
rült. Többen próbálkoztak, törekvéseik azonban csupán tervek maradtak, nem va
lósultak meg avagy tiszavirág-életűek voltak. Említésre méltó közülük, a század 
kiemelkedő tudósa, K itaibel Pál törekvése, akinek „Plán zu einer Ungarischen Ge- 
sellschaft für Naturkunde, Ökonomie und M edizin” című, 1802-ben felterjesztett 
tervezetét hosszas halogatás után a kormányzat elutasította. Ezek a törekvések 
nem is vezethettek sikerre, akadályozta őket a vezető magyar főnem esség, s főleg  
a bécsi udvar közönye. A másik akadályt a nyelv jelentette. A tudomány nyelve a 
latin volt, de latin volt a hivatalos közélet nyelve is. A tudósok tanácskozhattak, ér
tekezhettek s latinul avagy németül meg is értették egymást, de ezen az úton nem 
találkozhattak a magyar nép széles töm egeivel, amely csak anyanyelvén tudott. H i
ányzott tehát a közvetítő eszköz, az alkalmas magyar tudományos nyelv. Ehhez v i
szont előbb a nem zet újjászületéséért és a magyar nyelv megújításáért kellett m eg
vívni a harcot. Ebben a harcban a reformkor nemzedéke aratott győzelm et. 1825- 
ben Széchenyi István megalapítja a Magyar Tudós Társaságot, az Akadémiát s a 
nép beszélte magyar nyelv az irodalom után a tudományokban is polgárjogot nyert. 
A reformkor, a nem zeti önállósulás és a polgárosulás eszméinek általános nemzeti 
programmá válásával, megteremtette azokat a feltételeket, amelyek között már s i
kerrel járhatott Kitaibel törekvése.

Az 1840-ben megalakult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlé
sei első összejövetelüket 150 évvel ezelőtt, 1841. május 29-én tartották Pesten. A 
gyűlést m egelőző május 28-i ismerkedési találkozón' Bugát Pál orvosprofesszor 
önálló indítványt tett egy tudományos társaság létrehozására és a jelenlévők között 
a következő aláírási ívet köröztette:

„Aláírási ív  A Magyar Természettudományi Társulatra.
Alólírottak a természettudományokat m ivelni s azok jótékonyságát a hazában 

terjeszteni akarva. Részvénytársaságba állunk s becsületünkkel kötelezzük ma
gunkat az Alapszabályok értelmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-án 
1841.”

„A társulat egy rövidke óra alatt megalakult” -  írta később első  titkára, K átai 
Gábor. Tény, hogy az első  felszólításra 134-en írták alá az ívet, köztük akkori tu
dományos életünk olyan kiválóságai mint Jedlik Ányos, Toldy Ferenc, Irinyi Já



nos, Frivaldszky Imre, Petényi Salamon, Vajda Péter, Kubinyi Ferenc és Ágoston, 
Fényes Elek, gr. Teleki József és sokan mások.

Bugát Pál tervezetét a Társulat céljairól és működéséről részletesen az Orvosi 
Tár 1841. évfolyamában fejtette ki, amelynek alapeszméi m egegyeztek a Kitaibel- 
féle tervezettel. A Társulat fő célját az „...egyesületnek a maga kiművelésén kívül 
a természettudományok jóvoltának országunk emberiségére való kiárasztásában” 
határozta meg. E feladat megoldását csak úgy tudta elképzelni, hogy az egyben a 
magyar kultúra növekedését, a nemzeti felem elkedést is szolgálja. Tudatában volt 
annak is, hogy a nép m'űvelése egyik feltétele a nemzeti és társadalmi haladásnak, 
ezért így folytatta: a Társulat „ ...ezen  célját csak a nemzeti nyelv segédeszköze ál
tal érheti el, azért orgánumul a magyar nyelvet szükség választan ia ...” Majd a v é 
gén mintegy összefoglalva a megalapítandó társulat lényegéről a következőket ír
ja: „A társulat magát tudományos társaságnak képzelje, m ellynek minden egyes 
tagja tanul és tanít is egyszersm ind”.

Bugát vezetésével egy szűkebb bizottság alakult, amely a tervezet alapján júni
us 6-ára kidolgozta a Társulat alapszabályát. Kiemelkedő ennek az alapszabálynak 
az I. pontja, amely a Társulat célját a következőkben határozza meg: a) A termé
szeti tudományokat m ivelni, különösen hazánkat természettudományilag v izsgál
ni. b) Minél nagyobb mértékben részeltetni hazánk fiait a természeti tudományok 
jótékonyságában.” -  Az alapszabály szakosztályokra tagolta a Társulatot „a termé
szeti tudományok fő ágai szerint, melyek: 1. ásványtan, 2. növénytan, 3. állattan, 
4. vegytan, 5. természettan, 6. élettan (physiológia)”.

1841. június 13-án összeült a közgyűlés s az alapszabályt elfogadva, a társulatot 
megalakultnak nyilvánította. Elnökké Bugát Pált, alelnökké Kubinyi Ágostont, e l
ső titkárrá Vajda Pétert, másodtitkárrá pedig Kovács-Sebestény Endrét választotta 
az alakuló közgyűlés, továbbá kijelölték a 12 tagú választmányt.

A Társulat kialakulása azonban nem ment olyan simán, amint azt a lelkes 
alapítók képzelték. A Magyar Királyi Helytartótanács tudomásul vette ugyan 
a Társulat megalakulását, de kijelentette, hogy a hivatalos elism eréshez, a 
működéshez királyi engedély szükséges. Ennek elnyeréséhez viszont pártfogóra 
volt szükség. Bugát Pálék József nádor fiát, István főherceget környékezték meg, 
aki a párfogói címet el is fogadta, és reá való tekintettel a Társulat neve elé a „ki
rályi” jelzőt illesztették. Erre már rövidesen, 1844. október 22-én megjött a királyi 
engedély, mely elismerte a Királyi Magyar Természettudományi Társulat működé
sét.

Bugát Pál, társaival együtt mindent elkövetett a Társulat felvirágoztatása érde
kében. Önzetlensége és agitációs munkássága alig maradt el K azinczy Ferenc iro
dalmi apostoli munkája mögött. Nemcsak általában a természettudományokat 
akarták művelni, hanem az ország természettudományos felkutatását, folyóirat és 
könyvek kiadását könyvtár és múzeum alapítását is programjukba vették. Kiderült 
azonban, hogy a Társulat munkaterve nem volt reális, túl merész volt. Tudományos 
felkészültségük nem volt elegendő a felvetett és sokfelé ágazó feladatok megoldá
sára. Ennélfogva nagy igyekezetük ellenére számottevő eredményre nem juthat
tak. Az 1841-48 közötti időszakban „próbaéveit” élő Társulat munkásságának leg 
főbb eredménye, hogy a közfigyelm et, az érdeklődést felkeltette és a termé
szettudományok irányába terelte.



A Társulatot lázas buzgalommal végzett tevékenysége közepette lepték meg az 
1848/49-i esem ények, és az országon végigzúgó történelmi vihar szétszórta tagja
it. A Társulat is közel volt ahhoz, hogy „mint oldott kéve” teljesen szét
hulljon. Kiderült azonban, hogy a próbaévek hősi küzdelmei nem voltak hi
ábavalók, mert amikor 1850-ben a Társulat visszakapta működési engedélyét 
és Szönyi Pál alelnök hozzálátott a szétszóródott tagok egybegyűjtéséhez, nehéz 
feladatát sikerrel oldhatta meg. Az újjáéledő Társulat 1850. június 20-án megtar
totta első  közgyűlését és elindította működése II. korszakát. -  Szőnyi Pált, Bugát 
lemondása nyomán 1851-ben a Társulat elnökévé választották, aki a legnehezebb  
időkben, 1858-ig töltötte be e tisztséget. Nagy érdeme többek közt, hogy felism er
ve a Társulat munkatervének túlzásait, beszüntetett minden olyan vállalkozást, 
amelynek megvalósítására a Társulat nem rendelkezett elegendő szellem i és anya
gi erővel.

Az 50-es évek sajátos körülményeiből következett, hogy a Társulat egyfajta tár
sadalm i-politikai küldetést teljesíthetett. A hatóság kiszámíthatatlan szeszélye  
folytán a Társulat megőrizhette autonómiáját, szabadon választott tisztikara irá
nyította, és jóval nagyobb mozgásszabadságot élvezett, mint a korabeli hazai in
tézmények. A Magyar Tudományos Akadémia 1849-től 1858-ig nem működhetett, 
az akadémikusok ha előadásaikkal a közönség elé akartak lépni, csak a Társulat 
nyilvánosságát vehették igénybe. E kényszerű együttműködés következtében lét
rejött akadémikus ráhatás, és az ennek folytán kialakult légkör azonban nem hasz
nált a Társulatnak, eltávolította a közönségtől. Vissza kellett tehát térni az alapítók 
által kitűzött célokhoz: a nagyközönség felé fordulni. Az első, ezirányú lépések  
azonban nem sikerültek. A S toczek  József elnök által megindított, 1860-67 között 
megjelent a „Természettudományi Társulat K özlönye” című folyóirat nehézkesen  
megírt, hosszú tanulmányaival nem volt vonzó olvasmány. Azt, hogy hogyan kell 
a közönség érdeklődését felkelteni a tudományos problémák iránt, megmutatták az 
1866. év február és március havában megtartott első népszerű előadások, m elyek
kel a Társulat már sikert aratott. Ennek a programnak a m egszervezése elsősorban 
Than Károly és Szabó József nevéhez fűződik.

Az 1868. február 6-án tartott tisztújító közgyűlésnek korszakalkotó jelentősége  
volt a Társulat történetében és elindította működése III. szakaszát. Az új vezetőség  
szakítva az akadémikus irányzattal kimondta, hogy a Társulatnak „teljes elhatáro
zottsággal a tudományterjesztés, m egkedveltetés, egyszóval a népszerűsítés pályá
jára kell lépnie”. A hogyan és miként megállapítása alapján, a megindítás és foga
natosítás tisztjét Szily Kálmánra, az elsőtitkárra bízták, aki ezzel kezébe vette a 
Társulat irányítását. Az elkövetkező idők pedig bizonyították, hogy ő volt a Társu
latnak nem csupán újjászervezője, hanem második megalapítója is. Munkássága 
nyomán 1869. január 1-től 25 év i kísérletezés után megindult a Társulat folyóirata, 
a Természettudományi Közlöny, amely már helyesen fogta fel célját és feladatát: a 
természettudományok terjesztése és népszerűsítése. Szily Kálmán, a Közlöny 
szerkesztője, a hazai olvasóközönség igényeit bámulatos m egérzéssel ismerte fel. 
A témák kiválasztásával, kidolgozásuk módjával, a nyelvezet magyarosságával 10 
évig tartó elsőtitkársága és 20 évig  tartó elnöksége idején a Közlöny szerkesztésé
nek tökéletes mintáját dolgozta ki. Később, mivel a Társulat sok tagja a termé
szettudományok haladásáról szakszerű ismertetéseket sürgetett, 1888-ban „Pótfü
zetek a Természettudományi K özlönyhöz” címmel kiadott folyóiratban elégítette



ki a kívánságokat. Közben 1872-ben a Közlöny nagy sikere hívta életre az ism ere
tek terjesztésének másik igen fontos eszközét, a Természettudományi Könyvkiadó 
Vállalatot, amely kezdetben külföldi tudósok híres munkáinak fordítását, később  
hazai írók munkáit adta ki.

1891-ben a Társulat fél évszázados jubileumára megjelent ünnepélyes és im po
záns Emlékkönyv már egy tekintélyes múltú, konszolidált és jövőjében bízó Társu
latot reprezentált. A jubileumot követő esztendők kevesebb látványos teljesít
ményt, fordulatot hoztak, mint az útkeresés és rátalálás évei.

A természettudományok szakszerű művelése érdekében még 1891-92-ben hozta 
létre a Társulat, Ilosvay Lajos elsőtitkár javaslata alapján a növénytani, állattani, 
élettani és kémiai, ásványtani szakosztályt. Ezek folyóiratot is indítottak, így a 
Növénytani és Állattani Közleményeket, és a Magyar Chémiai Folyóiratot. -  Az 
1899. évi közgyűlésen, 30 esztendős működés után Szily Kálmán megválik elnöki 
tisztétől. Ez a három évtizedes Szily korszak a Társulat fellendülését, kibontako
zását és fénykorát jelenti. Ugyanezen közgyűlésen megtörtént a Szily Kálmán em
lékérem és jutalom alapítása, mint a Társulat legnagyobb kitüntetése. Ebben a k i
tüntetésben először maga Szily  részesült 1903-ban, majd H erm án Ottó, Sem sey  
Andor, Eötvös Loránd és Ilosvay Lajos. Elmondható, hogy a dualizmuskori tudo
mánytörténet kevés olyan sokoldalú és áldozatkész tudományszervezőt ismer, 
mint Szily Kálmán volt.

Szily Kálmánt W artha Vince, majd Lengyel Béla követte az elnöki székben. 
Közben a Társulat anyagi helyzete lehetővé tette a régi gond rendezését 1901-ben: 
az állandó székház megteremtését az Esterházy (Puskin) utcában. 1914-ben Ilos- 
vay Lajosnak elnökké választásával új, a IV. korszak következik a Társulat é leté
ben, m elyet az ő neve fém jelzett 1936-ig. Bölcs vezetése alatt vált lehetővé, hogy 
a társulat belső élete a forradalmak és a háború után megnyugodhatott és visszatér
hetett régi kerékvágásába.

A társulat 1841-ben 134 taggal alakult meg, 1850-ben kb. 50 tag vette kezébe a 
Társulat elejtett fonalát. 1868-ig a tagok száma 804-re szaporodott, a Közlöny  
megindítása évében, 1869-ben viszont a taglétszám 1658-ra szökik. 1899-ben 
8148, 1914-ben 10 524, 1925-ben, a „maradékországban” pedig már 15 530 volt a 
tagok száma.

Már javában folyt a II. világháború, amikor 1941. május 25-én tartott ünnepi 
közgyűlésen a Társulat megünnepelhette alapításának 100-ik évfordulóját. Erre az 
alkalomra Gombocz Endre elsőtitkár megírta a társulat történetét. Ezenkívül m eg
jelent a „Természet Világa” című kiadványsorozat, amely a Társulat könyvkiadói 
munkásságának és a tudományos ismeretterjesztésnek a csúcsát jelentette. Még 
folyt a háború, amikor 1944 decemberében megjelent Gombocz Endre elsőtitkár 
által szerkesztett Természettudományi Közlöny 76. évfolyamának 1162. füzete, de 
ez volt az utolsó száma. A háború után még élt a Tá sulat. Közlönye Termé
szettudomány néven jelent meg 1948-ig, majd 1953-ban a Társulatot megszüntet
ték. Az 1957-ben megindított Természettudományi Közlöny nem tekinthető a régi 
Közlöny folytatásának, mert annak szülőanyja, éltetője, a Társulat már nem léte
zett. A Közlöny csakis a Társulat újraalakulása által születhet újjá. A Társulat jö 
vője pedig annak múltjában gyökerezik! -  Zim m erm ann Ágostonnak az 1938. évi 
közgyűlésen elhangzott elnöki megnyitójából idézek: „Minden lépést a reformok 
útján jól megfontolva kell megtenni. A szem élyek változhatnak, de a Társulat sze l



leme állandó és maradandó, csupán a fejlődés törvényeinek m egfelelő átalakulás
nak van alávetve. A Társulat mindig megtalálja helyét a napon és bele tud illesz
kedni a megváltozó helyzetekbe.” -  Ezek a gondolatok vezessék mindazokat, akik 
a Magyar Természettudományi Társulat feltámasztásán fáradoznak.

Dr. Csíky Gábor

Irodalom:

1. Emlékkönyv a Kir. Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubile
umára. Szerk. a titkárság. -  KM. Természettudományi Társulat kiadása. Budapest, 
1892.

2. Gombocz Endre: A Kir. Magyar Természettudományi Társulat története 
1841-1941. K. M. Természettudományi Társulat kiadása. Budapest, 1941.

3. Kir. Magyar Természettudományi Társulat Tegnap és Ma. Emlékfüzet. Kiadja 
a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1937.



„A nagy intézmények, a nagy megmozdulá
sok és összefogások nem egyik napról a 
másikra indulnak meg, hanem kezdeteik 
gyakran a messzi múltba nyúlnak vissza és 
számos akadályt kell legyözniök, amíg át
lépik a megvalósulás küszöbét."

(Fáy István)

125 éves az Országos Erdészeti 
Egyesület

Az Országos Erdészeti Egyesületet 1866. december 9-én alakította meg 
negyvenhárom erdészeti szakember és a hozzájuk csatlakozott egyéb lelkes 
ügypártoló Pesten, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) Ü l
lői úti székházában (az ún. „Köztelken”). Az OEE megalakulásától kezdve 
napjainkig folyamatosan működik és ily módon hazánk második legrégibb  
műszaki-gazdasági jellegű egyesülete (az 1848-ban alapított Magyarhoni Földtani 
Társulat után).

Sem a megalakulás ténye, sem annak időpontja nem volt a véletlen műve, hanem 
a magyar társadalmi-gazdasági fejlődés következm énye.

A m egalakulás történelm i indokai és előzm ényei
A Magyar Királyság a hozzá kapcsolódó országrészekkel (Erdély stb.) a XIX. 

század közepén igen jelentős, mintegy 8,5 m illió hektár terjedelmű és nagyobb 
részben értékes (kitűnő minőségű faállománnyal borított) erdővagyonnal rendel
kezett. A lassan, számos külső-belső nehézség közepette bontakozó tőkés piacgaz
daság viszonyai között az erdő- és faüzlet, a fafeldolgozás perspektivikus nemzet- 
gazdasági ágazatnak ígérkezett. Az erdészeti szakemberek, közgazdászok, gazda
ságpolitikusok előtt azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt a 
kezdetleges, feudális jellegű  állami erdészeti politika hiányosságai, másrészt az 
erdészet, mint szakma belső szervezetlensége miatt nem biztosított ennek a nagy 
nemzeti kincsnek sem a szakszerű kezelése és m egóvása, sem ésszerű nem zetgaz
dasági haszonosítása.

A fejlődés igényelte tehát egy olyan társadalmi erő létrehozását és működését, 
amely ezeknek a hiányosságoknak a felszám olásán, valamint a szakma, a magyar 
erdészet korszerű kifejlesztésén munkálkodik. Ez a szerep hárult a fiatal Országos 
Erdészeti Egyesületre.

M egjegyzendő, hogy Magyarországon nem az OEE volt az e lső  erdészegye
sület, hanem az 1851-ben Pozsonyban megalapított Ungarischer Forstverein. 
Ez a német nyelvű és politikailag az abszolutizmus éveiben Bécsre orientált 
egyesület (az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület tagegyesületeként) nem tudta 
és feltehetőleg nem is akarta a magyar nemzetgazdaságban az iméntiekben vázolt 
feladatkört ellátni. Fontos szerepe volt azonban az egyesületi szervezeti formák és 
munkamódszerek meghonosításában, s a szakfolyóirat-kiadásban a magyar erdé
szet területén. Az OEE létrehozása automatikusan az Ungarischer Forstverein fe l



bomlásához és m egszűnéséhez vezetett az 1867-es kiegyezést m egelőző hónapok
ban.

A z„ a ra n y k o r” : 1866-1914-ig
Az OEE megalakulását követő három-négy évtizedre az erőteljes szervezeti fej

lődés, valamint az erédszetpolitikai munka, továbbá az erdészet egzakt szaktudo
mányi fejlesztése, főként a szakirodalom kibontakoztatása volt a jellem ző.

A taglétszám gyorsan em elkedett és hamarosan meghaladta az ezer főt. Részben 
a befolyó tagdíjak, részben pedig különféle alapítványok és adományok révén az 
Egyesület anyagilag is gyorsan izm osodott, s ez lehetővé tette az iroda
lom fejlesztő, valamint a szociális-érdekvédelm i jellegű tevékenység kibontakoz
tatását. 1873-ban megvásárolták a tulajdonosoktól, D íváid Adolftól és W agner 
Károlytól, az Erdészeti Lapok-at és azt saját lapjaként adja ki az OEE azóta is 
(1952 óta „Az Erdő” cím m el). A folyóirat jelenleg már a 126. évfolyamában jár.

A szervezeti-anyagi erősödés hatásos m egnyilvánulása volt az egyesületi szék
ház felépítése 1886-ban, Budapesten. A 150 helyiségből álló, háromemeletes, cs i
nos kis palota C ziegler G yőző műegyetemi tanár, neves műépítész tervei alapján 
és irányításával épült fel a Lipótvárosban és eredeti formájában ma is látható az A l
kotmány utca és a Honvéd utca sarkán. Itt székelt az OEE egészen 1950-ig, amikor 
is törvénysértő intézkedések következtében el kellett hagynia hajlékát és azzal 
együtt ingó-vagyonának, berendezéseinek jórészét is.

A múlt század második harmadában magyar nyelvű erdészeti szakirodalom jó 
formán nem létezett, sőt még magyar erdészeti szaknyelv sem. Az ország jóformán 
egyetlen kom oly szakmai tanintézetében, a selm eci Bányászati és Erdészeti Aka
démián a k iegyezésig  az oktatás német nyelven és német szaktudósok forrásmun
káinak alapulvételével folyt. (A z alsó fokú erdészeti tanintézetek csak ideig-óráig  
léteztek.) Ezért az OEE 1876-ban Deák Ferencről elnevezett alapítványt hozott 
létre az erdészeti szaknyelv és szakirodalom kifejlesztésének céljára. Az alapít
vány kamataiból azután sorra-rendre hozta létre az erdészeti tudományok egyes 
szakágazatainak alapvető monografikus műveit. Erőteljesen szorgalmazta az 
Egyesület az alapfokú állami erdészképzés megteremtését is, aminek az eredmé
nyeként 1883-ban átadták rendeltetésének Ásotthalmán az első erdész szakiskolát, 
majd ezt követően még további hármat (Liptóújvárott, Temesvár-Vadászerdőn és 
Görgényszentimrén).

Az Egyesület m egalakulást követő munkásságának talán legfontosabb része az 
volt, am elyet gazdaságpolitikai vonalon fejtett ki: új, korszerű, a polgári berendez
kedés igényeinek m egfelelő  erdőtörvény létrehozása. Hosszúra nyúlna a törvény- 
alkotás előzm ényeinek és szívós véghezvitelének vázolása. A lényeg az, hogy ezt 
a rengeteg közéleti csatározással stb. járó munkát végül is siker koronázta és az Or
szággyűlés törvénybe iktatta az 1879. évi XXXI. törvénycikket, az első  modern 
magyar erdőtörvényt.

A századforduló után, a társadalom szociális állapotának kiéleződése közepette 
előtérbe került az egyesületi életben a szakmai értelmiség érdekképviselete és ér
dekvédelm e, amit je lez  többek között a karitatív rendeltetésű egyesületi alapítvá
nyok számának a megszaporodása is.

Végeredményben az I. világháború kitörése az OEE életében „aranykornak” ne
vezhető, eredményekben gazdag korszak végére tett pontot.



A két világháború között
A gyászos emlékű trianoni békeszerződés óriási törést jelentett a magyar erdé

szet és azzal együtt az OEE életében. Az egyes országrészek elcsatolásával e lv e 
szett az erdők 84 százaléka is! Az Egyesület pedig tagságának jelentős része m el
lett elveszítette háborús értékpapírokba fektetett pénzvagyonát, s mindezzel 
együtt megcsappant társadalmi súlya, befolyása.

A békeszerződés nyomán gyökeresen átalakult természet- és gazdaságföldrajzi 
körülmények, az ország erdőkben való szegénysége egy új erdészeti politika rend
szerének kialakítását követelte meg. Ennek az új erdészeti politikának (amelyet 
Kaán Károly erdőmérnök, helyettes földm űvelésügyi államtitkár, az OEE alelnö- 
ke nevével fémjeleznek) az egyik szellem i alkotóműhelye az OEE volt. A hosszú 
évekig tartó megfeszített munka végül is eredményhez vezetett: a második modern 
magyar erdőtörvény, az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. tör
vénycikk megalkotásához. (Ez volt egyúttal a természetvédelmet első ízben tör
vénybe foglaló magas szintű jogszabály Magyarországon.)

K iem elkedőesem énye volt ennek a korszaknak a II. Erdészeti Világkongresszus 
magyarországi megrendezése 1936-ban (amelyhez szorosan csatlakozott az Erdé
szeti Kutatóintézetek Nem zetközi Szövetségének a IX. Kongresszusa is). A kong
resszusok egyik fő szervezője és lebonyolítója az OEE volt és ilyen irányú tevé
kenysége kivívta a világ minden tájáról Magyarországra érkezett erdészeti szak
emberek őszinte elismerését. A magyar erdészet és az OEE együttes sikere volt, 
hogy az Egyesület elnökét (W aldbott Kelemen bárót) nem csak a világkong
resszus elnökévé választották meg, hanem a kongresszus határozata nyomán létre
hozott Nemzetközi Erdészeti Központ (C.I.S.) első  elnökévé is.

A nagy gazdasági világválság éveiben az Egyesület szívós küzdelmet folytatott 
a hazai erdőgazdasági termelés védelme, talponmaradása érdekében. 1942-ben pe
dig a hatóságok hivatalosan is fakitermelő szakma egyedüli országos érdekképvi
seleti szervévé nyilvánították az OEE-t.

A II. világháború után
A háborút követő társadalmi-politikai rendszerváltás során valamennyi korábbi 

regionális és szakmai rétegegyesület megszűnt létezni, az OEE-nek azonban sike
rült megőriznie jogfolytonosságát és felújítania működését. Ingatlan- és ingóva- 
gyona nem szenvedett különösebb kárt a főváros ostroma, a harci cselekmények  
során, de 1950-ben az értelmiséget sorozatban sújtó jogellenes intézkedések egy i
keként megfosztották régi székházától. Egyidejűleg az „Erdészeti Lapok” kiadását 
is betiltották, de a folyóiratot 1952-ben sikerült „Az Erdő” címmel újraindítani és 
így jelenik meg napjainkban is.

1948-ban az OEE az egyik alapító egyesületként belépett a Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségébe. Ezután látványos fejlődés ment végbe 
az Egyesület életében: taglétszáma a korábbinak négy- ötszörösére növelcedett és 
populárisabbá vált, továbbá kiépült terjedelmes szervezete, a területi és intézm é
nyi helyi csoportok, valamint a központi szakosztályok és szakbizottságok. Erősö
dött és szélesedett az egyesületi munkán belül a szakmai tartalom.

Rendszeressé váltak az ország különböző tájain évente megrendezett vándor- 
gyűlések. Az Egyesület sokrétű kapcsolatrendszert épített ki a különböző állami és 
társadalmi szervekkel, társegyesületekkel. Gondosan őrzi és gyarapítja nagy érté



két képező könyv- és folyóirattárát. A gazdaságpolitikai munka korábban az erdő- 
gazdálkodás fejlesztésére irányuló különböző állami tervek, koncepciók és határo
zatok előzetes vélem ényezésére, társadalmi vitájára irányult, majd a hozott dönté
sek publikussá tételére, elterjesztésére, ismertetésére, vagyis végrehajtásuk e lő se
gítésére. A szakmai és gazdaságpolitikai tevékenység m ellett az utóbbi években 
előtérbe került az értelm iségi rétegvédelm i és érdekképviseleti munka is. Napja
inkban, az újabb társadalmi-politikai rendszerváltás közepette az erdészeti politi
ka megújítására, egy újabb, a kor követelm ényeinek m egfelelő erdőtörvény m eg
alkotására irányuló önálló kezdem ényezések és viták jellem zik a belső megújulás 
stádiumában lévő OEE életét.

Befejezésül álljon itt a 125 éves OEE eddigi vezetőinek, elnökeinek és titkára
inak névsora. Elnökök: K eglevich  Béla gróf (1866-1875), T isza Lajos gróf 
(1875-1898), B ánffy D ezső báró (1898-1911), Tallián Béla báró (1912-1921), 
G hillány Imre báró (1 9 2 1 -1 9 2 2 ), Széchenyi Bertalan gróf (1922-1925), Hadik  
János gróf (1 9 25-1933), W aldbott Kelemen báró (1933-1945), Térfi Béla I. alel- 
nök ügyvezető elnökként (1945-1946), Sébor János dr. (1947-1948), H aracsi La
jos dr. (1948-1950), Láng Lajos (1950), H aracsi Lajos dr. (1951-1952), Lády Gé
za (1952-1954), Partos Gyula (1954-1956), M adas András dr. (1956-1979), Her- 
pay Imre dr. (1 9 7 9 -1 9 9 0 ), Schm otzer András (1990-).

Titkárok, 1952 óta főtitkárok: Bedö Albert dr. (1866-1880), H orváth Sándor 
(1880-1899), Bund Károly (1 9 00-1929), B iró Zoltán (1929-1935 ügyvezető cím 
m el), M ihályi Zoltán dr. (1 9 35-1947), Jablánczy Sándor dr. (1948-1950), B ene
dek Attila dr. (1 9 5 0 -1 9 5 2 ), K utasy Viktor (1952-1957), Sáli Emil dr. (19 5 7 -  
1963), Fekete Gyula (1 9 6 3 -1 9 7 1 ), Kárly Pál (1971-1985), G áspár-H antos Géza 
(1985-1990), B arátossy Gábor (1990-).

dr. K irály Pál



Eötvös torziós ingájának 
jelentősége és alkalmazása

100 éves az Eötvös-inga

1888. november 12-én mutatta be Eötvös Loránd. a Magyar Tudományos Akadé
mia Matematikai és Természettudományi Osztályának ülésén a „Vizsgálatok a gra
vitációjelenségeinek körében” című dolgozatát. N evezetes dátum ez a hazai tudo
mányosság történetében. Ez volt gravitációs kutatásainak eredményéről szóló leg
e lső  közlése. Ennek nyomán készítette el Süss Nándor, mechanikai tanműhelyé
ben, 1890-ben Eötvös első  torziós ingáit, a görbületi és horizontális variométert, 
mely utóbbi Eötvös-inga néven vált az elm életi és gyakorlati tudományos kutatá
sok világhírű műszerévé, eszközévé.

Az elsd torziós inga m érés 1891-ben a Ságiiegyen. (A távcsövön Eötvös L o rán d  észlel).

Az első terepi mérést e műszerrel Eötvös, munkatársaival 1891. május havában, 
vagyis ezelőtt 100 é v v e l . a Celldömölk melletti Sághegy fennsíkján végezte. Majd 
az első , már nem kísérleti, hanem gyakorlati méréseket 1901-ben, L óczy Lajos 
professzor, a Balaton Bizottság vezetőjének kérésére a Balaton jegén végezték. 
Ezzel elindította a földi nehézségi (gravitációs) erőtér megismerésére, felderítésé
re vonatkozó korszakalkotó jelentőségű munkálatainak: vizsgálatainak, m érései
nek és tanulmányainak sorát. A mérések során élete végéig fejlesztette, tökéletesí



tette műszerét és méréseit. Ebben nagy segítségére voltak munkatársai, elsősorban 
Pékár Dezső, Fekete Jenő, Rybár István és Renner János. Ezt az időszakot, 1919- 
ig a magyar geofizika hőskorának nevezhetjük.

Eötvös torziós ingája 1898-bóI /B em u ta tták  a Párizsi V ilágkiállftáson 1900-ban/.

Eötvös torziós ingája egyszerű, de zseniális műszer volt, amely óriási tudo
mányos jelentőséggel bír s vele tulajdonképpen a geofizika alapjait rakta le. A mű
szer gyakorlati alkalm azásával egy új eszközt és módszert bocsátott a földtani és 
bányászati kutatás rendelkezésére, a föld mélyének felderítésére, megismerésére. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1901. évi közgyűlésén, elnöki megnyitójában 
beszám olt addigi vizsgálati eredményeiről és ekkor már jelezte, hogy módszere al
kalmas a felszín alatti, lefedett kőzettömegek, vagyis a földtani képződmények 
m élyszerkezeti viszonyainak a felderítésére.

Eötvös gravitációs módszerét részletesen először 1896-ban a Matematikai és 
Természettudományi Értesítőben tette közzé. Eötvös kifejlesztett tehát egy új ku
tatási eszközt és módszert, a geofizikai módszert, és már tisztában volt ennek gya
korlati jelentőségével, de szükség volt még valakire, aki ezen túlmenően, a tettek 
mezejére lépve, meg is valósítja azt, bizonyítva az inga és a módszer gyakorlati al



kalmasságát a nyersanyagkutatásban. Ezt vitte véghez Böckh Hugó, a magyar kő- 
olaj- és földgázkutatás legnagyobb egyénisége.

A magyar tudománytörténet egyik legérdekesebb fejezete, a kétféle zseniális 
egyéniség, a fizikus Eötvös, az elm életi tudós, és a geológus Böckh Hugó, a gya
korlati tudós szerencsés találkozása és összefogása. Böckh a gyakorlat embere, aki 
mindent észrevesz és felhasznál tudományos céljaira, az általa vezetett erdélyi 
gázkutatás közben figyelem m el kíséri az 1912-13. évi, Eötvös munkatársasi által 
a Maros völgyében végzett nehézségi méréseket. Felismeri a problémát, amit ezek  
a mérések felvetnek, a gravitációs maximumok és minimumok helyes értelm ezésé
vel kapcsolatban és elhatározza: a bizonyítás érdekében ki kell próbálni a torziós 
ingát a kőolaj-, földgázkutatásban. Nehezen, de sikerül megnyernie Eötvös bele
egyezését a torziós ingának gyakorlati, ipari célokra való alkalmazására.

így  jött létre a két tudós együttműködésével egy egészen új, gyakorlati tudo
mányos kutatási módszer, a geofizika gravitációs módszere és annak alkalmazása 
a nyersanyagkutatásban, nevezetesen a kőolaj- és földgázkutatásban. E módszert 
első  ízben a világon 1915-ben, a Nyitra m egyei Egbellen alkalmazták eredménye
sen. Itt ugyanis a torziós inga mérések eredménye jól egyezett a földtani térképe
zés és a fúrásos kutatás eredményeivel, miután kőolajelőfordulást is feltártak. 
Végeredményben Eötvös az alkalmazott geofizika megalapozójának mondható, 
Böckh pedig elsőként a világon állapította meg azokat az összefüggéseket, melyek  
egyes területek mélyföldtani viszonyai és a torziós inga mérések eredményei kö
zött fennállnak. Ezenkívül Böckh nagy érdeme, hogy 1917-ben a Petroleum Ze
itschrift nevű folyóiratban közölt német nyelvű értekezésében -  magyarul „Bra- 
chiantiklinálisok és dómok kimutatása torziós mérleggel végzett nehézségi méré
sek adatai alapján” -  felhívta a külföldi szakkörök figyelm ét az Eötvös-inga gya
korlati alkalmazhatóságára. Ennek köszönhető, hogy a műszer és a módszer a 20- 
as évek elején elindult hódító útjára.

A külföld növekvő érdeklődésének kielégítésére általában a következő m egol
dás állt rendelkezésre: Budapesten készült eredeti Eötvös-ingát vásároltak -  Süss 
Nándor gyártotta (Precíziós Mechanikai és Optikai Intézet Rt.) -  azt használták és 
próbálták továbbfejleszteni, vagy Budapesten az Eötvös Loránd G eofizikai Inté
zetben tanulmányozták a műszert és a módszert, majd otthon maguk rendezkedtek 
be a gyártásra. Ezek a műszerek, Eötvös ingája alapján készülve, lényegükben má
solatok voltak, de nem mindig váltak be. Németországban a berlini „Askania Wer
ke” megkapta az inga gyártási jogát, és az általa készített ingák világszerte jó l be
váltak. Az ingát a Szovjetunióban szintén bevezették és alkalmazták. Nagy volt az 
érdeklődés Anglia, de kiváltképpen Amerika részéről. A Magyarországra küldött 
szakemberek az Eötvös Intézetben ismerkedtek meg az ingával és a módszerrel, és 
hazatérve honosították meg. A torziós ingának köszönhetően, az Egyesült Á lla
mokban a M exikói-öböl partmenti, ún. Gulf Coast területén 1938-ig 79 sódómos 
kőolajelőfordulást fedeztek fel. A torziós inga rohamosan elterjedt s ezzel m egkez
dődött a geofizikai módszer nagyobb méretű alkalmazása, elsősorban a kőolaj-, 
földgázkutatásban és ez egybeesik a tudományos, a kőolajföldtani alapon végzett 
kutatások felívelésének korszakával.

Eötvösnek 1919-ben bekövetkezett halála után megalakult a M. Kir. Eöt
vös Loránd Geofizikai Intézet, melynek első  igazgatója és munkájának fo ly 
tatója, első  munkatársa Pékár Dezső lett. Az e lső  világháború után a külföld



fokozódó érdeklődést mutatott Eötvös kutatási módszere iránt. Az Intézet a 
20-as és 30-as években közel két évtizeden át, Európa, Ázsia és Amerika 
különböző országaiban működő nagy olajvállalatoktól kapott megbízásokat 
mérések végzésére, kutatási expedíciói pedig jelentős kőolaj- és földgázelő
fordulások felfedezését tette lehetővé. Pékár D ezső, Renner János, továbbá Sze- 
csödy M iklós az 1923-1928 közötti években, a Burmah Oil Comp. megbízásából 
India területén (Khairpur és Ássam) végeztek méréseket. Fekete Jenő viszont az
1923-1934 közötti években eleinte M exikóban, majd Texasban és Oklahomában, 
mint a Royal Dutch Shell és a Torsion Balance Exploration Comp. (Houston) gra
vitációs méréseinek vezetője, majd technikai tanácsadója működött eredménye
sen. Fekete Jenő volt az e lső  magyar geofizikus, aki a torziós inga méréseket nagy 
sikerrel alkalmazta, és a módszer széles körű elterjedését előmozdította. -  Később 
az ingát a grayiméter szorította háttérbe, majd a szeizm ikus mérések egyeduralma 
következett. Újabban azonban a gravitációs, sőt a torziós ingás kutatás is, a geo
fizikának Eötvös által elindított módszere megújulva, a számítástechnika lehetősé
geit kiaknázva, új sikerekre számíthat a nyersanyagkutatásban.

Eötvössel kapcsolatban, egy bizonyos szempontból sajnálatosnak mondható 
tényt kell megállapítanunk. Közismert tudományos önzetlensége miatt, ami men
tes volt minden üzleti érzéktől, nem történt meg a torziós inga szabadalmaztatása. 
Eötvös önzetlenül és lelkesen szolgálta a külföld jelentkező és növekvő érdeklődé
sét. Minden adatot, sőt anyagot is rendelkezésre bocsátott, útbaigazítást adott 
módszerével és műszerével kapcsolatban, mert azt tudományos eszköznek tekint
ve, az emberiség szabad hasznára ajánlotta. Mindez jellem zi a nagy tudós kivételes 
egyéniségét, önzetlen humanizmusát.

A fizika tudományának földtani kutatásokra való felhasználása óta számtalan e l
m életi, módszertani eredmény született, és igen sokféle műszer, eszköz, technikai 
felszerelés megalkotására, felhasználására került sor. Mióta Eötvös torziós ingájá
nak mérési eredményei Böckh Hugó által első  ízben nyertek földtani értelmezést, 
azóta a geológus társadalomnak szüntelen törekvése a geofizikai adatok minél 
pontosabb földtani interpretálása. Eközben újabb és újabb igényt is támaszt a g e 
ofizikával szem ben, amely egyre tökéletesebb eszközökkel, módszerekkel igyek
szik azt k ielégíteni. Hogy ez mennyire nem könnyű feladat, azt jól példázzák ko
runk, a technokrácia eredményei: az ember megjárta már a Holdat, de mindmáig 
nem született meg, például a kőolaj és földgáz direkt kutatási módszere, és a föld
kéreg is csupán mintegy 10 -12  km m élységig ismeretes néhány kivételes ponton.

Befejezésül: „egy kis nemzet is lehet szellem i nagyhatalom, tudósainak, 
művészeinek alkotásaival, kulturális értékeivel”, mondotta 1973-ban a 80 éves 
Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós, itthoni televíziós vallom ásá
ban. Eötvös Loránd 1903-ban a kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetemen tartott beszédében ezt így fogalmazta meg, amikor Bolyai János
ra em lékezve, benne látta azt az eszm ényképet, amelyet a magyar tudósok elé ál
lított: „csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s ezért ha igazi tudósok és -  
amint kell -  jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra 
kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az 
illő  tiszteletet.” Ennek szellem ében élt és munkálkodott, ez volt az ő hitvallása és 
üzenete az utókornak.

dr. Csiky Gábor 
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Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat

a tudományos eszm ecsere az egyes kutatóknak úgy, mint a tudománynak 
nagy hasznára válik.” -  írta Eötvös Loránd 1890-ben egy meghívóban, amelyet az 
ország -  akkor még meglehetősen kevés számú -  fizikatanárának és fizikusának 
küldött. Eötvös munkája nyomán 1891 novemberében alakuló közgyűlést tartot
tak, am ellyel megkezdte működését a Mathematikai és Physikai Társulat. E társu
latnak megalakulásától egészen 1919-ig Eötvös haláláig, az alapító Eötvös Loránd 
volt az elnöke.

A társulatban hosszú időn át túlsúlyban voltak a matematikusok, ezt mutatják -  
többek közt -  az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Tanulóverseny példái is (f i
zikai feladattal csak nagy ritkán találkoztak a versenyzők), de a matematika túlsú
lyát tükrözik a társulat lapjában, a Mathematikai és Physikai Lapokban közölt dol
gozatok is.

A háborút követő nehéz idők miatt a társulat működése mintegy két évig gyakor
latilag szünetelt. A matematikus Kürschák József és Mikola Sándor fizikatanár le l
kes munkája és az 1921-ben tartott közgyűlés nyomán indult újra a társulat tevé
kenysége. Ezen a közgyűlésen határozták e l, hogy a társulat felveszi az Eötvös Lo
ránd Mathematikai és Physikai Társulat nevet. Elnöknek Frölich Izidort, az elm é
leti fizika professzorát választották m eg, akit 1931-ben a matematikus Rados 
Gusztáv, majd 1942-ben Pogány Béla, a kísérleti fizika professzora követett. Po
gány korai halála után Rybár István -  Eötvös tanítványa -  volt elnök 1944-ig, am i
kor a háború ismét megszakította a társulat működését.

A háborút követő újrakezdés időszakában a társulat csak nehezen talál magára. 
Az első  egyesület, amely a fizikusokat összefogja, a nagy múltú Termé
szettudományi Társulat fizikai szakosztálya, amelynek az 1945-ös megalakuláskor 
Barnóthy Jenő, majd 1946-ban Novobátzky Károly az elnöke. Az előző, matema
tikusokat és fizikusokat is tömörítő egyesület jogutódjaként 1949 februárjában 
alakult meg a most már fizikai profilú Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELET). A 
társulat elnöke Novobátzky lett, társelnökei Gombás Pál, Szalay Sándor és Selényi 
Pál, alelnökei Kovács István és Szigeti György.

1950 szeptemberével indult meg a társulat lapja, a Fizikai Szemle. A héttagú szer
kesztőbizottság elnöke Koczkás Gyula, őt rövidesen felváltotta a lap élén Szamosi Gé
za felelős szerkesztő, akinek külföldre távozása óta (1957) a lap élén mind a mai napig 
Marx György áll, mint főszerkesztő, illetve mint a szerkesztő bizottság elnöke.

Az ELFT négy évtizedes működése alatt nagyságrendekkel több gyűlés, konfe
rencia, előadóest és más tudományos összejövetel szolgálta az Eötvös által is oly  
fontosnak tartott „tudományos eszm ecserét”, mint amit a társulat a m egelőző hat
van évben képes volt megvalósítani.

Nagy eseménynek számítottak a fizikus vándorgyűlések, amelyeken teljes átte
kintést adtak az előadók a hazai kutatásokról. Ekkoriban még el lehetett mondani, 
hogy szinte mindenki érdeklődéssel kísérte figyelem m el minden fizikus kollégája 
munkáját.



A kutatásban részt vevő fizikusok számának növekedése, a témák specializáló
dása felvetette annak az igényét, hogy a társulaton belül tagozódás jöjjön létre: 
1962-ben megalakult az ELFT sugárvédelmi szakcsoportja, amit azután számos to
vábbi szakcsoport megalakulása követett. Az idők múlásával egyre több speciali
zált konferenciát rendezett a társulat. 1951-ben csak az első  fizikus vándorgyűlé
sen (Pécsett) találkoztak hazánk fizikusai, 1952-ben a második (debreceni) ván
dorgyűlésen kívül nem volt más tudományos összejövetel, viszont egy évtizeddel 
később, 1962-ben öt, 1963-ban már nyolc konferenciát rendezett a társulat, am e
lyek között nemzetközi is szerepelt.

1950-től minden évben különféle díjakkal jutalmazza a társulat a kiem elkedő  
kutatási eredményeket. A Schmid Rezsőről, illetve Bródy Imréről elnevezett díjak
hoz később több más díj is csatlakozott, így  az 1961-ben alapított M ikola-díj, amit 
tanárok kaphatnak, majd -  szintén a hatvanas években létesült a Selényi-, a Gyu
lai- és a Novobátzky-díj. 1976-tól a csillagászati eredmények elism erésére szolgál 
a Detre László nevét v iselő  díj. A fizikai ismeretterjesztés elism erését szolgálja  
1974 óta a Prométheusz-díj. Kiemelkedik a díjak közül az Eötvös Társulat érme, 
amit életmű elismeréséért adományoznak. Az első  díjazott 1969-ben Renner János 
volt, akit Szigeti György, Marx György és Szalay Sándor követett.

A tanulóifjúság fizikai gondolkodásának fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul
tak a fizikai versenyek. Az 1916-os, e lső  fizikai verseny óta -  néhány év kényszerű 
szünettől eltekintve -  mind a mai napig megtartják e versenyeket, 1943-ig Károly 
Irén, 1949 óta Eötvös-verseny néven. Az 1916-os verseny győztese Jendrassik 
György, második helyezettje Szilárd Leó, az 1925-ös győztese T ellerEde volt. E 
nagy múltú verseny mellett 1974 óta Ortvay Rudolf-versenyt rendez az ELFT ifjú
sági csoportja, Tatán pedig a helyi tagozat Öveges József nevével fém jelzett verse
nyeket tart egy évtizede.

A társulat egy évszázada alatt sok minden történt még, ami em lítést érdemelne. 
Ez a rövid megemlékezés teljességre nem törekedhetett.

Dr. Makra Zsigmond

Források:
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A pozsonyi Erzsébet 
Tudományegyetem kezdetei

A 20. század eleji Magyarországon m indössze két tudományegyetem működött. 
A legrégebbi a nagyszombati jogutódjaként, Budapesten, a másik az ugyancsak ré
gi gyökerű, de modern egyetem ként 1872-ben felállított kolozsvári universitas. E 
két egyetem  a századforduló után már képtelen volt a jelentkező hallgatók tömege- 
mek képzésére. A korabeli Nyugat-Európához képest egyébként is szokatlanul ke
vés volt a két egyetem , hiszen így az ország óriási területei maradtak felsőokatási 
intézmény nélkül. Hasonló volt a helyzet a műszaki felsőoktatásban is. Az agrár-, 
és közgazdaságtudományok területén pedig még meg sem alakultak az egyetemi 
szintű tanintézetek. Mindezek alapján érthető, hogy már az 1880-as évektől egyre 
több magyar város jelentkezett, hogy helyt adjon egy új magyar egyetemnek. A 
versengők között volt Debrecen, Győr, Kassa, Pécs, Pozsony, Szeged, Temesvár, s 
mindegyik város terjedelmes emlékiratban foglalta össze az ottani alapítás előnye
it. Azok a városok kétségtelen előnyt élveztek, amelyekben már korábban is műkö
dött valamilyen felsőfokú tanintézet, de természetesen a városok anyagi áldozat- 
vállalásának mértéke is döntő szempont volt. A döntést tudományos, geográfiai té
nyezőkön kívül szubjektív tényezők is befolyásolták, így 1912. július 7-én Ferenc 
József szentesítette az 1912. évi XXXVI. törvénycikket, amely Pozsonyban és 
Debrecenben két új egyetem et létesített. Pozsony városában már Mátyás király ko
rában alapítottak Vitéz János gondoskodásából egyetem et, az 1467-ben megnyitott 
Academia Istropolitánát, amely azonban még az uralkodó életében megszűnt. Új 
felsőfokú tanintézet csak a 18. században alakult Pozsonyban. 1784- ben II. József 
költöztette ide a Dunáninneni Kerület királyi akadémiáját Nagyszombatról. Az 
akadémia az előkészítő bölcsészeti karon kívül jogi fakultással rendelkezett, 
amelyből a szabadságharc után az ország egyik legjelentősebb állami jogakadémi
ája fejlődött ki. Pozsony felsőoktatásának másik jelentős intézménye volt a még 
Bél Mátyás által alapított evangélikus líceum , mely a 19. század közepén már teo
lógiai, jogi és bölcsészeti képzést nyújtott hallgatóinak. Az 1880-as években szóba 
került egy pozsonyi katolikus egyetem  létesítése is, de az egyetem  alapítására 
m égis az első  világháborúig kellett várni.

Az 1912-es törvény valójában csupán szándéknyilatkozatnak fogható fel, hiszen  
az egyetem  működésének tényleges m egkezdése, a feltételek biztosítása igen 
hosszú időt vett igénybe. A pozsonyi egyetem  tervezett felépítésénél a kolozsvári 
mintát vették alapul. Ennek m egfelelően a jog- és államtudományi, valamint a böl
csészet-, nyelv- és történettudományi karok mellett, még igen jelentős anyagi be
ruházást igénylő két másik fakultást is fel kívántak állítani: az orvostudományit, 
valamint a m ennyiség-, természettudományi és m ezőgazdasági kart.

1914 őszén a Monarchiára nézve igen nehéz időszakban nyílt meg az egyetem, 
egyelőre csupán egy karral, a jog- és államtudományival, amelynek létesítése v i
szonylag a legegyszerűbb volt, a nagy hagyományú jogakadémia átalakításával. 
Az egyetem a m eggyilkolt Erzsébet királyné nevét vette fel és így vonult be a ma
gyar felsőoktatás történetébe. 1915-ben és 1916-ban erőfeszítések történtek az



újabb karok megnyitására, de a háborús körülmények között sok gátló tényező ne
hezítette az ügy előrehaladását. A bölcsészet és az orvosi kar részére 1916-ban s i
került telket vásárolni Pozsonyban, majd a helyőrségi kórház m egszerzésével egy  
majdani klinikai tevékenység alapjai is körvonalazódni kezdtek. A mezőgazdasági 
egyetem  tervét többször is felvető agrárkörök követelését a földm űvelési és a köz
oktatási kormányzat meglehetősen furcsa módon kívánta teljesíteni. A háborús 
években komoly formában merült fel, hogy a mosonmagyaróvári mezőgazdasági 
akadémiát a pozsonyi egyetem természettudományi karához kapcsolják, ami a kar 
felállítása körüli bonyodalmakat csak növelte. Ez a megoldás ugyan a kormányza
ton kívül valójában senkinek sem nyerte el tetszését és rövid kísérletezés után fé l
be is maradt, hiszen a pozsonyi természettudományi kar felállítására már nem ma
radt idő.

M indenesetre az egyetem i képzés anyagi és dologi feltételeinek körvonalazódá
sa után 75 évvel ezelőtt, 1916. novem ber 19-én m egtartották a pozsonyi M a
gyar K irályi Erzsébet Tudom ányegyetem  avató ünnepségét. Ezen az ünnepsé
gen mutatták be az új egyetem i épületek terveit. 1917-ben Apponyi Albert kultusz
m inisztersége idején azután újabb lépések történtek az egyetem kibővítésére. Egy
más után nevezték ki az orvosi és a bölcsészeti karok új professzorait, s az új taná
rok 1918 márciusában előbb a bölcsészeti, majd 1918 áprilisában az orvosi fakul
tást alakították meg. A tényleges oktatás 1918 tavaszán még csak a bölcsészeti ka
ron kezdődött meg, de 1918. október 5-én már egy három fakultással bíró, csakném  
teljes egyetem  nyitotta meg negyedik tanévét Pozsonyban.

A történelem azonban nem adott sok időt a pozsonyi egyetemnek. 1919. január 
1 -én a várost a cseh-szlovák csapatok szállták meg. A csehszlovák állam egyik első  
intézkedése volt Pozsonyban új, önálló szlovák nyelvű egyetem et felállítani, s ez
zel párhuzamosan a magyar egyetem működését megszűntetni. 1919. szeptember 
22-én az orvosi és bölcsészeti kar működését be kellett szüntetni, s a jogtudományi 
kar is csupán három év haladékot kapott. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem  
és tanárai előbb Budapesten kaptak átmeneti működési lehetőséget, majd 1923-ban 
Pécs városa fogadta be a székhely nélkül maradt universitast.

Szögi László

Irodalom

Dr. Szabó Pál: A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi mun
kássága. Pécs 1940. 1103. p.

K ovács Kálmán: A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem jog -  és államtudomá
nyi kara 1914-1921  -  Jogtörténeti tanulmányok Bp., 1983. 143-167. p.

Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második f e lé 
ben. Bp., 1969. 30-31 . p.

Kiss József Mihály: Párhuzamos utak. A kolozsvári és pozsonyi egyetem válsá
gos időszakának történetéhez -  Tanulmányok a magyar felsőoktatás 19.-20. sz.-i 
történetéhez. (ELTE Levéltára). (M egjelenés alatt.)



Teleki Pál
Emlékezés a fö ldra jz tudósra  50 évvel halála után

1902-ben egy fiatal jogászt mutattak be Lóczy Lajos egyetem i tanárnak, a ma
gyar geográfia addig s azután is egyik legkiem elkedőbb tudósának. A fiatal ember, 
a 23 éves Teleki Pál, a geográfiában szeretett volna m űveltséget szerezni. Gyerek
kora óta bújta a felfedező utazásokról szóló írásokat, térképeket és maga is írt be
számolókat. Lóczy elég keményen fogadta a fiatal grófot és azzal a feltétellel vette 
maga m ellé, hogy egyelőre tanulni fog és nem tanulmányokat írni.

Teleki a publikálási szilencium ot 7 évig betartotta. Első nagy művét: Atlasz a ja
pán szigetek kartográfiájának történetéhez, hosszú évek adatgyűjtése és utazásai 
után, 1909-ben, 30 éves korában jelentette meg. A munkát Párizsban nemzetközi 
kongresszusi jutalommal tüntették ki. A tokiói egyetem  ma is legféltettebb kincsei 
között tartja számon.

A szilencium  évei alatt igen élénk tudományos, társadalmi szervező munkát 
folytat. A Földrajzi Társaságnak választmányi tagja, majd titkára, főtitkára, végül 
levelező tagja. O lvas, kritikákat ír, gyűléseket, kirándulásokat szervez. Különösen 
sokat foglalkozik térképészettel, a térképek fajtáival, szerkesztési módszereivel. 
Ismeri a magyar geográfusokat, külföldiek közül sokat szem élyesen, vagy olvas
mányai alapján. Otthonos a geográfia problémáiban és azokat pontosan be tudja 
helyezni a tudománytörténet fejlődési vonalába.

Életének sorsfordító dátuma 1912. Olyan pályára áll, amelyen a legnagyobbak 
közé emelkedik. Részt vesz C holnoky Jenővel, a fizikai földrajz kiváló tudósával 
azon az interkontinentális kiránduláson, am elyet a New York-i Földrajzi Társaság 
rendezett fennállásának 60-adik évfordulója alkalmából. 33 éves korában itt lesz 
olvasó tudósból érett geográfus és élettapasztalatokban gazdag bölcselő. IttÉszak- 
Amerikában ismeri meg a gazdasági földrajzot, nem könyvekből, hanem terepi ta
pasztalatokból, am elyekhez már csak a statisztikákat és történelmet kell hozzáol
vasni, illetve az elbeszélésekből kiszűrni. Itt fedezi fel a munkálkodó ember m el
lett a gondolkodó és újító embert. A tájalakító munkás mellett a tájalkotót és itt ta
lálja meg, az egyén m ellett a közösség teremtő erejét, a közösségét, mint termé
szeti faktorét. Itt lesz gazdaság-geográfussá, de nem az akkor divatos német vagy 
francia elm életi iskolák szerint, hanem megragadva és megértve a látott tér és a 
működő ember együttélésének eredményeit.

E kirándulásról írott könyvében* olvasunk először a domborzatról, a klímáról, a 
folyórendszerekről, az építő és pusztító energiákról, a növénytakaróról olyan le 
írásokat, amelyek beszélnek, élnek, a térbeli állapotokba belopják az időt és a fej
lődés raffinériáit. A gazdasági, technikai fejlődés csodái mögött keresi az embert, 
aki mindezt létrehozta és egészen másképpen mint Európában. A ciklusos fejlődés 
modelljét keresi s ehhez rengeteg földrajzi, gazdasági, történelmi, politikai, iro
dalmi adatot gyűjt össze.

* Amerika gazdaságföldrajza. Bpest. 1922. 220 p.



A mű 1922-ben jelent meg -  a háború utáni viszonyoknak m egfelelően -  silány 
papíron, gyenge nyomással. De általa jelent meg a magyar szakirodalomban a kor
szerű, széles ölelésű gazdasági földrajz. Munkája nem csak a magyar irodalomban 
úttörő, de élén jár a nemzetközi fejlődésnek és bevezetője későbbi átfogó elm életi 
és gyakorlati nagy művének: A gazdasági élet földrajzi alapjai című kétkötetes 
könyvnek, amely ha nem magyar nyelven jelenik meg, minden bizonnyal a világ- 
irodalom klasszikus gazdaságföldrajza lehetne.

1912-től már csak két év van a világháború kitöréséig. Teleki 1914-ben bevonul 
és frontszolgálatot teljesít két éven át. Rejtély marad hol, s mikor volt ideje m eg
írni azt a  ̂földrajzfilozófiai művet, am ellyel akadémiai székfoglalóját tartotta 
1917-ben. Az esszé végigkíséri a földrajz fogalmának és jelentésének kialakulá
sát az ókori népektől kezdve a görögökön, a középkoron át a jelenkorig.

Hatalmas irodalmi anyagot tekint át. Az idézett francia, német, angol és magyar 
szerzők és munkák címe 125-re rúg és ez nagyszerű válogatás.

Tárgyalja a geom orfológia kiválását a geológiából a m eteorológia, klim atoló
gia, oceanográfia, biogeográfia bifurkációját. Fejtegeti, hogy hatja át a gondolko
dást az új földrajzi megismerések szellem e. Beszél a gazdasági és történeti fö ld 
rajzról és a szintetikus földrajzról, a térképekről.

Ide tartozna, de terjedelme miatt nem tárgyalható az a hatalmas tudományos 
munka, amelyet Teleki a magyar tudósok egybefogásával a Kárpát-medencéről és 
Magyarországról az 1920. évi béketárgyalásokra készített elő. Ugyancsak nem 
méltatható röviden az Egyesült Államokban 1922-ben tartott előadásainak anyaga, 
am elyet a Macmillan kiadó 1923- bán jelentetett meg: The Evolution of Hungary 
and its Piacé European History, New York, 312 p.

Sok külföldi és hazai előadása és népszerű cikke, ismeretterjesztő könyve m el
lett Teleki fő műve az 1936-ban megjelent A gazdasági élet földrajzi alapjai című 
egyetem i tankönyv. Az első  kötet általános bevezetés az éghajlati övékről, száraz
földekről, tengerekről, óceánokról, növényzeti övékről, talajokról, a gazdasági 
élet anyagairól s végül az emberről, településről, népsűrűségről. Kedvenc témája 
az éghajlat, amely alapvető tényező a település, foglalkozás, életmód, történelem, 
kultúra kapcsolatainak megértésében.

A második kötet Európa, Ázsia, Amerika agrár és ipari tájait mutatja be. Ezek 
tárgyalása során ismerjük meg Teleki Pál m egjelenítő képességét. Tájleírása nem
csak geológia, nemcsak földrajz, hanem egyszerre történelem, életmód, kultúra, 
gazdálkodás és mindez nem egy állapotrajz metszeteként, hanem élő, dinamikus 
változásaiban, és egymásra hatásában. Teleki m űveltsége és egységlátása egy-egy  
leírásban olyan ismereteket és kapcsolatokat tár fe l, amelyek együttesen, egymást 
m ódosítva hatnak s eredményük az egyéni, mással össze nem téveszthető táj. A 
Mediterráneum, vagy Európa történetét, földrajzát, gazdasági és kulturális fejlő 
dését senki olyan egységben nem írta meg, mint Teleki Pál. Szerencsés volt az a 
magyar egyetem i hallgató, aki ebbőlfcsak magyar nyelven megjelent kincsestárból 
tanulhatott. ^

A tájak leírásánál külön hangsúlyt kap a könyv Hazánk cím ű fejezete. Harminc
hét nyomtatott oldalon áttekintést kapunk hazánk földrajzi, történelmi, néprajzi és 
gazdasági helyzetéről s ezen belül az egyes tájakról. Minden iskolázott magyar

A földrajzi gondolat tönénete. Bp. 1917. 231 p.



alapműveltségének része kell legyen ez a fejezet. Aztán, ha a magyar olvasó átte
kintést kapott hazája viszonyairól, olvassa el a Rajna mentéről írt fejezetet, hogy 
képet kapjon arról, hol tartunk Európában?

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szédületes nagy irodalmi anyag és széles körű 
sokfelé szerzett tapasztalat teszi a könyvet lexikonszerűen gazdag kézikönyvvé. A 
bemutatott tájak kiválogatása és minden táj leírásának egyéni kezelése változatos
sá, élvezhetővé teszi a hatalmas ismeretanyagot. Mégsem a tárgyi anyagtömeg, ha
nem az ahhoz fűzött gondolati rész az igazi értéke a könyvnek. Ha az olvasó m eg
próbál a szerzővel együtt gondolkodni, minden bizonnyal m egjelenik előtte a mű
velt, mélygondolkodású s m égis egyszerű, közvetlen- ember, aki mindig tanít, f i
gyelm eztet, javít.

dr. Rónai András

Irodalom:

Gróf Teleki Pál irodalmi munkássága. Összeállította: Sédi Károly. Földrajzi 
Közlemények, 1939.

Teleki Pál gróf tudományos irodalmi munkásságának repertóriuma. Ö sszeállí
totta: Kertész János. Magyar K özigazgatás, 1941. dec. 21.



Négy Faller a Magyar 
Montanisztikában

Bevezető
A gölnicbányai templomkert öreg sírköveinek egyik legszebbikét Josef Faller 

(1780. márc. 27. -  1837. szept. 3.) és Teresia Faller (született: Hiszem, 1784. szept.
26. -  1852. márc. 14.) „hálás gyerm ekei” állították szüleik sírjára. Tudtommal ez, 
és m ellette Alexander Faller sen. (1816-1886) m űvészi szépségű öntöttvas sírke
resztje a legrégibb m eglévő tárgyi emlékei a bajor Donaueschlingenből egyes for
rások szerint (1) a XVII. század végén átszármazott Faller család gölnici letelepe
désének. Más források (2) arról tanúskodnak, hogy egy Faller Keresztély (Christl) 
nevű bányavállalkozó a Selmecbányához tartozó hodrusbányai Mindszent-telért 
m űvelő Kling-aknában 1509-ben 21 bányászt foglalkoztatott, illetve valószínűsí
tik, hogy ő az a Faller, aki ugyanitt 1520-ban korszerűsítette az aknaszállítást és a 
kutatást. Utóbbi adatok arra utal/hat/nak, hogy a család ősei eredetileg Selm ecbá
nyán települtek le és onnan származ/hat/ott el az egyik ág Gölnicbányára, más 
ágak pedig más felvidéki bányavárosokba.

Jóllehet tudunk már az 1700-as évek elején működött gölnicbányai és szepessé- 
gi bányatulajdonos Fallerekről (1), továbbá a Selmecbányái bányászati akadémia 
első  évszázadát összefoglaló emlékkönyv (3) szerint már 1795-ben iratkozott be az 
iskolába bizonyos F. Mihály (aki később kém lészként szolgált Szolnokon) és 
1812-ben egy F. János (későbbi működéséről nincs adat), a család szakmai-tudo- 
mányos hírnevét a gölnici ágból származó Faller Gusztáv (Gölnicbánya, 1816. 
márc. 2. -  Jászó, 1881. jan. 20.) bánya- és kohómérnök máig ható jelentőségű mun
kássága alapozta meg. Az ő egyik fia Faller Károly (Selmecbánya, 1857. máj. 21.
-  Budapest, 1913. máj. 30.) kohómérnök. Károly testvérének, Faller Gusztáv (S el
mecbánya, 1850. okt. 2. -  Debrecen, 1929. dec. 28.) hegybányai bányaorvosnak 
(1) két -  vele együtt az első  világháború után a trianoni Magyarországra települt -  
fia: Faller Gusztáv (Hegybánya, 1892. febr. 13. -  Vác, 1968. jún. 22.) bányamér
nök és-éd esap ám  -  Faller Jenő (Hegybánya, 1894. szept. 25. -  Sopron, 1966. dec.
23.) bányamérnök.

Az utóbbi négy bányász-kohász Fallerről szól ez az írás a birtokomban lévő  bő
séges -  teljes körű, szakszerű (és ezért részemről e l nem végezhető) feldolgozásra  
érdemes -  dokumentum-tömeg alapján. írásom vázlatosságának és hézagosságá
nak némi ellensúlyozására törekedve hivatkozom a szövegben azokra az -  ismere
teim szerint leglényegesebb -  irodalmi forrásokra, amelyek teljesebbé tehetik az 
érdeklődők számára az itt leírtakat.



1836-ban iratkozott be bányamérnökhallgatónak a selm eci akadémiára (1, 2, 3,
4, 5, 6), ahol 1840 őszén nyerte el kitűnő végbizonyítványát (absolutoriumát). 
Föld- és ásványtani ism ereteinek k iegészítése végett Bécsben H aidinger Vilmos 
(1795-1891) előadásait hallgatja, ahol 1841-ben szintén kitűnő minősítést ér el. 
Ezt követően három évig  a horvátországi bányászati kutatóbizottságnál mérnök
gyakornok G ranzenstein Gusztáv (1808-1870) mellett, majd -  pályázat alapján -  
elnyerte az akadémia bányam űvelési, mérési és bányagéptani tanszékének asszisz
tensi állását. Az állás betöltése előtt az udvari kamara egyéves tanulmányútra kül
di. Ennek során számos hazai bányát és kohóművet ismer meg és újra hallgatja 
Haidinger „oryktogoniai” előadásait. A sszisztensi állását 1844. március 4-én fog
lalja el A driányi János (1799-1871) professzor mellett.

1846-ban a szélaknai felső-bibertárói üzemhez nevezik ki, ahol „schichtmeis- 
ter”-ként, majd (1851-től) „markscheider”- ként dolgozik. Közben rövid időre a 
bélabányai Györgytáró és zúzómű felügyeletével bízzák meg és -  1850-51-ben he
lyettes tanárként -  vezeti a tanszéket. 1852 tavaszától a tiroli Hallban a kincstári 
sóbányászatban kerületi bányamérnök, majd a a mérnökség vezetője. Innen kerül 
vissza Selm ecre, amikor is az uralkodó (1855. okt. 19-i rendeletével) kilenc pályá
zó közül őt nevezi ki a tanszék vezető tanárává és egyben bányatanácsossá.

M ásfél évtizedes tanszékvezetői munka után -  betegségével összefüggő kérésé
re -  1871 októberében nyugdíjazzák, mely alkalommal „a bányaüzemi munka, bá
nyászati oktatás és irodalom terén szerzett érdemei” uralkodói elismerésben része
sülnek. Szolgálatait ezután is igénybe vették. így pl. K erkápoly Károly (1824-  
1891) pénzügym iniszter -  az országgyűléstől az állami bányászat gazdaságosságá
nak független szakértőkkel történő felülvizsgálatára kapott rendelkezés alapján -  
őt bízza meg (másodmagával) a nagybányai és kolozsvári bányakerület kincstári 
bányáinak felülvizsgálatával. Erre az időszakra esik közreműködése a bécsi világ- 
kiállítás előkészítésében. 1873-tól haláláig a jászóvári premontrei prépostság



szakértőjeként annak különféle üzemei (vasércbányák, kohók, vasgyár, erdészet és 
fűrésztelep, stb.) felügyeletét látja el.

Életművének kiemelkedő eredményei professzori működéséhez fűződnek, eh
hez alapos iskolázottsága és számos tanulmányútján szerzett ismeretei m ellett bá
nyaüzemi praxisa adott jó alapot. Ezért jellem ezheti oktatói tevékenységét az e l
mélet és a gyakorlat szoros egysége. Az addig szinte kizárólagos ércbányászati ori
entáción túllépve, az akkoriban fejlődésnek indult szénbányászat m űvelési problé
mái nem csak előadásaiban jelennek meg, hanem elsőként vezet hallgatói tanul- 
mányutakat szénbányákhoz. Előadásainak Wilhelm V ierheilig , soproni származá
sú hallgató tollából kéziratosán ránkmaradt jegyzete -  mely a miskolci egyetem  
Selm eci Műemlék Könyvtárában található -  is tanúsítja, hogy a tananyagok kor
szerűsítésében és a nemzetközi tudományos haladáshoz való felzárkózás érdeké
ben az akadémián akkor végbemenő folyamatoknak „bizonyíthatóan szellem i ser
kentője és a gyakorlati bevezetésben is állhatatos támogatója volt.”. (7)

Szakirodalmi tevékenységét -  amennyire azt sikerült összegyűjteni -  35 munka 
képezi. Közülük 16 ércbányászati, 4 szénbányászati, 7 bányagépészeti, 2 bánya
mérési, 6 pedig bányászat- és felsőoktatás- történeti vonatkozású. M űszaki-tudo
mányos munkái közül ma elsősorban a Selm ec környéki bányászatra vonatkozók  
kerültek újra az érdeklődés homlokterébe, az ottani bányászat reneszánszával kap
csolatban, ezeket -  jellegüknél fogva és mert jórészt német nyelven íródtak -  a ha
zai szakirodalom már egyre ritkábban említi.

Alapvető bányászat- és oktatástörténeti forrásként (annál is inkább, mert azóta 
az idevonatkozó levéltári anyag egy része elpusztult) ma is rendszeresen idézett 
munkája a már említett 315 oldalas emlékkönyv (3), amely nem csak az akadémia 
első száz évének történetét, szervezeti fejlődését, rendszabályát és beiratkozott 
hallgatóinak pontos névjegyzékét adja meg, hanem megtalálható benne -  ugyan
csak az ő összeállításában -  annak a 23 kitűnő bányásznak az éleuajza, akik a sel- 
meczi akadémia tanítványai voltak, valamint „A selmeczbányai fémbányászat leg 
érdekesebb és megtekintésre legméltóbb tárgyainak összefoglaló átnézete” is.

Nemzetközi jelentőségű és ma is számontartott érdeme, hogy az akadémiát be
kapcsolta a leobeni és pribrami tanintézetek között szakmai-tudományos évköny
veinek szerkesztésébe. Arról a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuchról (BUHJ) 
van szó, amelynek első kötete (8) -  vordernbergi bányászati szakiskola 1842-ben  
megindítottt időszakos folyóiratának folytatásaként -  1851-ben jelent meg. Az ez 
után felváltva Leobenben (szerk.: Peter Tunner) és Pribramban (szerk.: Grimm  
János) megjelent kötetekben már számos magyar szakember tanulmánya látott 
napvilágot, de a szerkesztésbe talán a szabadságharcot követő m ellőzés folytán 
csak 8 év után -  éppen az ő nemzetközi szakmai tekintélyének is köszönhetően -  
vált lehetővé Selmec bekapcsolódása, ő  szerkesztette ezután a most már „BUHJ. 
der k.k. Schemnitzer Bergakademie und der k.k. Montanlehranstalten zu Leuben 
und Pribram...” címen megjelent évkönyvek 1858/1859/VIII., 1861/1862/X , 
1864/1865/XV. és 1867/1868/XVIII. köteteit és ezekben 10 év alatt 21 tanulmányt 
is publikált.

Ide kívánkozik végül, hogy halálának 100. évfordulójára a magyar és a szlovák  
szakemberek új -  „Non omnis mortuus, qui promulgat scientiam” feliratú -  sírem
lékbe foglalták régi sírkövét a jászói temetőben, valamint Kassán és M iskolcon az 
egyetem i karok két napos közös emlékülést tartottak. (9)



1875-ben iratkozott be az akadémiára (1 ,4 ,  5, 6, 10, 11). Tanulmányai befejez
tével 1878-tól gyakornokként Horgospatakon, Oláhbányán, m ajd-katonai szolgá
lat után -  a kapnikbányai kohónál dolgozik és teszi le végszigorlatát: fémkohász 
oklevele 1881. márc. 19-én kelt. Ez év júliusától bányagyakornok a budapesti Fő- 
fém jelző Hivatalban, majd 1882 augusztusától III. oszt. kohótiszt és kém lész a se l
meci ezüstkohónál. Ezzel egyidejűleg a Selmecbányái (alsóbb) bányaiskolában a 
kohászat tanára lesz és kilenc éves tanári működésének időszakában számos tanul
mányút keretében alaposan m egismeri a hazai bányászatot-kohászatot. Ezután
1891-től II. oszt. kohótisztként a selm eci központi kohónál dolgozik, közben
1892-től rövid ideig kohófőnök Tajnán. 1893- bán a selm eci Vegyelem ző H ivatal
ba kerül, ahonnan az aranyidai foncsorozó műbe helyezik. 1894-ben kerül helyet
tes tanárként az akadémia fém kohászati tanszékére, ahol 1896-tól II.osztályú fő 
iskolai tanár lesz, majd 1906-tól I. osztályú főiskolai tanárként vezeti a tanszéket 
élete végéig. N égy -  főleg tanárkodásának első  időszakára eső -  tanulmányútja ke
retében ismerkedik meg csaknem egész Európa (Ausztria, Németország, Olaszor
szág, Svájc, Franciaország, Anglia, Belgium , Hollandia. Svédország és Norvégia) 
fémkohóival és fémkohászati tudományos intézm ényeivel.

Alapos felkészültségű és látókörét egyre bővítő professzornak sokak szerint leg
múlhatatlanabb érdeme a fémkohászattan négy kötetes kézikönyvének (12) m eg
írása, amely „ezután mintegy 50 éven át e szaktárgy tan- és szakkönyveként szo l
gált. A könyv I. kötete a fém ek tulajdonságairól, az ércekről, a tüzelőanyagokról, 
a tűzi és nedves kohászati eljárásokról és berendezésekről, valamint a kohótermé
kekről szól. A II. kötet az ólom - és rézkohászatról nyújt részletes áttekintést. AIII. 
kötet az arany, az ezüst, a platina, valamint a higany kinyerési módszereit ismerte
ti. A IV. kötet a nikkel, a kobalt, a cink, a kadmium, az antimon, a bizmut, az ón, 
az arzén, az urán, a volfram, a króm és az alumínium kohászati előállítását mutatja 
be. A ...kézikönyv az e lső  magyar nyelvű, a tárgykör teljességét rendszerezetten



átfogó mű volt. Ebben a szakmai nyelvváltást szembetűnően mutatta az is, hogy 
Faller Károly minden új magyar szakkifejezés mellett zárójelben az akkor haszná
latos német nyelvűt is szerepeltette. A mű korszerűségét ...az  is mutatta, hogy már 
szerepeltek benne a legújabb technológiai megoldások, pl. az elektrokohászat kü
lönböző eljárásai, az alumíniumolvadék eletrolízise, a cinknek, az antimonnak, a 
bizmutnak, az ónnak, az aranynak, az ezüstnek az ólom- és rézoldatból való elekt- 
rolitikus kifejtése fémnyerés vagy raffinálás céljából.” (13)

Szakírói munkásságának gazdagságát e főművén kívül további 34 publikációja 
je lz i, ezek mintegy háromnegyede a Bányászati és Kohászati Lapokban látott nap
világot. Bennük részben az említett külföldi tanulmányútjain szerzett ismereteit 
adja közre, másrészt (1903-1911 között publikált 12 cikk) olyan, színesfém ekkel 
foglalkozó metallográfiai tanulmányok, amelyekben „ezt, az akkori tudományos 
életben szinte ismeretlen tárgyat népszerűsítette és hasznosságát kiemelte. E témá
jú cikkeiben -  szinte egyedül a hazai irodalomban -  állapotábrákat mutatott be, 
...ism ertette a vizsgálatokhoz használt eszközöket, munkamódszereket -A z  ész
lelt jelenségek leírásához a hiányzó szakkifejezéseket neki magának kellett m eg
alkotnia ... Mindezen munkálataival a fémkohászat technológiai eljárásait megha
tározó természeti törvényszerűségeket kívánta szem léletesen megértetni, ilym ó- 
don az iparág szakembereit a csupán tapasztalatokon alapuló cselekvésről a tudo
mányosan megalapozott, tudatosan irányított tevékenységre m ozgósítani.” (13)

A Fémkohászati Tanszék Faller Károly további három autográf kéziratát őrzi: 
Kém lészet (1895, 165 oldal). Kohótelepítés (1896, 36 oldal) és Pénzverészet 
(1895, 75 oldal). Az utóbbi e „hagyományos” tárgy elm életi tananyagának kidol
gozása, amelynek bizonyos részletei „A fém kohászattan...” III. kötetében (12) is 
megtalálhatók. Jelentősen fejlesztette e tárgy gyakorlati oktatásának eszközpark
ját és kibővítette vele a hallgatók hagyományos 2 hetes „nagygyakorlatának” 
programját is. Munkásságának méltatói az újért való lelkesedésének példájaként 
em elik ki, hogy a Bányászati és Kohászati Lapokban elsőként ő foglalkozik az alu
míniummal és technikatörténeti szempontból is jelentősnek tartják azt a szakvéle
ményét, amelyet 1912-ben az erdélyi jádvölgyi bauxit feldolgozásáról készített. 
(11)

Tudományos, szakírói és oktatói tevékenysége m ellett részt vett az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és „elődje”: a Bányászati és 
Kohászati Irodalompártoló Egyesület munkájában, 1898-1901 között pedig elnö
ke volt az egyetemi ifjúság önsegélyező egyletének, melynek első  elnökeként apja: 
az idősebb Gusztáv tevékenykedett. Emlékét és a Havasboldogasszonyról elneve
zett Selmecbányái temetőben lévő sírját az OMBKE ma is ápolja.



1910-ben iratkozott be az akkor már Bánya- és Kohómérnöki Főiskolának neve
zett akadémiára és bányamérnöki tanulmányait 1914 júliusában fejezte be (1, 14,
15, 16). Hallgatóként a vihnyei Ó-Antal tárói ércbányaüzemnél, Gabriella aknán 
gyakornokoskodott. 1914. augusztus 2- án katonai szolgálatra hívták be, részt vett 
a világháborúban és 1918. április végén szerelt le. Közben 1915. márciusban bá
nyagyakornoknak nevezik ki a kolozsvári M. Kir. Kutatóhivatalba a földgázkuta
táshoz, ám állását természetesen csak leszerelése után foglalhatta el, mégpedig az 
Egbell-i állami olajbányászatnál. Egbell Csehszlovákiához csatolásakor főhatósá
gánál, a Pénzügyminisztériumban kapott átmeneti beosztást. 1919. márciusban 
Debrecenbe rendelték a Nagyalföldi M. Kir. Bányászati Kutató Kirendeltséghez, 
ahol 1922-ig mint beosztott üzemi mérnök, majd 1938-ig mint a hivatal vezetője 
teljesített szolgálatot és irányította, vezette a nagyhortobágyai, vérvölgyi, hajdú- 
szoboszlói, Debrecen környéki, tardi, parádi, recski, terpesi, bükkszéki, füzérrad- 
ványi stb. olaj- illetve földgázkutató mélyfúrásokat. Itt szerzett érdemeiért (1939- 
ben) a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. (15) 1938. aug. 1-től az 
Ipari Minisztérium Bányászati Ügyosztályán a kőolaj- és földgázbányászati, vala
mint mélyfúrási ügyek referenseként irányítja a bükkszéki olajbányászatot, a me
zőkövesdi és a kőrösm ezői olajkutatást, valamint Észak-Erdély visszacsatolása 
után az ottani földgázkutatást és -feltárást. 1941. dec. 31-én minszteri tanácsosi c í
met kap. 1944 őszén nem volt hajlandó a minisztériummal nyugatra települni, an
nak Budapesten maradt részlegében foglalkozott a bányászat ügyeivel,'majd 1945 
elején az első  között vesz részt az új Iparügyi Minisztérium m egszervezésében és 
korábbi beosztásában dolgozik tovább. 1948. jún. 6-án még megbízzák a Bányásza
ti osztály vezetésével, majd szept. 14-i hatállyal -  mint önéletrajzában írja -  „az 
Ipari Miniszter 91 50/eln. 1948. sz. rendelettel a tényleges szolgálat alól felmentett 
és 6 hónapra rendelkezési állományban helyeztek. Öt hónappal később 1949. már



cius hó 1-én kelt 2760/eln. 1949 sz. rendelettel illetm ényem et beszüntették... 
1949. július 26-án a Nehézipar Minisztériumi Szénbányászati Igazgatóságához 
lettem behíva és a 273.249. sz. rendelettel alkalmazva a Szénbányák fúrási va
gyontárgyainak leltározásához. Ezen alkalmazásomból a Bányászati Kutatási és 
M élyfúrási NV vett át 1949. december 1-én... 1951. januártól 1953. február 6-ig a 
Mélyfúró Ipari Tröszt Termelési Osztályát vezettem, ekkor a mélyfúró kutató labo
ratórium vezetésével lettem m egbízva ...” Innen -  ahol egyebek m ellett a komlói 
szénfúrásokat is irányította -  került nyugállományba 1958-ban, nagymarosi ottho
nában azonban továbbra is, élete végéig  rendszeresen hozzá fordultak tanácsért 
volt munkatársai, a mélyfúró ipar műszaki vezetői.

A fúrótechnikus Pallér legmaradandóbb alkotásai a földgázkutatásra irányuló, 
de végül is 70 -8 0  'C-os, földgáztartalmú gyógyvizeket fakasztó északkelet-ma- 
gyarországi mélyfúrások. Közülük két hajdúszoboszlói és két debreceni a leg is 
mertebb. A Hajdúszoboszló határában telepített III. sz. kincstári -  egyben az I. sz. 
városi -  fúrást (és a következőket is) Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) tűzte ki, 
m élyítését (csakúgy, mint a következőkét) Faller vezette: 1924. dec. 16-án kezdte 
meg és rövid egy év alatt 1090,7 m-es m élységben fejezte be. A kútból kiöm lő 73 
°C-os hőmérsékletű, 1400-1700 l/min mennyiségű víz a Kösely-érbe folyt. A haj
dúszoboszlói II. fúrást 1926 májusában kezdték és „1930. július 7-én, 2032,92 m 
m élységnél fejezték be. (Európában, sőt az egész világon akkor a legm élyebb fúrás 
a felső-sziléziai Czuchow-II. sz. kőszénkutató fúrás volt, 2240 m -es talpm élység
g e l...)  A végleges kiképzés után a kút teljesítm énye 1250 l/m in, 78 *C-os jódos-sós  
víz volt... A Hajdúszoboszlón és Karcagon mélyített fúrások eredményei Debrecen 
városát is arra késztették, hogy egy fúrás lem élyítését kérje az államtól. Az 1929 
augusztusában kezdődött fúrást az 1737,6 m-es m élységben fejezték be, és -  k i
képzés után -  a kút 1400 l/min, 65 "C-os jódos-sós vizet ...szolgáltatott. Az I. sz. 
fúrást követően a második lem élyítésére is sor került. Az 1934. májusában befeje
zett II. sz. fúrás, kiképzés után, 875 l/m in, 63 ‘C-os vizet szolgáltatott... „Hajdú
szoboszló után Faller Gusztáv Debrecen város történetébe is beírta nevét örök 
időkre,” írja az újságíró. (17)

Szénhidrogénbányászati szakértői tevékenysége különös szerepet kap MAORT- 
pert közvetlenül m egelőző időszakban, amikor -  1947-ben -  az olajvitában eddig 
szereplő két partner, az olajkormánybizottság és a MAORT m ellett „m egszólalt a 
magyar hivatalos oldalról is egy aggodalmas, óvatosságra, belátásra intő hang”... 
Faller Gusztáv miniszteri tanácsos, a MAORT-nál már korábban működő ellenőr
zőkkel együtt, június elején több napon át vizsgálódott a helyszínen. Miután m eg
győződött a kutak állapotáról, jelentésében kimutatta, hogy... minden tonna kierő
szakolt kőolaj után 4 ,7 -7 ,3  tonna olaj marad a rétegben. A túltermelés miatt a 
mélyben vesző olajmennyiség kb. 8 -1 0  évre fedezhetné Magyarország belföldi 
olajszükségletét. Terjedelmes és szakszerű jelentésében azt közölte a kormánybiz
tossal „hogy a becsült olajvagyon 45% -os kitermelhetősége érdekében, a budafai 
mezőben mintegy 16,8%-os, az egyes kutaiban erős el vizesedést mutató hahóti me
zőt is figyelem be véve, a három mező összterm elésében mintegy 16,5 százalékos 
csökkentést kell végrehajtani. M egjelölte azokat a kutakat, amelyeket azonnal le 
kell zárni, s azokat is, amelyeknél a fúvókákat szűkíteni kell. A lovászi mezőben 11 
azonnal lezárandó kutat jelö lt ki, s itt is  három kútnál rendelte e l... a fúvóka szű
kítését. Meg is állapodtak a MAORT termelési mérnökeivel, hogy a termelés csök-



kentése június 7-én reggel 6 órgjcor kezdődik. Erre azonban nem került sor. Június 
6-án este kilenc órakor a MAORT-hoz kirendelt állandó ellenőr... táviratot kapott” 
az olajkormánybiztostól, „melynek értelmében sem m iféle termeléscsökkentő in
tézkedés nem érvényes -  a termelés a korábbi szinten tartandó.” (18) Arról már 
nem szól ez a leírás -  de az előbb idézett önéletrajz sem - ,  hogy végül is ezen ál
lásfoglalása törte derékba Faller Gusztáv karrierjét, és vezetett félreállításához, 
idegösszeroppanásához. De láthattuk: volt ereje e megpróbáltatások után is az új
rakezdéshez, újabb eredmények eléréséhez. Soha meg nem szűnt közm egbecsülé
sét tükrözte a szakemberek, munkatársak azon népes köre is, amely részt vett ham
vainak elhelyezésén a budapesti Farkasréti temetőben.

Faller Jenő (1894-1966)

1913-ban iratkozott be a főiskolára (1 ,4 ,5 ,), de tanulmányait 1915-ben meg kel
lett szakítania: a világháborúban orosz fogságba került, ahonnan hazaszökött és 
utána az olasz fronton teljesített katonai szolgálatot a háború végéig. Tanulmányait 
1919-ben fejezte be. Bányamérnöki oklevelét Sopronban nyerte el 1921-ben. Bá
nyamérnöki munkáját a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatában. Tatabá
nyán a VlII-as akna üzem vezető-helyettesként kezdte, majd a mérnökség helyettes 
vezetője lett. N égy év után 1922 novemberétől Dorogon a Salgótarjáni Kőszénbá
nya Rt. (SKB) szolgálatába állt és csakhamar megbízzák azoknak a -  V itális Ist
ván (1871-1947) földtani szakvélem ényei alapján folyó -  szénkutatásoknak az irá
nyításával, am elyek eredményeként 1924-1926 között a nagynémetegyházi,
1924-27-ben pedig a Jásd-Dudar környéki szénvagyont tette ism eretessé. Vállala
ta 1928-ban az ausztriai Statuendorfba küldi az ottani bányászat ellenőrzésére, 
majd 1929-40 között Várpalotán dolgozik és vesz részt az SKN ottani bányásza
tának korszerűsítésében: az ország első skyp-aknájának létesítésében, a torkrét-el- 
járás bevezetésében és az ország első vájár-tanfolyamainak m egszervezésében, ve



zetésében. 1940-től üzemvezetője az SKB bánfaival szénbányájának, ahol az 
északmagyarországi bányászatban elsőként bevezeti a frontfejtést. 1944-ben a 
SKB budapesti központjába helyezik, ahol a nyilasok hatalomra jutása után fö l
mondanak neki. A háború után az SKB műszaki vezetőjeként, majd miniszteri b iz
tosként vesz részt a bányászat reorganizálásában és államosításában. 1946-tól újra 
Várpalotán dolgozik, mint a Dunántúli Kerületi Bányaigazgatóság vezetője, irá
nyításával több új aknát létesítenek, melyek közül kiemelkedő jelentőségű a duda- 
ri telepítés a hozzá tartozó Zirc-dudari vasútvonallal. A kerületi bányaigazgatósá
gok átszervezése után rövid ideig a Budapesti Szénbányászati Kutató Laboratóri
umban dolgozik, majd 1950 februárjában intézeti tanárrá, később a Bányaművelés- 
tani Tanszék egyetemi docensévé nevezik ki. Itt bányagazdaságtant, bányarendé
szeti ismereteket, bányaművelési enciklopédiát, később bányászattörténetet adott 
elő , miközben az egyetem i fejlődéstörténeti gyűjtemény kialakításával rakta le az 
általa m egszervezett Központi Bányászati Múzeum alapjait. Amikor a Bányamér
nöki Kart Miskolcra telepítették, az akkori Nehézipari Minisztérium Bányászati 
Kutató Intézetéhez csatolt múzeum igazgatójaként Sopronban maradt és azt halá
láig vezette. Noha a már említett bányaüzemi, bányászati irányítói és egyetem i ok
tatói munkássága is jelentős, elsősorban mégis gazdag szakirodalmi és múzeumi 
tevékenysége közismert. Szakcikkeinek zöm e a Bányászati és Kohászati Lapok
ban -  az első az 1926. évf. 2. számában -  jelenik meg, ennek révén kerül élete vé
géig  tartó bensőséges kapcsolatba az OMBKE-val és játszik alapvető szerepet en
nek háború utáni újraindításában (19).

Szakírói tevékenységében (20, 21, 22) méltatói két szakaszt különböztetnek  
meg; a soproni letelepedés előtti és utáni időszakot.

A soproni időszak előtt kereken 150 tanulmánya jelenik meg, már ezek sorában 
is számos bányászattörténeti -  köztük a felsőoktatással és a diákhagyományokkal, 
valamint a bányászat kultúrhistorikájával foglalkozó -  írást találunk. Különösen 
hézagpótlók azonban azok a tanulmányai, amelyekben mindenkori környezete 
helytörténetét dolgozza föl monografikusan, aprólékos helyszíni, levéltári, könyv
tári munkával. így pl. Veszprém m egyei működésének idején „néhány év alatt több 
helytörténeti írása jelent meg, mint amennyit a megyei múzeum és a helyi levéltá
rak munkatársai tíz év alatt összeírtak” (23). „A leírásokat rendszerrel építi fel. 
Kezdi a község nevének etim ológiájával, folytatja az igen részletes földtani tár
gyalással, majd a természetrajzi képet követi a község történetének leírása. A mo
nográfiáknak mindig van néprajzi része, melyekben jellem zést ad a viseletről, az 
építkezésről, a gazdálkodásról, a földbirtok- és népesedési viszonyokról. Szápár, 
Jásd, Tés, Bakonynána és még 10 olyan község történetét írta meg, ahonnan a bá
nyák munkásai származtak. Várpalota történetét többször is feldolgozta, de hason
lóan kedves témája volt Tata és Tatabánya helytörténetének kutatása”. (27) Mélta
tói kiemelik a várakkal foglalkozó írásait: Várpalota és Tata vára mellett foglalko
zott Bátorkő, Csesznek, Vázsony és Veszprém váraival is. Mindezek a munkái a 
helyi, megyei lapokban, folyóiratokban -  többnyire sok folytatásban -  láttak nap
világot és különnyomatokként kis füzetekben is megjelentek. A soproni időszak
ban -  egyetem i előadásainak 1950-1952 között kiadott hét terjedelmes jegyzetén  
kívül -  mintegy 240 írása jelenik meg. Közülük elsőként említendő a „Sürgős ten
nivalóink az elhanyagolt bányászattörténeti kutatómunka terén” című tanulmánya
(26), amely „A hagyományok ápolásának nem éppen kedvező időszakában jelent



meg, m égis valósággal újraélesztette a bányászattörténeti kutatások iránti igényt 
és programot is adott e munkák elvégzésére”. (27) A maga elé is tűzött cél jegyében  
ezután 71 technikatörténeti (a bányászat szinte valamennyi folyamatának fejlődé
sét bemutató) tanulmányt publikál, 17 írása mutatja be a bányászat -  részben általa 
„újra felfedezett” -  nagy szem élyiségeit és mintegy kiegészíti az utóbbi sorozatot 
az 1951 után elhunyt hat selm eci-soproni professzor tanulmány-számba menő nek
rológja. Szakírásai vissza-visszatérnek selm eci témákhoz, de bemutat más bánya
vidékeket is, így -  egyebek m ellett -  a „soproni levéltárban végzett alapos kutatás 
után Brennbergbánya múltját tárta fel a Soproni Szemlében megjelent 15 cikkel. 
Hazánk első  szénbányája történetének oknyom ozó elem zésével, Sopron és a 
brennbergi üzemek kapcsolatának felderítésével múlhatatlan érdemeket szerzett”.
(27) M egem lítendő továbbá ez időben írt 52 könyvism ertetése, számos technika- 
történeti könyv szaklektorálása, valamint közreműködése több szaklap szerkesztő- 
bizottsági munkájában.

Két könyve közül az e lső  -  amelynek alapján a kandidátusi fokozatot nyerte el
-  rendkívül sokrétű kutatómunka alapján mutatja be H ell Máté Kornél és Hell Jó
zsef Károly főgépm esterek -  a „bányagépesítés XVIII. századi úttörői” -  életét és 
munkásságát (24), a m ásik „a magyar bányásznak... nem fárasztó olvasnivalót, ha
nem kis képeket, epizódokat, följegyezni való érdekességeket” kíván adni, mond
ván: „Munkás és mérnök egyaránt csak akkor értékelheti munkája nagyságát..., ha 
végig tud tekinteni annak fejlődéstörténetén, ismeri annak sötét m élységeit, csillo 
gó m agasságait...” (25), ám ez a népszerűsítő áttekintés a magyar bányászat törté
netének legfontosabb technikai elsőbbségeit csaknem teljeskörűen öleli fel.

„Élete főm űvének tekintette a soproni Központi Bányászati Múzeum létrehozá
sát, mely -  több évi előkészítés után -  1957. október 13-án nyitotta meg kapuit 12 
teremből álló 420 m^-es területen. N agy vonalakban mutatta be itt modelleken és 
képeken a bányászat műszaki történetét, az ősember kovakőbányászatától kezdve 
az 1960-as években használt gépekig és eszközig. A múzeum értékes, különleges 
tárgyairól érdekes cikkekben számolt be, és évenként rendszeresen hírt adott a 
gyarapodásokról, esem ényekről. Ö sszesen 37 írása foglalkozott e múzeummal. A 
soproni bányászati múzeumból adta az irányítást és a támogatást a rudabányai, az 
ajkai és a salgótarjáni bányamúzeumok létesítéséhez. Mindhárom... múzeum m eg
nyitásának vezető  szónokaként részletes elem zést adott e bányavidékek törté
netéről... Állandó tudományos kapcsolatban volt a Selmecbányái, pozsonyi, prá
gai, freibergi szakmúzeumokkal. Külföldön 21 cikke jelent meg”. (27)

Rendkívül bensőséges kapcsolatban állott mindvégig a hazai bányaüzemekkel 
(váratlan halála előtt közvetlenül egy Tatabányán létrehozandó bányászati múze
um előkészítésével foglalkozott) és a bányászat legkülönfélébb intézm ényeivel, 
így az ország minden részéről, bányavidékéről összegyűlt számos barátja, tisztelő
je, tanítványa, volt munkatársa kísérte utolsó útjára a soproni Szent Mihály teme
tőben. Itt „alussza... örök álmát, nem m essze az egyetem től, múzeumától, irodájá
tól, közvetlen közelében pihennek a Selm ecről származó professzor jóbarátai, a 
kedves ism erősök... Emlékét sírján mindig friss virágok őrzik”.

Faller Gusztáv
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CIKKEK II
Banovits Kajetán

(Mátyóc, 1841. aug. 10. -  Bp., 1915. dec. 7.)

Sopronszentmártoni Banovits Kajetán az egykori Ung vármegye nagykaposi já
rásában lévő Mátyóc községben született 1841. augusztus 10-én.

Banovits, mint kiváló gyakorlati képzettségű mérnök hírnevet vívott ki magá
nak a vasúttörténetben. Vasútépítő mérnökként a Pest-losonci vasút vonalán kezd
te hivatalnoki pályafutását 1863-ban, s itt 1867-ig dolgozott.

Egy levéltári adat tanúsága szerint 1867-ben a Kolozsvár-Nagyvárad-Károly- 
város-Fium ei vasútnál kér alkalmazást, végül azonban a Kassa-oderbergi vasút 
szolgálatába lép, ahol 1867-től 1871-ig volt alkalmazásban.

1871-ben a magyar királyi vastúépítési igazgatósághoz hívják helyettes vezető
nek. Itt dolgozik 1880-ig. Ekkor főfelügyelőként a Magyar Államvasutak szolgá
latába lép, ahol 1884-től az építési és gépészeti főosztály helyettes főigazgatója, 
majd 1890-től miniszteri osztálytanácsosként az önállósított gépészeti főosztály  
igazgatója lesz. Itteni működése alatt kiváló alkotó képességével, páratlan buzgal
mával és kitartásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a vasúti vontatás és mű
helyszolgálat szervezése és fejlesztése terén. Gépészeti újításaival, a kiképzés és 
továbbképzés eredményes m egszervezésével európai hírnévre tesz szert.

Számos hasznos találmánya, újítása és javítása nyert gyakorlati alkalmazást. így  
többek között a róla elnevezett „villanydelejes vasúti távjelző (állomási védjelző) 
berendezést” és egy új szerkezetű kocsivészjelzőt szerkesztett és szabadalmazta
tott. Ezekkel az 1885. évi ipari kiállításon a kiállítás nagy érmét nyerte el. Avasúti 
világítás terén is több újítás fűződik nevéhez.

A közlekedésügy területén szerzett érdemeiért nem ességet nyert és számos ki
tüntetésben részesült. Többek között a Ferencz József Rend, a II. oszt. Vaskorona 
Rend és a Lipót Rend lovagja, a csillagokkal ékesített II. oszt. Porosz Koronarend 
tulajdonosa volt.

A Magyar Államvasutak szolgálatából 1905. évben nyugalomba vonult. Ettől 
kezdve a Vasúti és Hajózási Klub műszaki szakbizottságának elnöke.

Már korábban, 1896-tól szervezője, majd 1898. június 2-től igazgatója az 
első  magyar Közlekedési Múzeumnak, amelyet nem zetközileg elismert min
taszerű intézménnyé fejlesztett. Szerzője és szerkesztője a múzeum megnyitá
sa alkalmából kiadóit „Emlékirat a magyar királyi Közlekedési Múzeum m egnyi
tása alkalmára” című díszes albumnak, amelyben részletes útmutatót is közöl a 
múzeum kiállításaihoz, és fényképeken is bemutatja azokat. Ugyancsak igazgatói 
működésének eredménye a múzeum gyűjteményét ismertető, 1910-ben kiadott 
„Jegyzék az eredeti tárgyak, minták, grafikonok, térképek, rajzok és képekről” c í
mű kiadvány.

Mint nem zetközileg is elismert szakember, egyik munkatársa és társszerzője az 
1898-ban kiadott többkötetes „Geschichte dér Eisenbahnen dér Oesterreichish-un- 
garischen Monarchie” című vasúttörténeti összefoglalásnak. Ugyancsak értékes



munkája a „Magyarországi vasúti hálózat fejlődésének története és jelenlegi álla
pota” című 1896-ban kiadott tanulmánya is.

75 éves korában, 1915. december 7-én halt meg. Temetésén a Közlekedési Mú
zeum nevében G eduly Gyula miniszteri tanácsos, a Magyar Államvasutak nevé
ben M arsovszky M iklós igazgatóhelyettes méltatta érdemeit.

Tisza István
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Bugarszky István
(Zenta, 1868. május 21. -  Bp., 1941. március 3.)

Ötven éve hunyt el Bugarszky István, a Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. 
kémiai intézetének professzora.

A budapesti tudományegyetem első  kémiai tanszéke 1770-ben még Nagyszom 
batban alakult meg. Az orvoskarhoz tartozott. Közel száz évig az egyetlen egyete
mi kémiai tanszék volt az országban. Az abszolutizmus idején bevezetett osztrák 
tanügyi reform keretében került át a bölcsészeti karra. 1877-ben alapítottak egy  
második kémia tanszéket. Attól kezdve lett hivatalos elnevezésük I., illetve II. sz. 
kémiai intézet. Ehhez járult 1910-ben a III. sz. intézet. Az elnevezésekből látszik, 
hogy az intézetek oktatási feladatai nem voltak élesen definiálva és elhatárolva. 
Gyakran ütköztek is. Még az oktatás hangsúlyát és a kutatási területet is kizárólag 
a professzor érdeklődési köre szabta meg. Akkoriban az egyetem i tanárnak csak az 
volt a dolga, hogy tanítson. Kutatásra senki sem kötelezte, legfeljebb saját am bíci
ója és tudományos kíváncsisága. Meg az, hogy az egyes egyetemeknek volt egy b i
zonyos, spontán kialakult tudományos hírneve, rangja. Ez különösen ott játszott 
szerepet, ahol sok egyetem volt (pl. Németország). A professzor egy kis egyete
men kezdte, s elért tudományos hírneve biztosíthatta, hogy onnan egy rangosabb 
hívja meg, s így tovább. Nálunk sokáig csak egy egyetem volt, s így ez a szempont 
nem játszott szerepet, csak később, amikor 1872-ben megalakul a kolozsvári egye
tem, amelyik Trianon után Szegedre költözik. 1912-ben, illetve 1916-ban alakult a 
pozsonyi egyetem, mely Pécsett folytatta működését, 1917-ben pedig Debrecen
ben jött létre egy újabb. Több főiskolán is működtek még kémiai tanszékek. Termé
szetes, hogy a budapesti egyetem jelentette az ambíciók csúcsát.

Bugarszky István középiskoláját Zentán, egyetem i tanulmányait Budapesten vé
gezte. 1891-ben szerezte vegyészdoktori oklevelét. Az Állatorvosi Főiskola k é
miai tanszékén kezdte meg pályafutását tanársegédként Lieberm ann Leó (1 8 3 3 -  
1938) professzor mellett. Nemsokára, 1893-ban egy kétéves német tanulmányútra 
nyílt lehetősége, amelyet Göttingában töltött, Nernst professzor mellett.

Nernst a kémiának egy új és fiatal ágát képviselte, a fizikai kémiát, amelynek 
szinte alapítói közé tartozott. A fizikai kémia az addig a kémia legkülönbözőbb  
ágaiban regisztrált jelenségek elm életi értelm ezését adta. Ez a két év szabta meg 
Bugarszky további hazai tevékenységét. A fizikai kémia magyarországi úttörői kö
zé tartozik. A következő két évtizedben igen aktív tevékenységet fejtett ki, elsősor
ban a „finom” oldatok problémáival foglalkozott. Munkássága alapvetően hozzá
járult az oldatok kémhatásának, a pH fogalmának kialakulásához. Sörensen, aki a 
PH fogalmát definiálta, erről szóló cikkében (1900) Bugarszkyt említette e terület 
feltárásának úttörői között. M ichaelis amerikai tudós írta erről 1914-ben az első  
monográfiát. Ennek előszavában panaszolta, hogy a kémikusok még mindig nem 
értik meg a pn fogalmának jelentőségét. Két szem élyt említett meg név szerint, 
mint akik az új gondolkodásmódot teljesen megértik és alkalmazzák, nevezetesen  
Bugarszkyt és korábbi főnökét, Liebermannt. E szerzőpáros alapvető cikkükben a 
fehérjék sav és alkáli megkötő képességét vizsgálták és megállapították ezen anya
gok „puffer” jellegét. Ez az elnevezés ugyan csak később született meg, de az így



nevezett anyagok pontos leírása már Bugarszkynál megtörtént és ami fontosabb, a 
későbbi kutatók erre is hivatkoztak. Számos más, az oldatokkal kapcsolatos ered
ménye m ellett kiem elkedő jelentőségű egy elektrokémiai felfedezése. H elm holtz 
a galvánelem ekről szóló  cikkében már utalt arra, hogy ezek az elemek működésük 
során a környezetnek vagy hőt adnak le, vagy hőt vesznek fel (1882). A gyakorlat
ban azonban csak a hőleadó galvánelem ek voltak ismeretesek. Helmholtz elm éle
tét 1897-ben ugyancsak Bugarszky igazolta. Egy olyan galvánelemet konstruált, 
amelyiknél az áramszolgáltatás endoterm (1897). Gyakorlati jelentősége e konst
rukciónak ugyan nem volt, de e lm életileg  annyira fontos, hogy a legnevesebb szak
könyvek is hivatkoztak rá, így Nerst is a galvánelemekről írott könyvében.

Meg kell még em líteni Bugarszky 1908-ban m egjelent, akkor igen korszerű 
„Chemia” tankönyvét, am elyik a fizikai kémia tárgyalása m ellett az első  magyar 
nyelvű könyv volt, amely már a radioaktivitás jelenségét is ismertette.

Bugarszkyt 1902-ben az Á llatorvosi Főiskola kémia professzorává nevezték ki. 
A Magyar Tudományos Akadémia már 1899-ben levelező tagjává választotta,
1913-ban pedig a budapesti tudományegyetem megüresedett II. sz. kémiai tanszé
kének vezetője lett. 45 éves volt ekkor, alkotásra legalkalmasabb életkor. S lám, 
mihely felért a csúcsra, mintha elvágták volna minden tudományos ambícióját. 
Nincs már ezután em lítésre méltó alkotása, jóformán közlem énye is alig. Emberi
leg is m egváltozott. Életkora előrehaladtával egyre emberkerülőbbé vált. Üldözési 
mánia lett úrrá rajta. Mindenkiben ellenséget látott, összeférhetetlen volt, kortár
sai kerülték és megzavarodottnak ítélték. Ennek ellenére 1935-ig vezette gyakor
latilag a tanszékét és csak 1938-ban vonult nyugalomba.

Szabadváry Ferenc

Főbb m űvei:

-  Chemia  (tankönyv Liebermann Leóval) Bp., 1900.
-  A közeg befolyása a reactiosebességre és a chemiai egyensúly állapota. Bp., 

1905.
-Ism ere te in k  az anyag szerkezetéről.  Bp., 1907.

Irodalom :

Szabadváry Ferenc-Szőkefalvi Nagy Zoltán:
A kémia története Magyarországon.  Budapest, 1972.
Bitskey J.: Gyógyszerész Szemle  1941.
Bitskey J .-U jhelyi S.: MTA Kémiai Tudományos Osztály Közlem ényei. 1968.



Császár Elemér
(G ige, 1891. dec. 6. -  B p ., 1955 . aug. 7.)

Császár Elemér a budapesti evangélikus gimnázium elvégzése után a tudo
mányegyetemen szerzett matematika-fizika tanári oklevelet. Már egyetem i évei 
alatt érdeklődni kezdett a fizikát alapjaiban megrázó új eredmények, a fekete test 
sugárzását leíró Planck-féle sugárzási törvény, illetve Planck kvantum-hipotézise 
iránt. Planck sugárzási törvényének kísérleti igazolására vonatkozó tervét 1914 ta
vaszán nyújtotta be az egyetemnek egy pályázat keretében, azonban ez a munkája 
a háború miatt abbamaradt. A pápai református gimnázium tanári kara előtt 1918- 
ban tartott székfoglaló előadása viszont már igen sokirányú elm életi és kísérleti 
munkáról számol be.

Kvantumelméleti munkássága nem nevezhető szerencsésnek; kétségtelenül 
m eglévő eredményeit beárnyékolja az a tény, hogy a kvantumelmélet kibon
takozásával ellentétes irányban próbált hatni, megpróbálván magyarázatot keres
ni a fénykibocsátás és a fényelnyelés elem i folyamatára a kvantumelmélet m ellő
zésével. A fény foton- és hullámelméletét sem találta egym ással összeegyeztethe- 
tőnek.

Császár maradiságát nem igazolja ugyan, de magyarázhatja az, hogy a húszas 
években az elm életi fizika a budapesti tudományegyetemen igen sanyarú állapot
ban tengődött. Az oktatás évtizedekkel lemaradt a fejlődéstől, a klasszikus fizikai 
képet nem hagyták háborítani a kvantummechanika és a relativitáselm élet forrada
lmian új gondolataival. Császár tudományos munkássága kedvező fogadtatásra ta
lált, rövidesen az egyetemre került, ahol magántanár lett, majd 1928-ban a Tudo
mányos Akadémia tagjai sorába választotta.

Kísérleti fizikai, valamint oktatói munkája időtállóbbnak bizonyult elm életi 
munkásságánál. Tankönyve: „A Röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása” 
(1934) évtizedeken keresztül alapműnek számított.

Könyvében, valamint több tudományos és népszerűsítő cikkében is beszámolt 
röntgen-dózismérőjéről. E röntgen-ergométernek nevezett berendezés egy nehéz
fém ötvözetből készült sugárelnyelő kúpból és a kúphoz csatlakozó termoelemek- 
ből állt. Segítségével pontosan és viszonylag gyorsan lehetett mérni a röntgensu
gárzás dózisát.

Számos népszerűsítő előadást tartott és rendszeresen írt népszerűsítő cikkeket, 
elsősorban a Természettudományi Közlönyben. 1937-ben ismeretterjesztő könyve 
jelent meg „A sugarak világa” címmel. Részt vett a Természettudományi Társulat 
munkájában, a társulat ülésein hosszú időn át jegyzőként szerepelt.

1937-ben a pécsi tudományegyetemre (az elhunyt Rhorer László utódaként) 
egyetem i tanárnak nevezték ki.

Oktatói és szakírói kvalitásait nem csökkenti az előző századot idéző stílusa. „A 
Röntgen-foton tömege nem olyan nagyon csekély az elektronéhoz képest, harcba 
szállhat vele ” olvashatjuk könyvében. A foton „száguld”, az anyag belsejében nem 
„gyülekezik”, hanem átalakul stb.

A háború után is szerepel: 1946-ban pl. az MTA III. osztályának az ülésén e lő 
adást tart a lágysugaras röntgen gyógykezelés fizikai alapelveiről. Az akadémia



megtartja levelező  tagjai sorában. (Politikai okok miatt csak egyetlen fizikus tagot 
zártak ki: a hírhedten náci Lenárd Fülöpöt, aki hosszú idő óla tiszteleti tag volt.)

A „fordulat év e” után börtönbe kerül, négyévi raboskodása befejeztével néhány 
évet dolgozik még a M edicor gyárban.

Császár Elemért tökéletesen elfelejtették, így pl. azok a kortársai, akik megírták 
a hazai röntgenfizika és sugárzásmérés történetét, nevét sem említik. Ha nem is ál
líthatjuk példaképül az utókor elé , munkásságáról azért érdemes m egemlékez
nünk.

M akra Zsigm ond

Á llványra  szere lt rön tgen-ergom éter, a hozzá ta rto zó  árnyéko lt kábellel csatlakozó galvanom éter.



Egerváry Jenő
(Debrecen, 1891. ápr. 16. -  Bp., 1958. nov. 30.)

Debrecenben született. Egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tu
dományegyetemen végezte, ahol 1914-ben doktori cím et szerzett. 1914-1917-ig  
tanársegéd a Földrengési Obszervatóriumban, 1918-tól a Felsőipari iskola tanára. 
1921-től 1927-ig magántanár az akkor Budapesten működő kolozsvári (a mai sze
gedi) Tudományegyetemen. Tudományos munkásságának elismeréseképpen 1932- 
ben K önig Gyula-jutalomban részesült. 1938-tól ismét magántanár (a budapesti 
Tudományegyetemen), 1941-ben pedig a M űegyetemen nyilvános rendes tanárává 
nevezik ki. A Műegyetem kettéválása után az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Matematika Tanszékének vezetője 1958. október 15-i nyugdíjazásáig.

A Magyar Tudományos Akadémia 1943-ban levelező  tagjává, 1946-ban pedig  
rendes tagjává választotta. Nagy érdemeket szerzett az alkalmazott matematika 
széles körben való elterjesztésével. 1947-ben a Vallás- és Közoktatásügyi M inisz
térium keretében létesített Alkalmazott Matematikai Csoport vezp.tője, majd az 
MTA által 1949-ben alapított Alkalmazott Matematikai Intézet első  igazgatója és 
a Mechanikai és Szilárdságtani Osztály vezetője. A Bolyai János Matematikai Tár
sulat díszelnöke, számos nemzetközi tudományos egyesület tagja. Tudományos 
munkásságáért 1949-ben és 1953-ban Kossuth-díjjal, 1956-ban pedig Munka Ér
demrenddel tüntették ki. 1958. november 30-án önkezével vetett véget életének.

Tudományos érdeklődése igen szerteágazó volt. E lső eredményei Fejér Lipót 
munkásságához kapcsolódnak, ő inspirálta „Az integrálegyenletek egy osztályá
ról” című doktori értekezését is. Első dolgozatait az analízis és az algebrai egyen
letek témaköréből írta. Munkái között kitüntetett helyet foglal el „Mátrixok kom 
binatorikus tulajdonságairól” című, 1931-ben megjelent dolgozata, amely K önig  
Dénes egy tételének általánosítását tartalmazza. Húsz évvel később ezt az eredmé
nyét alkalmazta H. W. Kuhn az ún. hozzárendelési (assignement) probléma m eg
oldására és a módszert Kőnig és Egerváry tiszteletére magyar módszernek nevez
ték el. Egerváry figyelm e közben geometriai és elm életi fizikai kérdések felé for
dul: 1938-tól kezdve több dolgozatot publikált az ortocentrikus koordinátarend
szerről és annak alkalmazásairól, valamint a háromtest problémával kapcsolatos 
eredményeiről. Életének utolsó hat évében ezután szinte kizárólag mátrixelméleti 
kutatásoknak szentelte munkásságát, nagy figyelm et fordítva az alkalmazásokra. 
Eredményeit 78 dolgozatban közölte. Dolgozatait és előadásait egyaránt a szaba
tos stílus, a gondolatok világos megfogalmazása jellem ezte és mindig nagy szere
pet szánt a fogalmak szem léletes megvilágításának. Meghatározó szerepe volt ge
nerációk matematikai gondolkodásra való nevelésében.

Rózsa Pál



Néhány müve:

-D ifferenciá legyenle tek .  Mérnöktovábbképző Intézet Kiadványai. Bp., 1945.
-  A mechanika differenciálegyenleteiről.  Mérnöktovábbképző Intézet Kiadvá

nyai. Bp., 1948.
-  A mátrix-elmélet alkalmazása lánchidak számítására. MTA Alkalmazott Ma

tematikai Intézetének K özlem ényei 3. (1954) 9 -2 3 . p.

Irodalom :

Kőnig D.; Jelentés az 1932. évi Kőnig Gyula-jutalomról. Matematikai és Fizikai 
Lapok 39. (1932) 30 -40 . p.

Rózsa R: Egerváry Jenő. In; Műszaki Nagyjaink. 3. Bp., 1967. 337-380. p.



Geőcze Zoárd
(Bp., 1873. aug. 23. -  Bp., 1916. nov. 26.)

Századunk első felének egyik legjelentősebb magyar matematikusa volt.
Középiskolai tanulmányait a fővárosban végezte, majd a Pázmány Péter Tudo

mányegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. Anyagi okok 
miatt, még mint szakvizsgás tanár, 1896-ban a podolini algimnáziumban vállalt ál
lást. 1899-ben rendes tanári minőségben az ungvári alreáliskolába került. Tudo
mányos kutatásait már egyetem ista korában m egkezdte, vidéki tanárkodása idején 
kitartóan folytatta, és első  eredményeit iskolája Értesítőiben tette közzé. Témavá
lasztására nagy hatással voltak K őnig Gyula vizsgálatai.

E lső értekezésében egy olyan folytonos függvényt értelmezett, amelynek ív 
hossza végtelen nagy az abszcissza tetszőlegesen kicsiny intervallumában is. Ké
sőbbi vizsgálatok kiderítették, hogy az általa definiált görbe egyszerű példa a min
denütt folytonos, de egyetlen pontban sem differenciálható függvényre. E dolgo
zatát követőleg 1906-ban a felszínszám ítással kapcsolatos gondolatait közölte. Ez 
az értekezése felkeltette Schlesinger Lajosnak, a kolozsvári egyetem matematika- 
professzorának figyelm ét. Az ő közbenjárására G eőcze 1907-ben egy éves párizsi 
ösztöndíjat kapott, ott fő leg  a valós függvénytan akkor született eredményei (Ba- 
ire, Boréi, Lebesgue és Poincaré vizsgálatai) foglalkoztatták. Első ösztöndíjas 
éve után sikeres, ám be nem fejezett tanulmányai folytatására 1910-ben ismét egy 
évre szóló párizsi ösztöndíjat kapott. Ekkori eredményes munkájának bizonyítéka 
a Sorbonne-on szerzett doktori oklevél. Hazatérte után -  egyre növekvő híre hatá
sára -  a budapesti V. kerületi főreáliskolába helyezték. A budapesti tudo
mányegyetem -  Fejér Lipót szorgalmazására -  1913-ban a „sokaságelm élet és va
lós változók függvényei” tárgykörből magántanárrá habilitálta. Az első  világhábo
rú kitörése akadályokat gördít kutatómunkája elé. A háború kezdetekor frontszol
gálatra vonult be, ahol súlyosan m egbetegszik, egy budapesti kórházban kezelik  -  
eredménytelenül. Itt hunyt el 1916-ban. Sírjának helye: Farkasréti temető, 5. par
cella, 3. sor, 16.

G eőcze Zoárd tudományos vizsgálatai (szám szerint mintegy 20 értekezés) a va
lós függvénytan körébe tartoznak, és a felszínmérést tárgyalják. A felszínszám ítás 
terén ugyanis századunk elején még számos kérdés tisztázatlan volt. Sokan foglal
koztak előzőleg is ezzel a problémakörrel, de a minduntalan fölmerült nehézségek  
azt mutatták, hogy a felszínmértékre adott különféle definíciók segítségével a 
problémakör nem építhető fel maradéktalanul. Régebben általában síklapú három
szöget írtak a felületbe, és a felszínt a síklapú háromszögekből álló poliéderfelület 
határértékeként értelmezték, ha a háromszögoldalak hossza a zérus felé tart. H. A. 
Schw arz azonban egy példán megmutatta, hogy az egyenes henger palástjába írott 
háromszöges poliéderhálózat területe a határátmenet nem minden megválasztása 
esetén tart a hengerpalást felszínéhez. Ez a példa ismét felhívta a matematikusok 
figyelm ét a felszínm érés további vizsgálatának szükségességére. Kiindulópont
ként általában a Lebesgue által 1902-ben adott felszínértelm ezést vették ez ugyan
csak a felülethez konvergáló síklapú háromszögekből álló poliéderfelülettel ope
rál, de a valós függvénytan egyre finomodó és bővülő fogalmai révén kikerülte a



régebbi definíciók és a Schwarz-féle példa által felmerült nehézségeket. 
Lebesguetől függetlenül, és az ő eredményeit nem ismerve 1904-ben Geőcze Zo- 
árd is adott a felszínmértékre definíciót, és későbbi vizsgálatai arra vonatkoztak, 
hogy értelm ezése m ilyen feltételek teljesülése esetén vezet a Lebesgue-definíció  
által előírt felszínm értékhez, továbbá, hogy milyen kritériumok teljesülése szüksé
ges ahhoz, hogy kettős integrál segítségével a felszín  számbeli értékét nyerjük. 
Ezeken túlm enőleg azonban még a kérdések egész sora vethető föl, pl. hogy mi 
mondható a különféle felszíndefiníciók egym áshoz való viszonyáról -  hogyan ál
talánosíthatók az eredmények hiperfelületekre valamint miként építhető ki az 
egész elm élet a felületet értelm ező különböző függvénytípusok esetére.

G eőcze e problémák egy részében végleges jellegű eredményeket ért el, másutt 
megindítója lett a modern analíziskutatások egyik új fejezetének. Nehezen követ
hető vizsgálatainak áttekinthetőbb kidolgozásában és továbbfejlesztésében nagy 
érdemeket szerzett R adó Tibor, aki Riesz Frigyes buzdítására a 20-as évek közepe 
táján kezdett G eőcze dolgozataival és a felszínm éréssel foglalkozni. Nagyrészt 
Radó Tibornak és munkatársainak köszönhető, hogy ez a problémakör ma már ter
jedelm es monográfiákkal rendelkezik, és jelentős azoknak az értekezéseknek a 
száma, amelyek a G eőcze által adott módszerekre támaszkodnak.

Szénássy Barna

Főbb művei:

-  A foly tonos rendszert képző görbék ívhosszáról. (Az ungvári reáliskola 1904-  
05 tanévi értesítője.)

-  A z=f(x, y) fe lü le t  quadratúrája.  Ungvár, 1906.

Irodalom :

Szénássy Barna: Geőcze Zoárd matematikai munkássága és a felszínmérés  
újabb eredményei.  A Szent István Akadémia Értesítője, 1943. 118-142. p.

Geőcze Zoárd. Matematikai Lapok, X. évf. 1959. 1-2 sz. 2 6 -38 . p.



Haynald Lajos
(Szécsény, 1816. okt. 3. -  Kalocsa, 1891. júl. 4.)

Nógrád vármegye szülötte. Középiskoláit Vácott, Pesten, majd Esztergomban 
végezte. A nagyszombati egyetem en a filozófiát (1831), a bécsin a teológiát hall
gatta (1833). Szaktárgyain kívül rendkívül érdekelte a botanika és a csillagászat, 
tanulmányai befejeztekor számos európai nyelvet is ismert. 1839-ben szentelték  
pappá, két évre rá teológiai doktor lett. Rövid ideig Pesten, majd Budán volt segéd
lelkész, 1842-ben esztergomi teológiai tanárrá nevezik ki. Négy évi oktatás után 
K opácsy prímás „titoknok”-nak (hercegprímási titkárnak) nevezte ki, és negyedé
vig tartó nyugat-európai tanulmányútra küldte. Az esztergomi kancellária titkára, 
1847-től annak igazgatója. A szabadságharc vége felé állásából elmozdították, de 
az új hercegprímás, Scitovszky János nemsokára visszahelyeztette állásába. Igen 
fiatalon, 36 évesen nevezték ki Erdély püspökévé (1851). Ebbeli minőségben tanú
sított hazafiassága ellentétbe került a bécsi kormányzattal, minthogy az 1861-i 
gyulafehérvári gyűlésen, majd a pesti főrendiházban tartott beszédeiben Erdély 
uniója és a jogfolytonosság m ellett következetesen kiállt. A utolsó éveit élő  abszo
lutizmus erőszakának be nem hódolva, inkább lemondott főpapi hivatásáról, és 
kormányszéki megbízatásáról is. A 12 évig tartó erdélyi püspöki állásáról történt 
lemondását hosszas huzavona után a pápa is elfogadta (1864). Ekkor Rómába köl
tözött (e városnak már 1862 óta polgára volt, itt ismerkedett meg L iszt Ferenccel 
is). A pápa Karthágó érsekének nevezte ki, és a rendkívüli ügyek kongregációja  
tagjául választotta. 3 évi római munkásság után a kiegyezés megtörténtével lett ka
locsai érsek és tért vissza hazájába. Itthon 1868-ban a Magyar Tudományos Akadé
mia igazgatója és tiszteletbeli tagja lett. A következő évben tartotta meg székfog
laló értekezését a szentírásban előforduló, mézgákat és gyantákat termő növények
ről. 1877-ben a Szt. István Rend nagykeresztjét, 1879-ben a bíborosi rangot nyerte 
el. Titkos tanácsos, a főrendiház alelnöke, majd elnöke, igen sok külföldi akadé
mia, társulat, egyetem stb. tagja, számos bel- és külföldi kongresszus résztvevője, 
magas érdemrendek kitüntetettje. Kalocsán hunyt el 1891. július 4-én.

Kiváló tanár, szervező, előadó és szónok, a közoktatás, az egyházügy, a zene és 
a képzőművészetek, valamint a természettudományok bőkezű támogatója. Erdélyi 
püspöksége alatt létesítette például a csíksom lyói székely gimnáziumot és a taní
tóképzőt, a gyulafehérvári nőnevelő intézetet és a kórházat, az idős lelkészek se 
gélyalapját, pártfogolt számos botanikai kutatást (például Janka, Fuss stb.). A do
mányainak összege meghaladta a 300 000 forintot. M ég jelentősebb méreteket ö l
tött ez a mecénási tevékenység kalocsai működése során. Sokoldalú segítségének  
egyik eredménye volt egyebek között a kalocsai obszervatórium megalapítása. A 4 
m illiót is meghaladó összegű alapítványai hosszú sorából kiem elkedő volt, hogy  
1870-ben a Magyar Nem zeti Múzeum Növénytárát 12 000 Ft-tal segélyezte. Kora 
ifjúságától kezdve érdekelte ugyanis a botanika tudománya, és annak számos ne
ves képviselőjével tartott kapcsolatot (Bécsben Endlicherrel és Fenzllel, Pesten  
Dorner Józseffel és számos erdélyi botanikussal). A növényvilág iránti szeretetét 
édesapjától örökölhette, akinek szép herbáriuma volt. Számos utazásán szenvedé
lyesen gyűjtött és határozott növényeket, nemcsak a Monarchiában (fő leg  Erdély



ben), hanem Közép-Európa számos vidékén, majd Olaszországban, később a Pire
neusokban és Luxemburgban is. Szorgalmasan részt vett az akkor folyó osztrák
magyar exsiccatum -kiadvány fajainak begyűjtésében. Saját növényein kívül euró
pai hírűvé tette herbáriumát a magyar H euffel (Bánát), majd az osztrák Schott 
(Brazília), K otschy (Szíria) és Soddro (Ecuador) gazdag és értékes gyűjteménye
inek megvásárlásával. Több ezer kötetes botanikai szakkönyvtárra tett szert, mely 
ism eretségei, fő leg  pedig vétel útján jött létre, és korában alapvető jelentőségűvé  
vált. Mind a maga által mintaszerűen feldolgozott és karbantartott herbáriumát, 
mind pedig ritka gazdagságú szakkönyvtárát végrendeletében a Magyar Nemzeti 
(ma Természettudományi) Múzeum Növénytárára hagyományozta, és ezzel ezt az 
intézményt az elsők sorába emelte.

Haynald Lajos irodalmi munkássága nem nagyszámú. Több egyházi és ország- 
gyűlési, nyomtatásban is  kiadott beszédén kívül említhető az az éles polémia, 
amely 1878-ban, a darwinizmus hazai térhódítása kapcsán lángolt fel Haynald és a 
pozitivista H erm án Ottó között. Előbbi ugyanis -  a klérus akkori felfogásának ér
telmében -  Darwin elm életét ingatag és szappanbuborékként elm úló feltevésnek  
m inősítette, erre pedig Hermán éles szavakkal replikázott. Kiemelkedő Haynald 
akadémiai ténykedéséből 3 nagy em lékbeszéd, melyekben az elhunyt Fenzl, Bois- 
sier és Parlatore életéről és munkásságáról számol be. Kisebb értekezéseket közölt 
a szelídgesztenyéről (1877, 1881), behatóbban pedig a szentírási növények tudo
mányos ism ertetésével foglalkozott. A bibliai növényfajok azonosításának nehéz 
munkájában szám os kiem elkedő külföldi szakember segítségét is igénybe vette. 
Nyomtatásban m indössze a mézgát és gyantát termő fajok feldolgozása látott nap
világot (1869, 1880). Az erről szóló munkához 13 m űvészi kivitelű kőnyomatú táb
lát is készített Seboth J. osztrák m űvész, aki részt vett Kotschy keleti utazásain is. 
(A finom rajzok érdekessége, hogy a növény habitusképén és m orfológiai részlet
rajzain kívül bemutatják a környező tájakat is.)

Haynald Lajosról még élete során közel félszáz növényt neveztek el, köztük 
több nem zetséget is. Legismertebb a dél-európai Haynaldia Schur, de van brazíliai 
nemzetség (Kanitz), sőt egy gombanemzetség is (Schulzer). A tiszteletére elneve
zett növénynevek ma már sajnos nagyrészt szinonimok és így nem érvényesek. A 
neves főpapot több olajfestm ény örökíti meg, legismertebb közülük M unkácsy  
Mihály festm énye, am ely Párizsban készült, az Akadémia tulajdona, és a Magyar 
Nem zeti Galériában látható.

dr. Priszter Szaniszló

Irodalom :

Kanitz Ágost: Haynald Lajos bíbornak mint botanikus.
Pozsony, 1889. 1 5 .1 .
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Értesítő. 5. 1894.
Szinnyei József: M agyar írók élete és munkái. 4. Budapest, 1896. 548-553 1.
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I-IL Kalocsai érseki főgimn. Értesítő. 1914/15. és 1916/17. Sped. 109. 1.
Gombocz Endre: A magyar botanika története. Budapest, 1936. 595-597 1.
Halmai János: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei.  G yógyszerész
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Konkoly-Thege Miklós
a tudós, mérnök, kultúrpolitikus,  

szervező és művész
(Pest, 1842. jan. 20. -  Bp., 1916., febr. 17.)

A XIX. század közepétől, a tudomány- és technikai ágak specializálódásával és 
a részismeretek gyors ütemű gyarapodásával leáldozott a polihisztorok napja. A 
természettudományok gyors fejlődése lehetetlenné tette, hogy egyetlen személy, 
akár csak egy-egy területet teljes egészében áttekinthessen és megérthessen. Annál 
inkább megcsodálták -  és megcsodáljuk ma is -  azokat a kivételes képességű alko
tókat, akik több területen is képesek voltak eredményesen tevékenykedni. Ezek so 
rába tartozik Konkoly-Thege M iklós, a múlt század végének nemzetközi hírű ma
gyar csillagásza, a M eteorológiai Intézet fejlesztője, aki műszertervező (és építő), 
hajóépítő, sőt zeneszerzői munkásságával is kitűnt.

Konkoly-Thege M iklósról, a tudósról, a csillagdaalapítóról aránylag sok m eg
emlékezést írtak, ezért e helyen műszaki tevékenységét emeljük ki. A Komárom 
vármegyei vagyonos földbirtokos család gyermeke Pesten látta meg a napvilágot, 
1842. január 20-án. Bár műszaki és zenei érzéke korán kibontakozott (12 évesen  
saját elképzelése alapján működő gőzgépet épített, két év múlva pedig Komárom
ban nyilvános hangversenyt adott), szülei kívánságára jogi diplomát szerzett. Ké
sőbb a pesti, majd a berlini egyetemeken természettudomány (főként fizikai) ta
nulmányokat is folytatott, majd fiatalon beutazta Európát és meglátogatta a kor hí
res csillagvizsgálóit, légkörtani és földm ágnességi intézeteit. Az 1860-as években  
hajógépészi és kapitányi vizsgát is tett, majd pedig mozdonyvezetői képesítést 
szerzett.

Önkéntes munkatársként vett részt az al-dunai Vaskapu m ederfelm érései
ben, közben több jachtot és motoros (gőzgépes) kishajót is épített. E téren olyan 
alapos szakismeretre tett szert, hogy a hazai vízügyi szolgálat az ő vélem ényezése  
alapján szerezte be a vízimérnökök hajóit. De sokat foglalkozott a hajókatasztró
fák és a gőzhajók kazánrobbanásainak okaival. Az ilyen baleseteket elem ző -  és a 
hazai szakirodalomban egyedülálló -  cikkeiben, szinte elsőként a világon, nagy 
súlyt fektetett az „emberi tényezők”-re, a hibák, téves m egítélések lélektani ma
gyarázatára. De ugyanilyen alapossággal ismerte a mozdonyokat, és tanul
mányozta a vasúti baleseteket. (Konkoly: Hajógépek és hajó-típusok. Vízügyi és 
Hajózási Közlöny, 1898; A kazánrobbanásokról, u.o. 1898; A kis hajókról, u.o. 
1899; Hajóösszeütközések okai, u.o. 1908; Glosszák a m ozdonyépítéshez, u.o. 
1905).

Az 1860-as években kezdett foglalkozni a fényképezéssel, amelynek élete végé
ig művésze és szakembere volt. Egyik „felfedezője” az ellenfény művészi hatásá
nak. Alaposan tanulmányozta a kezébe kerülő különböző fotógépeket, kiismerte 
előnyeiket és hátrányaikat, és tapasztalatairól 1890-ben egy élvezetes és alapos 
fényképészeti kézikönyvet írt. Nagy érdemei vannak a fényképezés tudományos 
alkalmazásának propagálása terén is. Nem véletlen, hogy 6 írta a századforduló 
egyik nagyszabású, nemzetközi szerkesztésű csillagászati kézikönyvének a c s il



lagfényképezésről szóló fejezetét. (Astrophotographie. In: Handwörterbuch der 
Astronomie, szerk. W. W alentinen I. köt. Leipzig, 1897.)

1867-ben még egy nagyobb európai körutat tett -  ekkor a legjelesebb műszer- és 
távcsőépítő m űhelyeket is sorra látogatta - ,  majd hazatérve elhatározta, hogy egy  
kis m agáncsillagvizsgálót épít a család ógyallai birtokán. (Ógyalla, Komáromtól
20 kilométerre, ma Hurbanovo Szlovákiában.) Először egy kisebb (10 centiméte
res lencséjű) távcsövet és időmérő délkör-műszert szerzett be, amelyeket 1870-ben 
a családi kúria tetején állított fel. M űszerkészletét évről évre bővítette, 1873-tól a 
legnagyobb távcsöve egy 26 centiméter nyílású tükrös teleszkóp volt. M ivel ezek  
befogadására a lakóház szűknek bizonyult, a kúria parkjában külön épületet rende
zett be a csillagvizsgáló  számára.

Konkoly ekkor már rendszeres tudományos észleléseket végzett. Elsősorban a 
Nap gondos m egfigyelése és a bolygók, üstökösök észlelése, főként pedig az ég i
testek színképvizsgálata foglalkoztatta. E téren elért eredményeivel Konkoly-The- 
ge M iklós a múlt század utolsó harmadában kibontakozó fizikai csillagászat akkor 
világszerte elism ert úttörőjévé vált. Emellett az egyre bővülő ógyallai Astrophysi- 
kai Observatóriumban, saját költségén egy-két fiatal csillagászt is foglalkoztatott, 
s ezzel munka- és kutatási lehetőséget nyújtott az új csillagász-nem zedéknek is. ő  
maga elsősorban színképvizsgálataival szerzett hírnevet. Üstökös-spektroszkópiai 
munkássága mai szem m el is igen jelentős.

Az ógyallai obszervatórium tevékenységéről az MTA kiadványaiban (Értekezé
sek a mathematikai tudományok köréből), valamint a külföldi szaklapokban és a 
saját kiadásában m egjelenő, német nyelvű közlem ények 18 kötetében adott hírt. 
(Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium Ó-Gyalla in 
Ungarn.)

Az ógyallai obszervatóriumhoz kezdettől fogva hozzátartozott a mechanikai 
műhely. Konkoly csaknem minden készen vásárolt műszert tökéletesített, átépí
tett. Számos műszerét azonban maga tervezte, és -  az optikai alkatrészek k ivételé
vel -  a saját műhelyében állította elő. így  készült el 1883-ban a 25 centiméteres 
nyílású lencsés távcsöve, amely az eladott tükrös teleszkóp helyére került alapmű
szerként. Számos kisebb segédberendezést is készített -  spektroszkópokat, fotoka- 
merákat, mérőberendezéseket ezek közül nem egyet külföldi intézetek megren
delésére.

Néhány K onkoly-tervezésű eszközt nagy külföldi cégek kezdtek sorozatban 
gyártani. így  a K onkoly-féle fényképkimérő eszközt a drezdai Gustav H eyde mű
szergyár, az egyik színképelem ző berendezését pedig a jénai Zeiss-művek „másol
ta” le. (Ez utóbbit még 1963-ban is reklámozták -  Konkoly neve nélkül.)

Tervező és m űszerészi tapasztalatait, külföldi tanulmányútjainak tanulságait há
rom vaskos, német nyelvű kézikönyvben adta közre. Ezek közül a „Praktische An
leitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen...”. (Gyakorlati bevezetés 
a csillagászati m egfigyelések végzéséh ez... Braunschweig, 1883) még századunk 
elején is a távcsőépítő mérnökök „bibliája” volt.

Alighanem csillagász hírneve késztette az Akadémiát és a földm űvelésügyi mi
nisztert arra, hogy Konkolyt nevezzék ki az Országos M eteorológiai és Földmág- 
nesességi Intézet igazgatói székébe. Bár nem volt ilyen irányú képzettsége, mint 
szervező itt is eredményeket ért el. Igazgatósága alatt, 1890-től 1911-ig az ország 
m eteorológiai állomásainak száma 190-ről 1438-ra, a nagy időjárás-vizsgáló (és



geofizikai) obszervatóriumoké egyről ötre, az intézet tudományos tisztviselőinek  
létszáma három főről 31  ̂re emelkedett. Tető alá hozta az ógyallai M eteorológiai 
Obszervatóriumot, -  amely ma is Szlovákia főobszervatóriuma! és az intézet bu
dapesti székházát.

Sok m eteorológiai műszert is tervezett és épített. Egyes eszközök előállításában 
sikerült függetlenítenie magát a külföldi piactól. Az általa létesített intézeti mű
helyben, egy jól képzett szakműszerész keze alatt évente 5-10 műszerész tanuló 
dolgozott. Ezzel is hozzájárult a hazai finommechanika fellendítéséhez.

H osszas huzavona után 1898-ban sikerült elérnie, hogy a magyar államkincstár 
ajándékként átvegye az ógyallai obszervatóriumot. Ezzel újból állami csillagvizs
gálóhoz jutott hazánk! (A gellérthegyi csillagvizsgáló 1849. évi pusztulása óta, fél 
évszázadon át nem volt Magyarországon államilag fenntartott obszervatórium.) 
Az intézet örökös, fizetés nélküli igazgatója továbbra is Konkoly maradt. Ezt a jó 
tékonykodást tetőzte be 1902-ben, amikor 1600 holdnál nagyobb földbirtokát is a 
magyar államkincstárnak ajándékozta, hogy arra földnélküli parasztokat telepítse
nek.

Konkoly élete végéig friss szemmel figyelte a műszaki és tudományos haladást. 
Támogatta a századfordulón a magyar léggöm b-sportot és a kezdődő autóséletet. 
Legnagyobb érdeme, hogy vagyonát feláldozva, otthont adott a csillagászatnak. 
Váratlanul hunyt e l, 75 éve, 1916. Imáretui) 17-én. Emlékét sok száz cikke, alkotá
sai és az 1445. számú Konkolya kisbolygó őrzi.

ifj. Bartha Lajos

Irodalom:

Steiner L.: K. T. M. t. tag emlékezete. A z  MTA Elhunyt tagjai fölött tartott em 
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Az Orsz. M eteorológiai Int. Kisebb kiadványai, 14. sz. Bp., 1942.
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Az ógyallai csillagvizsgáló 25 cm-es nyílású távcsövének szerkezeti ra jza . Tervezte és készítette 
K onkoly-Thege M iklós (1882).



Kovács János
(Szeghalom, 1816. nov. 9. -  Szalács, 1906. dec. 7.)

Kovács János, az állat- és növénytan, a földtan és a barlangkutatás kiváló műve
lője a tökéletesen elfelejtett, majd újra felfedezett tudósok közé tartozik. Negyven  
éven át működött mint tanár és mint a különféle természettudományi gyűjtemé
nyek őre a debreceni református kollégiumban. Tanári működése alatt, de még 
nyugalomba vonulása után is, rendszeresen írt a kollégium „értesítvényébe”. En
nek ellenére a kollégium l938-ban kiadott története nem em lékezik meg róla. Az 
utóbbi években számos írás jelent meg róla, sőt munkásságával kiállítás is fog la l
kozott.

Kovács Jánost egész pályafutása a debreceni kollégiumhoz kötötte. 1833-ban 
kezdte el tanulmányait, amelyeknek befejeztével a kollégium kötelékében maradi, 
akkori szóhasználattal élve -  esküdt, senior, majd köztanító volt, egészen 1844-ig, 
amikor beiratkozott a berlini egyetemre. Innen hazatérve, 1846-ban, gr. Tisza La
jos fia, Domokos, mellett nevelősködött Geszten.

N evelősége idején igen alaposan tanulmányozta a környék, elsősorban a Sárrét, 
valamint Bihar m egye növény- és állatvilágát, valamint geológiai viszonyait. 
1850-től folyamatosan küld kitömött állatokat és madarakat a kollégiumnak, m eg
vetve ezzel az állatmúzeum alapját. Tíz év alatt mintegy 200 darabból álló állat
gyűjteménnyel és 160 zoológiái preparátummal gazdagította a múzeumot.

A Természettudományi Társulat megbízásából megvizsgálta Bihar megye akkor 
még ismeretlen kőszéntelepeit. Nagyobbrészt Petényi Salamon János társaságában 
végigjárta Bihar megye barlangjait. Beszámolójukban 14 barlangról közöltek igen 
részletes adatokat. Kovács kutatásai nyomán hazánk ősfaunája 14 fajjal gyarapo
dott. A Fericsei-barlangban (ma: Pestera de la Ferice) felfedezett egy új vakboga
rat, ezt Catops fericensisnek nevezte el. Barlangi kutatásai számos ősállatcsoniiai, 
preparált denevérrel, madárral, tojással gyarapították a Nemzeti Múzeum gyűjte
ményét.

1855-ben Tisza Domokossal Afrikába utazott, ő  volt az első  magyar ember, aki 
a Nilus völgyében természetkutatást végzett. Tisza Domokos betegsége miatt nem 
tudott messzire eltávozni a folyótól, de így is jelentős anyagot gyűjtött. Hazatérése 
után, 1856. június 6-án a Természettudományi Társulatban beszámolt gyűjtőútjá- 
ról és bemutatta a 440 darabból álló zoológiái, botanikai és geológiai gyűjtemé
nyét.

Száz évvel azután, hogy a gyűjtemény a Nem zeti Múzeumba került, a múzeum
ban pusztító tűz megsemmisítette az ásványokat.

Kovács János negyvenéves tanári pályája során tanított latint és görögöt majd 
természetrajzot. Tanítványai „az Áfrikás Kovács” néven emlegették, öreg  korára 
meggyengült a hallása. Móricz Zsigmond -  név em lítése nélkül -  szerepelteti a 
„Légy jó  mindhalálig”-ban.

Nyolcvan éves korában, 1896-ban vonult nyugdíjba, azonban a kollégium múze
umában továbbra is dolgozott. Közel fél évszázados múzeumi működése során 
mindig szűkölködött eszközökben és segéderőben. Múzeumgyarapító tevékenysé
ge jellem zéséül csak egyetlen adatot említsünk: „A Füvészkert szakszerű gondozá



sában rendkívüli érdemeket szerzett... a növénygyűjteményt egy 1654 fajból álló 
gyűjteménnyel egészítette ki, később pedig tovább gyarapította.”

Kovács János a Természettudományi Társulaton kívül levelező tagja volt a B é
csi G eológiai Társaságnak. Úgy tűnik, hogy az a szakmai hírnév, amit a külföldi la
pokban való publikálás hozhat, nem érdekelte. Munkájáról ugyan lelkiismeretesen  
beszám olt, azonban ezek az írásai csak szűkebb körben voltak ismertek.

Makra Zsigmond

Irodalom:

Kovács János: Földtani kirándulások Bihar megyében a Sebes- és Fekete-Körös 
közti vidéken. Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai, 1863. II. köt. 54 -64 . p.

Balogh Ferenc: A debreceni református kollégium története. 1904. 461 -463 . p.
Dr. Nagy Jenő: Régi adatok a fekete  patkány és a vándorpatkány előfor

dulásáról.  Természettudományi Közlöny 72. (1940) 347-348 . p.
Szablyár Péter: A hazai tudományos barlangkutatás két úttörője: Petényi Sala

mon János és Kovács János.  Karszt és Barlang. 1 9 8 4 .1. 31 -36 . p.
Barcza József (szerk.): A debreceni református kollégium története. A Magyar- 

országi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1988.
503., 5 2 0 -5 2 5 ., 617. p.



Mazalán Pál
(Iglő, 1891. május 29. -  Budapest, 1959. december 3.)

Száz éve született Mazalán Pál okleve
les bányamérnök, a szénhidrogén- és v íz
kutatás, valamint feltárás, mai k ifejezés
sel élve a fluidumbányászat hivatott mű
velője, kimagasló alakja.

Közvetlen a Selmecbányái főiskolai ta
nulmányai befejeztével -  ahol elsősorban 
a geológia, a geofizika, a föld kincseinek  
kutatása érdekelte -  néhány hónapig a 
nagybányai Kincstári Bányászatnál telje
sített gyakornoki szolgálatot, majd 1913 
őszén a kolozsvári Kutató Bányahivatal
hoz került bányagyakornoknak, ahol az 
akkor felfedezett erdélyi földgázmezők  
továbbkutatásán dolgozott torziós inga
méréseket végezve. A háború után, kitün
tetéssel letett államvizsgáját követően, a 
Debrecenben létesített Nagyalföldi Bá
nyászati Kutató Kirendeltség vezetésével 
bízták meg. Irányításával végezték a 
Nagyhortobágy-1 jelű fúrást, és ő készí
tette elő a Papp Simon által kitűzött haj-
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jjtJ^j^íjkl^dúszoboszlói munkálatokat is.
<{2q -Z^ 1920-ban a Nagykanizsa környéki olaj

kutatásoknál találjuk, ahol azt a budafa-
pusztai kutatófúrást vezeti, amelyik az első  adatokat szolgáltatta a későbbi B -1  je 
lű EUROGASCO fúrásához. Rátermettsége és kimagasló szaktudása alapján a Dél 
Tengeri Szigetvilág olajfúrásait vezette, „field manager”-i minőségben. Ezt köve- 

f  tőén Ausztráliában, Új-Guineában találjuk, majd az Egyesült Államok jelentősebb  
i t i  /  olajterületein tanulmányozza a mélyfúrási eszközök és berendezések gyártását.

/  1927-ben visszatér Budapestre, s elhatározza, hogy a látottakat és tapasztaltakat
a hazai gyakorlatban fogja kamatoztatni. A következő években számos ivó- és ipa- 
rivíz-kutat létesített, 1932-ben pedig megteremtette a hazai mélyfúróipar munka
eszközei gyártásának alapjait, a „Mazalán Pál Mélyfúrási Vállalata és Gépgyára” 
elnevezésű vállalattal. N égy év alatt gazdaságilag megerősödve az általa kiképzett 
fúrómesterekkel intenzíven kapcsolódott be a hazai nyersanyagok és az ivóvíz fe l
tárási munkálataiba.
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Ott találjuk 1938. április 28-án a Magyar Mérnök és Építész Egylet által szerve
zett Országos Ivóvízellátási nagygyűlésen, ahol az ivóvízellátás kérdésével fog la l
kozó mérnökök és geológusok a magyarországi vízellátás kérdéseit vitatták meg. 
Itt „A mélyfúrású ivóvízkutak helyes létesítési módja és az ezzel kapcsolatos teen
dők” címmel tartott előadást és „a kútfúróiparnak kifogástalan szakemberekkel va
ló ellátására” hívta fel a figyelm et. E területen nemcsak szakképzett fúrómesterek 
szükségességét sürgette, de elkerülhetetlennek tartotta a mélyfúrómérnök-képzést 
a Műegyetem budapesti tagozatának valamelyikén. Ezt 1938-ban meg is valósítot
ták, s ez év őszétől mint meghívott, később mint rendes előadó a Mérnöki és Épí
tészmérnöki Karon, a geológia tanszék keretében Mazalán Pál „A mélyfúrású ku
tak építése” tanszék oktatója lett, haláláig.

A felsőfokú szakképzettség mellett a fúrómesteri képzés is szívügye volt, s mint 
a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara megbízottja, vállalja a fúrómesterek szak
mai vizsgabizottságának elnöki tisztjét.

A második világháború alatt olyannyira kibővíti gyára profilját, hogy a már k i
fejlődött, hazai olajkutató és termelő ipar eszközeinek javarészét az ő gyára állítja 
elő. A szerszámok mellett műszereket is tervez, amelyeket a vízbányászatban al
kalmazott sikerrel. Ezekről különböző szakmai összejöveteleken tartott ismerte
tőt.

Az államosítás után tulajdon üzemében, új nevén a Mélyfúró Berendezések Gyá
rában, mint szakértő dolgozik 1949 közepéig, ahonnan a Bányászati Kutató Inté
zetbe kerül át. Itt, 1951-57  között az Olajosztályon a fluidumbányászat kutatási 
bázisát alakította ki. Erről az igen eredményes munkáról 1958-ban a Bányászati 
Lapokban megjelent tanulmányában szám ol be. Ez az osztály képezte az alapjait a 
kezdetben Sopronban, majd M iskolcon működő MTA Olajbányászati Kutatólabo
ratóriumnak, mely a későbbiekben rezervoár-mechanikai alapkutatással foglalko
zott. A szénhidrogén-bányászat egyéb témáit az 1957-ben megalakult Kőolajipari 
Tröszt, illetve az OKGT Kutatólaboratóriumában, az OGIL-ban -  a mai Szénbá
nyászati Kutató és Fejlesztő Intézet elődje -  művelték tovább.

Rendkívül tevékeny tagja volt a különböző szakmai-tudományos egyesületek
nek, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Magyar Hidro
lógiai Társaságnak, a Magyar Földtani Társulatnak. Tagja volt továbbá az MTA 
Hidrológiai Főbizottságnak is. Tudományos munkásságának elism eréséül a MTA a 
műszaki tudományok kandidátusa címet adományozta Mazalán Pálnak. Élete vé
gén a Magyar Hidrológiai Társaságban kifejtett munkásságáért a Bogdánffy- 
aranyéremmel tüntetik ki.

C sath Béla



Főbb müvei:

-  Készülék fú r t  kutak folyadéknyomási viszonyainak meghatározására. BKL 
1937. 349-3/SO.p.

-  Hazai mélyfúrású gyakorlatunk különös tekintettel a fö ldgáz- és olajkutatás
ra. BKL. 1939. 241-2/46.P.

-  A mélyfúrású ivóvízkutak helyes létesítésének módjai és az ezzel kapcsolatos  
teendők. Magyarország ivóvízellátása.  Magyar Mérnök és Építész Egylet Bp. 
1940. 132-141. p.

-  A mélységi hidraulika módszereivel elért újabb eredmények. MTA Műszaki 
Tudományok Osztály Közlem énye 1953.

-  Mélyfúrású kutak (tankönyv) Bp. 1960. 283 p.

Irodalom :

Kassai Ferenc: Mazalán Pál (1891-1959)  BKL 1960. 212 -14 . p.
Csath Béla: M agyarország vízkutatói. Mazalán Pálra emlékezve. Vízkutatás, 

1984-5 2 5 - 2 7 .p.



Pacsu Jenő
(Bp., 1891. júl. 13. -  Princeton, USA, 1972. márc. 25.)

A régi Magyarország gazdag volt ásványi eredetű természeti kincsekben és 
nyersanyagokban, amelyek vizsgálatára a kémia ágai között elsősorban az analiti
kai és szervetlen kémia honosodott meg. Hazánkban a szerves kémia művelése 
csak jóval később, századunk első  évtizedeiben kezdődött, amikor a szintetikus 
vegyipar, s főként a gyógyszergyártás fejlődésnek indult. A szerves kémia gazda- 
sági-ípari jelentősége magyarázza, hogy hazánkban az első  szerves kémia katedrát 
a József M űegyetemen állították fel (1913), a többi egyetemeken háttérbe szorult, 
a budapesti tudományegyetemen is az organikus kémia csak magántanári speciál
kollégium formájában került előadásra.

Nehéz utat választott tehát Pacsu Jenő, amikor a budapesti tudományegyetemen 
vegyészoklevelet szerezve bölcsészetdoktori értekezését, Kőnek Frigyes (1 8 6 7 -  
1945) tanácsára szerves kémiából készítette. „A paracumársav és vanillinsav né
hány új származéka” (Bp., Franklin ny. 1914. 33 p.) című disszertációjának vizsgá
latait a Buchböck Gusztáv (1869-1935) egyetem i tanár vezetése alatt álló IH. sz. 
kémiai intézetben végezte 1913-14-ben. Munkája értékét je lz i, hogy rövidített 
változatát az MTA folyóiratában (Math. Természettud. Értesítő 1915. évf. 51-67 . 
p.) is közreadták.

A fiatal vegyész pályáját az Országos Chemia Intézet és Központi Vegykísérleti 
Intézetben kezdte. Az FM főhatósága alatt működő legnagyobb kísérletügyi inté
zetben a mezőgazdasági és ipari termékek kémiai, fizikai, mikrobiológiai stb. rutin 
jellegű  vizsgálatai m ellett tudományosnak minősíthető új eljárások tanul
mányozásával, vizsgálati módszerek fejlesztésével is foglalkoztak. Innen az 
1919/20-as tanévben visszatért a budapesti tudományegyetemre, ahol Bugarszky 
István (1868-1941) professzor II. sz. kémiai intézetében tanársegédként, majd 
1923-tól adjunktusként dolgozott. Oktatói tevékenységnek dokumentuma az a tan
könyv, m elyet -  mint fontos tanulmányi eszközt -  többször is kiadtak. Címe: Ve
zérfonal a qualitativ és quantitativ chemiai analytikai gyakorlatokhoz. (Bp. Szt. 
István Társ. 1920. 109 p., 2. kiad. 1921. 120 p., 3. kiad. 1923. 120 p.

Hajlamának m egfelelően kutatói munkássága is kibontakozott.Erről tanúskod
nak a szénhidrát- és glükozidkémia területéről írt dolgozatai, melyek 1922-től a 
Magyar Chemiai Folyóiratban és egyéb szaklapokban jelentek meg. Témáinak 
azonosságára és aktív munkálkodására rövidesen Zemplén Géza (1883-1956) mű
egyetem i professzor, a szerves kémia nem zetközileg ismert tudósa is felfigyelt és 
kutatásaiba Pacsut is bevonta. Közös munkájuk eredménye az ún. „Zemplén-féle 
elszappanosítás” továbbfejlesztése. Az acetilezett szénhidrátok katalitikus deza- 
cetilezésére kimunkált módszerüket kül- és belföldi folyóiratokban közölték, eljá
rásuk rövidesen fogalommá vált a szakirodalomban. (Zemplén, G.-Pacsu, E: Über 
die Verseifung acetylierter Zucker und verwandter Substanzen. Bér. Dtsch. Chem. 
G esellsch. 1929. Jg. 1613-1614. p. és Acetylezett cukrok és rokonvegyületek el- 
szappanosítása. Math. Természettud. Értesítő. 1930. 47. köt. 65 -69 . p.)

Sikeres tudományos munkássága elism eréséül a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem (az egyetem  új nevét 1921-22-ben vette fel) Pacsu Jenőt 1927-ben



az organikus kém iai elm életek tana magántanárává habilitálták, majd tárgykörét 
1930-ban az organikus kémiára is kiterjesztették. Oktatói és kutatói tevékenysége 
mellett dolgozott a Szabványügyi Hivatal részére, 1928-tól pedig részt vett a Nem 
zetközi Oktatási Bizottság munkájában.

Pályafutásában sorsfordulónak bizonyult, hogy 1929-ben egyéves tanul
mányútra ment Amerikába, ahol az USA K özegészségügyi Szolgálatának E gész
ségügyi Laboratóriumában (Bethesda) dolgozott. 1930-ban áttelepedett az USA- 
ba, miután a princetoni egyetem en a szerves kémia előadója lett, majd 1934-ben 
rendkívüli, 1947-től pedig mint egyetem i tanár működött. Közben 1945-51 között 
az egyetem hez kapcsolódó magánintézmény, a princetoni textilalapítvány (Textile 
Foundation N. J.) kutatási igazgatóhelyetteseként is tevékenykedett. 1951-től 
1960-ban történt nyugdíjazásáig a szerves kémiai kutatások vezetője volt. Ezt kö
vetően mint tudományos kutató számos egyetem i bizottságban tevékenykedett.

A szénhidrát-, továbbá a textilkém ia területéről számos közlem énye jelent meg, 
több új eljárást dolgozott ki és szabadalmaztatott. A nevével közölt reakciók közül 
nem zetközileg legism ertebb módszere az acetohalogén-cukrok szintézise, am ely
nek során cukoracetátból vagy benzoátból vízmentes kloroformos közegben titán- 
tetrakloriddal 40  *C-on a |3-forrponton az a-aceto-klórcukor állítható elő. A kelet
kező termék még akkor is kitűnően kristályosodik, amikor más módszer alkalma
zása esetén kristályosodási nehézségek lépnek fel. Kutatásai eredményeit, mun
kássága során szerzett tapasztalatait társszerzőkkel írott műveiben: Advances in 
Carbohydrate Chemistry (Princeton, 1945), és a Methods in Carbohydrate Che- 
mistry (Princeton, 1963) adta közre.

Pacsu Jenő a maga idejében idehaza nem lehetett a szerves kémia professzora. A 
budapesti tudományegyetemen csak jóval később szervezték meg az első  szerves 
kémiai intézetet. Vajon mikor tanuljuk m eg, hogy sok kiváló tudóst veszítünk el, 
ha nem tudunk számukra m egfelelő munkafeltételeket teremteni?

dr. Móra László

Irodalom :

Magyar Életrajzi Lexikon 3. k. Bp. Akad. K. 1981. 583-583 . p.
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Pattantyús-Ábrahám Imre
(Illává, 1891. aug. 26. -  Bp. 1956. jan. 30.)

Pattantyús-Abrahám Márton (18 5 7 -  
1931) neves felvidéki orvosnak és fe lesé
gének, Pöschl Ilonának (1864-1949) öt 
gyermeke született: négy fiú és egy leány.
Géza (1 885-1956) volt a legidősebb, aki 
gépészmérnök lett, és kiem elkedő oktató- 
nevelő-szakíró munkássága alapján ma a 
magyar gépészm érnökök egyik példaké
pe. Géza után Márton (1 887-1915) követ
kezett, aki a katonai pályát választotta, és 
fiatalon hősi halált halt. Ugyancsak v i
szonylag fiatalon hunyt el Endre (18 8 8 -  
1921) járványbetegségben, aki Gézához 
hasonlóan a gépészm érnöki pályára ment.
A 100 éve született negyedik testvér, Imre 
kohómérnöki ok levelet szerzett Selm ec
bányán. Az 1895-ben született E rzsébet-  
aki Schw ertner Andorhoz ment feleségül
-  1970-ben halt meg Csehszlovákiában.

A családban több neves mérnök volt (a 
Burg dédapa, a Pöshl nagyapa, a Pöshl 
nagybácsi, a két idősebb Pattantyús f i
vér), ami nyilván meghatározta a legfiata
labb Pattantyús fiú pályaválasztását. E lő
ször gépészmérnök bátyjait akarta 6 is kö
vetni, végül megmásítva eredeti tervét, egyik nagybátyjának, PöschlV ilm os neves 
kohómérnöknek a szakmáját választotta.

Életrajzának főbb adatai a következők: 1909-ben érettségizett a nagyszombati 
Érseki Katolikus Főgimnáziumban, majd a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Főiskolán 1913-ban fejezte be kohómérnöki tanulmányait (szerzett abszolutóriu
mot). Akkoriban csak a mérnöki gyakorlat után lehetett megszerezni az oklevelet. 
A világháború kitörése és frontszolgálata miatt erre viszont csak 1917-ben kerül
hetett sor, kitűnő m inősítéssel.

Rövid gölnicbányai és kassai középfokú oktatói munka után 1919-ben kinevez
ték a Selmecbányáról Sopronba áttelepült főiskola Fizika- Elektrotechnikai Tan
székére B olem an Géza professzor m ellé adjunktusnak. Már 1924-ben rendkívüli 
főiskolai tanár és a Kohógéptani Tanszék vezetője. A Kohógéptan, a Kalorikus- és 
hidrogépek cím ű tantárgyakat adja elő , és vezette a főiskola gép- és aszta
losműhelyét. 1927-től rendes tanár, majd 1931-34 között a Kohómérnöki Osztály 
dékáni tisztségét is betölti. 1934-től a főiskola az újonnan létesített József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik műszaki karaként működött to
vább. Pattantyús-Ábrahám Imrének, mint dékánnak tanszékösszevonást kellett

Pattantyús-Á brahám  Im re



végrehajtani, amit úgy oldott meg, hogy egy ipari meghívást elfogadva, megvált a 
felsőoktatástól.

A soproni évek tudományos munkáságából Kiss Ervin professzor 1981 -ben a kö
vetkezőt emelte ki: „A Cotel Ernővel közösen írt 30 oldalas, német nyelvű tanul
mánya új módszert nyújt az alakos acélok m eleghengerléséhez szükséges munka 
számításához. Abban az időszakban a hengersorok hajtására még többnyire gőzgé
peket alkalmaztak. A villam os hajtás rohamos elterjedésének az is egyik akadálya 
volt, hogy a szükséges motorteljesítmények előzetes meghatározásához még nem 
volt megbízható számítási módszer. Pattantyús-Á. Imre és Cotel Ernő professzo
rok, az akkor ismert összefüggések részletes kritikai elem zésével rámutattak azok 
gyengéire, hibás koncepcióira, és a gyakorlati felhasználás során mutatkozó nagy
fokú pontatlanságukra. J. Puppe volt az első, aki a hengerléskor keletkező erőket 
és a munkafogyasztást kísérleti úton meghatározta. Nagyszámú kísérleteinek ada
tait felhasználva és elem ezve sikerült Pattantyúsnak és Cotelnek olyan empirikus 
képletet megfogalmaznia, amely a különböző üregekben végzett hengerlés teljesít
ményszükségletének kiszámítását kielégítő pontossággal tette lehetővé. A köny- 
nyebb kezelhetőség érdekében nomogramot is szerkesztettek, és a gyakorlati hasz
nálhatóságot számpéldákkal igazolták.”

1934-41 között a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. műszaki tanácsadója 
lett. Hatáskörébe tartozott a vállalat vas- és acélgyárainak, a vasérc- és szénbánya
telepek gépészeti és energiagazdálkodási ügyeinek intézése. Számos tanul
mányúton járt Németországban, Ausztriában és Csehszlovákiában.

1941-51 között a győri Magyar Vagon- és Gépgyár igazgatója, 1945- tői ügyve
zető igazgatóként, 1948-tól vezérigazgatóként, 1949-től vezérigazgatóhelyettes
ként vesz részt a vezetésben. A történelem gyakran nehéz helyzeteket teremtett 
számára, amelyeket szaktudásával és humanitásával a leghatékonyabban oldott 
meg. Az 1944 végi és 1945 eleji küzdelmeit Gerencsér M iklós „Fekete tél” című 
könyvében méltatta. A gyár kitelepítésének megakadályozásán, az üldözöttek 
megmentésén kívül részt vesz az 1944. április 13-i nagy amerikai bombázás áldo
zatainak mentésén, majd a győri harci cselekm ények befejezte utáni újjáépítésen. 
Az 1947. évi államosítást követő radikális átszervezések jelentősen igénybe vették 
energiáját.

Az 1949/50-es tanévtől oktatási feladatokat is vállal. M eghívott előadóként dol
gozik a soproni kohómérnöki karon, ezért kéri, hogy a gyár első  helyéről a helyet
tesi beosztásba kerülhessen. 1951 őszétől aztán -  a Nehézipari Műszaki Egyetem, 
(NME) vezetőinek meghívására -  átvette M iskolcon az akkor szervezett Általános 
Géptani Tanszék vezetését, miután újra kinevezték egyetem i tanárnak (ezt a címet 
már 1934-ben is megkapta.) Az 1949-ben létrehozott új egyetem átmenetileg nagy 
nehézségek között működött. Pattantyús professzor viszonylag gyorsan kialakítot
ta tanszékét, és magas színvonalú előadásokat tartott először a gépészmérnök, 
majd a kohómérnök hallgatóknak. Ezekben az években a Kalorikus gépek üzemta
na, a Kohászati elektrotechnika, a Kohászati szállítóberendezések című tantárgya
kat tanítja, kiváló egyetem i jegyzeteket ír belőlük.

1952-55 között a m iskolci Kohó- és Bányamérnöki Kar dékáni tisztségét látja 
el. Oktató, nevelő, szervező munkáját Déry Tibor író örökítette meg „Hazáról, em 
berekről” szóló könyvében. A sors azonban M iskolcon m indössze öt évet adott szá



mára, abból is egy éven át már súlyos betegséggel küszködött. A budapesti Hajnal
klinikán hunyt el 65 éves korában.

Korai halálát követően, az NME fennállása 10. évében felavatták mellszobrát 
(Vigh Tamás művét) az egyetem  kohászati szárnyának parkjában. 1981-ben, halá
lának 25. évfordulóján, az 1974-ben létesült Egyetemtörténeti Bizottság néhány 
tanszék és az NME Központi Könyvtára segítségével emlékülést rendezett, és em
lékkönyvet adott ki Pattantyús-Ábrahám Imre professzor tiszteletére.

Pattantyús professzor munkásságát mind a hazai kohászat, mind a hazai gépé
szet elism eri és példamutatónak tekinti. Az okleveles kohómérnök, a műszaki tu
dományok kandidátusa, több kormánykitüntetés tualjdonosa, a tanszékvezető 
egyetem i tanár, a soproni és m iskolci dékán, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Rt. műszaki igazgatója, a győri Magyar Vagon- és Gépgyár egykori vezetője, Pat
tantyús-Ábrahám Imre valahány fe le lős tisztségében maximálisan helytállt rendkí
vüli tudásával, m élységes humanitásával. Méltán fejezte be G eleji Sándor akadé
mikus professzor 1959-ben szoboravató beszédét a következő mondattal:

„Pattantyús-Ábrahám Imre szobra figyelmeztessen mindenkit, aki a jövőben e- 
lőtte elmegy, hogy itt egy tiszta, igaz embernek, és egy kiváló professzornak az em
lékét őrizzük, akinek emberi értékei példaképpen állhatnak mindenki előtt."

Terplán Zénó

Főbb müvei:

-  D ie  Berechnung dér Walzarbeit. Társszerző: Cotel Ernő. Bánya- és Erdőmér
nöki Főiskola K özlem ényei. Sopron. 1929. 17/48. p.

-K o h á s z a t i  elektrotechnika. I-II. (Egyetemi jegyzet) M iskolc. 1955. 1/416.
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sa.
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233/271. p.
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Polányi Mihály, a filozófus
(Bp., 1891. márc. 12. -  Northampton, 1976. febr. 22.)

A fenti cím bizonyára meglepi kiadványunk olvasóit, hiszen az évek során e la
pokon igencsak sokféle emberrel találkozhatott, akik között ha túlságosan sok ha
sonlatosságot nem is fedezett fel, legalább mindannyian mérnökök vagy termé
szettudósok voltak. N os, hagyományainktól most sem térünk el, hiszen Polányi 
Mihály -  kockázat nélkül mondható -  a valaha élt egyik legnagyobb magyar kém i
kus volt. Ezúttal azonban nem kémikusi tevékenységére hívjuk fel a figyelm et, 
mert erről már volt szó máshol.

Polányi Mihály 1891. március 12-én született egy legendásan kreatív, liberális 
szellem ű értelmiségi családban.

Az eredetileg orvosi tanulmányokat folytató Polányi már diákkorában közel ke
rült a fizikai-kémiához. Tehetsége korán megmutatkozott. Ösztöndíjasként kerül 
Németországba, s az 1918-19-es forradalmakat követően állást vállal Berlinben. 
Itt bontakozik ki aztán rendkívül sok témakört magában foglaló tudományos mun
kássága: a röntgendiffrakciótól a szilárd testek fizikáján át a reakciókinetikáig, 
amelyben az „átmeneti állapot” elm élettel ért el átütő sikereket, de már M anches
terben, ahol a fizikai-kém iai tanszék vezetője lett azok egyikeként, akik a hitleri 
Németországot származásuk miatt kényszerültek elhagyni. Itt következett be é le 
tében a nagy fordulat: 1948-ban feladta tanszékét, és ugyanazon egyetem en a tár
sadalomtudományi tanszékre ment át, ahonnan 1958-ban került az angol filozófia  
egyik legendás fellegvárába, az oxfordi Merton College-ba. Addigra már élvonal
beli filozófusnak számított, ám társadalomtudományi tevékenysége korántsem 
csupán ebben merült ki. Közgazdasági, politológiai eszmefuttatásai történeti érté
kelésre várnak, akárcsak filozófiai munkáinak jelentős része. Ez utóbbiak 
iránt Angliában a nyelvi analízisen nevelkedett, felettébb rigorózus szakma 
némi fanyalgást tanúsított, Amerikában viszont hamar rezonáltak gondolata
ira.

Ismeretelmélete, tudományelmélete annak a hagyománynak a része, amelynek  
csúcsát Th. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete című könyve jelenti. Ez 
utóbbi a legvilágosabban, legközérthetőbben és másokra is a legmegtermékenyí- 
tőbb módon fejtette ki azt a, Polányi és mások által is megfogalmazott álláspontot, 
amely alighanem végleg eltérítette a tudománnyal kapcsolatos vélekedéseket a ko
rábban uralkodó logikai pozitivizm ustól. Az eltérés iránya -  ma már világosan lát
ható -  a tudomány, illetve a tudás társadalmi jellege felé mutat.

Ennek alapjaihoz ki kellett lépni a tudomány ama felfogásából, amely elvi téte
lek felállítására és ezek igazolására, illetve cáfolatára redukálja a tudományos 
munkát, és éppen azért tartja objektívnek, mert úgy véli, a szem élyektől és a társa
dalomtól független. Polányi ezzel szemben a „Personal knowledge”, azaz a sze
mélyhez kötött tudás cím et adta főművének, hangsúlyozva mindenféle tudás e lv i
leg szem élyes karakterét.

Úgy vélte ugyanis, hogy a tudásban, illetve a tudományban van egy olyan elem , 
ami merőben eltér a tételek felállításától és egybevetésüktől a kísérletekkel: egy  
olyan elem , amelyet „hallgatólagos tudásnak” nevezett, mert nem szerezhető meg



bizonyos explikálható szabályok alkalmazásával. Ennek legismertebb formája a 
„skill”, amit talán jártasságnak vagy készségnek nevezhetünk.

Polányi szerint a tudomány egész szabályrendszerét alapjában véve nem valami
féle mindenek fölött működő abszolút logika, hanem a tudósközösség konstituálja, 
a tudósközösség pedig -  kivált 1962-ben kifejtett nézetei szerint -  legalábbis e lv 
ben a liberális demokrácia modelljét követi. A tradicionalisták és a vad újítók vitái 
a megújuló tudományos ideálok alapján értékelik, terelik a kutatást előre, minden 
külső beavatkozás szigorú visszautasításával. Ez utóbbiból látszik, hogy Polányi 
Mihály világnézete a liberalizm us, mégpedig ennek kérlelhetetlen formája (ha 
ilyen létezik egyáltalán), mely nem engedett soha, sem a jobb, sem a baloldal csá
bításának, jó llehet az utóbbi intenzíven hatott legtöbb barátjára és rokonára. Libe
rális szellem ben m űvelte nemcsak az ismeretelméletet, hanem a szociológiát, eti
kát, tudományelméletet. E tárgykörökben a 40-es évektől kezdve egyre sűrűbben 
jelentek meg írásai. A leghíresebbek -  a Personal knowledge mellett -  talán a Lo
gic o f  Liberty (1951), The Tacit Dimension (1962), Knowing and being (1969).

A Polányi-féle filozófia i gondolatoknak jelentős irodalma van, kivált a „tudó
sok köztársasága” elképzelésnek, am elyet egy időben közhellyé egyszerűsítettek, 
holott itt egy nagyon is fontos gondolat rejtőzik, amelyet -  még ha nem is fogadjuk 
el -  mindenképpen érdemes elem ezni.

M indenesetre hihetetlenül sokoldalú tudományos életm űvel állunk szemben, 
m elyet egyetlen pontról kiindulva aligha lehet bejárni. Mert akármennyire is é l
vezzük a m ély és szellem es filozófiát, egy percre sem szabad megfeledkeznünk ar
ról, hogy kiem elkedő természettudós áll mögöttük. Polányi, mint hírneves magyar 
emigráns tudóscsoport tagja, állandó kapcsolatot tartott fenn W igner Jenővel, Szi
lárd Leóval, Pólya Györggyel és társaikkal.

Sajátos körülmény, hogy Magyarországon csak igen szűk körben ismerik ezeket 
a nézeteket, mintha az 1976-ban elhunyt Polányi Mihály, eltérően a legtöbb egykor 
külföldre távozott nagy magyar tudóstól, a ma napig nem talált volna haza.

Palló Gábor

Irodalom :

Palló Gábor: Polányi M ihály. Nyelvünk és Kultúránk 58. 1985.



Szabiik István
(Kunszentmárton, 1746. — Kalocsa, 1816. máj. 12.)

é>.

Szabiik István a magyar fizikusok azon szem élyiségei közé tartozik, akiknek a 
neve még szűkebb szakmai berkekben sem vált ismertté, noha legjelentősebb kez
dem ényezésével, a léggöm bkészítéssel közvetlenül a M ontgolfier-fivérek eredmé
nyes kísérlete után lényegében Európához sikerült felzárkóznia.

Szabiik az újabb kutatások szerint Kunszentmártonban (és nem Szegeden!) szü
letett 1746. május)(6-án. Szegeden a piaristák iskolájában tanult, tizenhat éves ko
rában maga is belép a rendbe, további tanulmányait Nyitrán végzi és pappá is itt 
szentelik. Stúdiumai végeztével többek között Vácott, Veszprémben és Tatán taní
tott. 1781-ben kerül Pestre, ahol figyelm e egyre inkább a természettudományok, 
különösen a fizika felé fordul. A hittan mellett fizikát is tanít. Sokat kísérletezget, 
szem léltető oktatást tart tanítványai előtt, saját kezűleg készít részükre földgöm 
böt. Kísérletei elsősorban az aerodinamika területére terjedtek ki. Szabiik Istvánra 
nagy hatást gyakorolt a M ontgolfier-testvérek által 1783-ban készített repülőszer
kezet híre. Úgy gondolta, hogy hasonlót ő is össze tudna állítani, így már a követ
kező évben, 1784-ben munkához látott. Az csak ösztönözte, hogy N em etz József 
egyetem i tanár (1753-1808) államköltségen összeállított készülékével kudarcot 
vallott, talán éppen ezért 6  saját pénzéből kísérletezett. A Pressburger Zeitung 
1784. július 27-i számából tudjuk, hogy Szablikot R appf József nevű tanártársa és 
M agyar József segítették munkájában.

A viszonylag kisméretű léggöm böt tizennyolc ökörhólyagból állították össze, 
vörös és fehér csíkozásúra festették, „gyúlékony (m eleg) levegővel” töltötték fel, 
amitől az felemelkedett. Szabiik Pesten 1784-ben összesen háromszor végzett 
nyilvános léggömbkísérletet, az utolsó augusztus 22-én nagy tömeg előtt, ünnepé
lyes körülmények között történt. A tartózsinórt Gyulai grófné vágta el. Érdemes
nek látszik idézni a je les eseményről a Magyar Hírmondó tudósítását:

„Pesten felbotsátott léggöm b... estéli 7 órakor botsátá fel T. Szabiik István Úr 
Piarista és a Természet tudomány tanítója. Pesten egy ökör hólyagokból készült 
veres festékkel megtzifrázott és gyantával békent repülő golyóbist. Ennek oldalára 
fe l van jegyezve, hogy ha valaki megtalálná, vinné vissza Pestre egy bizonyos 
helyre. A lól függettek róla négy aranyos rojtok és egy kis hajócska. Hossza 26 (68 
cm) széle 24 ujjnyi (tzol) (63 cm) vala. Fért belé 8177 kubik ujjnyi (0,149 m ) 
gyulladó levegő, készítésére másfél font (0,84 kg) gálitz olaj kívántatott egy font 
(0 ,56 kg) vasporral együtt. Az erő m ellyel a levegőre felragadtatott, bírt 1773 árpa 
szem et (2066 g) mivel a Hólyag megnyomott 4 latot (vagyis két Unciát). Két óra 
után megtelvén a golyóbis levegővel, felbocsájtaték és napkelet felé emelkedvén, 
sok nézők nagy tapsolási közt mindeneknek szemek elől láthatatlan magasságokba 
elm éne. Ezen felyül nevezett Úr (Szabiik István) ezen szárny nélkül repülő 
gollyóbisnak már harmadszori szerentsés fel-botsáttatásával megmutatta azt, hogy 
valami a Frantzia és más idegen Nemzetek köztt lehetséges, a Magyarok köztt sem 
lehetetlen az.” (Magyar Hírmondó 1784. 579. p.)

Szablikot pesti működése után Szegedre helyezték a piarista iskola igazgatójá
nak, ahol erőteljesen szem beszállt II. József németesítő intézkedéseivel. E körül-
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Szabiik  István pesti léggöm bkísérlete. Pándy L ajos (1895-1957) későbbi képe.

mény miatt sok súrlódása volt a felettes hatóságokkal. Szegeden a tudo
mánypártoló gróf Teleki Sámuel királyi biztos -  a marosvásárhelyi Teleki-könyv
tár alapítója -  látogatása alkalmából 1785-ben a fizikus szerzetes tanár újabb hó
lyag léggöm böt készített, amelyre Teleki nevét festette. Az eseményről ismét a 
Hírmondó tudósított. Azt olvashatjuk, hogy az összeállító „sokkal nagyobb erővel 
tapasztalá igyekezetét ezen Golyóbisnak annak építője, mint tavalyi esztendőben  
Pest Városában három ízben tett szeretsés próbájiban. Mi okbul? tovább való v izs
gálódásokra hagyta.” (Magyar Hírmondó 1785 .466-467 . p.) Szabiik az elkövetke
ző években elsősorban iskolai ügyekkel foglalkozott. A „kalapos király” halála 
után megszüntette iskolájában a német nyelv oktatását, ami miatt a Helytartóta
nács a tanítástól és minden hivatalos rang viselésétől eltiltotta. Ezt követően előbb  
a nyitrai rendházba, majd Kisszebenbe rendelik oktatónak. Innen pályázta meg -  
sikeres kísérleteire hivatkozva -  a pesti egyetem fizikai-mechanikai tanszékét, de 
eredménytelenül. Élete folyamán tanított még Nagykárolyban, Vácott, Márama- 
rosszigeten és Veszprémben. 1806-ban nagykanizsai rendházfőnöknek nevezték  
ki, 1809- tői kalocsai vicerektor egészen 1816. május 12-én bekövetkező haláláig.

Szabiik léggömbkísérleteinek jelentős irodalmi visszhangja volt. Rendtársa, 
Benyák Bernát (1745-1829) latin nyelvű versben üdvözölte az eseményt;

„Újszerű mesterség míg gömböt küld föl az égbe.
Máris e nagy nagy csodahír járja be Pest piacát.

M itse törődik a várt nyereséggel az alma kofája.
Elveti azt s felhők tája fe lé  figyel ő



És ki imént még győztes acéllal az ellent.
Áll csak az itt s ámul: tábor a híg levegő.

Semmibe véve a városatyák hírét a poroszló 
Ott sétál s bárgyún bökken: elindul a gép.

Hökken ezen s már kész az egekre kimondani törvényt, 
így csúfol ki e kis gömb sok okos koponyát

Van ki szalad, ki tetőre kap, utcán törtet a másik.
Itt is, amott is a nép nagy sokasága tolong.

Igyen látta e könnyű gázzal töltekezett gép:
Elfeled itt hivatalt, tennivalót, aki é l.”

(Téglásy Imre fordítása)

1784-ben „Ode auf die den 5. August 1784 zu Pest aufsteigende M ontgolfière” 
címen I.N.G. szignóval német nyelvű vers méltatja Szablikot, ugyanez a szerző  
prózában is írt az esem ényről. K aschnitz József (1759-1790), Szabiik szegedi ta
nártársa szintén német nyelven versel a léggömbről. Vályi Nagy Ferenc (17 6 5 -  
1820) költeményében aggodalm ait fejezte ki a kísérletekkel kapcsolatban.

B atári Gyula

Irodalom :
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Varga József
(B p., 1891. febr. 8. -  Bp., 1956. dec. 28 .)

Varga József 1908-ban a budai főreál
iskolában érettségizett. Tanulmányait a 
budapesti Műegyetemen folytatta, ahol
1912-ben vegyészmérnöki oklevelet szer
zett.

Működését Dr. Szarvasy Imre (18 7 2 -  
1942) elektrokémiai tanszékén kezdte 
meg, eleinte mint önkéntes munkaerő,
1913-tól mint kinevezett tanársegéd.
1915-ben adjunktus lett, 1916-ban a műe
gyetemen -  akkor még ritkaságszámba 
menő -  műszaki doktori oklevelet szer
zett. 1920-ban magántanári képesítést 
nyert, és rövidesen rendkívüli egyetem i 
tanári címet kapott. Professzorának be
tegsége miatt és a szabadságon lévő Pfei- 
fer Ignác műegyetemi tanár helyett, az 
1920-21 tanévben a III. éves vegyészm ér
nök hallgatók számára az elektrokémiai 
és a kémiai technológiai tárgyak előadá
sait ő tartotta meg.

1923 augusztusában műegyetemi ren
des tanárrá nevezték ki. Az alig 32 éves 
fiatal műegyetemi tanár teljes erejét és 
minden lelkesedését a vezetésére bízott 
Kémiai Technológiai Tanszék fejlesztésére fordította. Erre kötelezte őt a tanszék 
múltja is, hiszen két kiváló professzor előzte meg e tanári székben. Az első  War- 
tha Vince (1844-1914), a hazai kémiai technológiai tudományok megteremtője, a 
másik Pfeifer Ignác (1867-1941), aki kiváló gyakorlati képességeivel ideális 
összhangot teremtett a tudomány és az ipar között. Varga 1932-től két félévre ter
jedő előadásaiban a kémiai technológia legújabb eljárásaival ismertette meg hall
gatóságát. Lebilincselő, világos és közvetlen előadási módja miatt rövidesen azon 
kevés műegyetemi tanárok közé tartozott, akinek mérnökszemlélettől áthatott e lő 
adásait idegen karok hallgatói is szívesen felkeresték. Az előadásokkal egyide
jűleg a tanszéki kutatómunkát is új alapokra fektette. Kutató tevékenysége mindig 
olyan kérdések megoldására irányult, amelyek a hazai nyersanyagaink leggazdasá
gosabb feldolgozását célozták.

1939 májusában iparügyi államtitkárrá, majd ugyenezen év júliusában iparügyi 
miniszterré nevezték ki. 1939 októberétől a kereskedelem- és közlekedésügyi tár
ca vezetésével is megbízott miniszterként vett részt az ország gazdasági életének  
irányításában.



Erre az időre esik a Péti Nitrogénművek első  nagyarányú fejlesztése, az Almás
füzitői Timföldgyár építésének m egkezdése és a lispei olajmező feltárása.

1943. március 29-én lem ondott miniszterségéről, majd a kormányból való k ilé
pése után -  am elynek politikai irányvonala számára elfogadhatatlanná vált -  
visszatért a műegyetemre.

A felszabadulást követően részt vett az ostrom alatt tönkrement tanszék újjá
szervezésében és újjáépítésében.

1951-ben az általa újonnan alapított Nagynyomású Kísérleti Intézet (NAKI) 
igazgatójává nevezték ki.

1952-ben felkérésre elvállalta az időközben felépült Veszprémi Vegyipari Egye
tem Ásványolaj- és Szénfeldolgozó Iparok tanszék vezetését, 1956. december 28- 
án bekövetkezett haláláig irányítója és szervezője volt az ott folyó munkáknak is.

Tekintettel az Erdélyben talált nagy mennyiségű földgázra. Varga bekapcsoló
dott a metán klórozási kísérletekbe. E téren szerzett tapasztalatait részben a metán 
és bróm kölcsönhatásának tanulmányozása során hasznosította (doktori disszertá
ciója), majd annak továbbfejlesztésével, metil-klorid nyomás alatti elszappanosí
tásival szintetikus m etilalkoholt állított elő. Emellett a beregszászi alunitok és a 
Bihar megyei bauxitok feltárásával is foglalkozott.

Szarvasy szabadalmai alapján ideje nagy részét a metán hőbontásának tanulá- 
nyozására fordította, ekkor figyelt fel a nyomás alatti kémiai reakciók nagy jelen
tőségére a kém iai ipar jövője szempontjából. E kísérleteknél tanúsított műszaki rá
termettsége alapján megbízták Magyarsároson, Erdélyben kísérleti üzem szerve
zésével és vezetésével, amelyben a földgázt hidrogénre, hamutól mentes koromra 
és az elektródgyártás nyersanyagául szolgáló szénre bontotta le. Varga a m egkez
dett vizsgálatokat a román fennhatóság alá jutott kísérleti telepen 1921-ben fo ly
tatta, majd 1922-ben fejezte be olyan sikeresen, hogy annak nagyüzemi m egvaló
sításába a német Plaine Werke is bekapcsolódott.

A 20-as évek elején intézményesen csak az ország közgazdaságát erősítő termé
szettudományi kutatásokra volt lehetőség, a költségvetés keretében biztosított hite
lekkel. Ennek keretében Varga először a Dunántúlon, az 1920-as évek elején feltárt 
gánti és halimbai bauxit hasznosításával foglalkozott. A ma már átmenetinek minő
sített bauxitcement vizsgálatok után tért át az ásványolajtermékek pótlásának tanul
mányozására, a szén- és szénlepárlási termékek viszgálatára, és azok hidrogénnel 
történő nemesítésének kutatására. Az itt lejátszódó katalitikus folyamatok és kata
lizátorok vizsgálatára hazánkban elsőként alkalmazott nagynyomású autoklávot.

Varga munkásságának egyik jelentős részét azok a kísérletek képezték, am ely
nek célja szekunder benzinek előállítása a magyar barnaszenek kátrányolajaiból és 
petróleumgázolajokból (1927).

E kísérleteit még aránylag kis nyomáson (10 -3 0  bar) kisebb hőmérsékleten 
(370-390  °C-on) végezte. Ennek során a kátrányolajból és olajpárlatokból, hidro
gén jelenlétében, jelentős m ennyiségű (mintegy 40%) szekunder benzint sikerült a 
kísérleti körülményektől függően, fő leg hőbontással előállítania.

Varga érdeklődése ezt követően már nemcsak a hőbontásos, hanem az ún. Bergi- 
us-féle hidrogénezési kísérletekre is kiterjedt, amelyekkel a szén nagynyomású 
hidrogénnel, katalizátor jelenlétében cseppfolyós motorhajtó anyagokká alakítha
tó át. Kutatásairól először -  egy hazai eocén barnaszén nyomás alatti hidrogénezé- 
sére vonatkozólag -  1928-ban számolt be. M egállapította, hogy a tatai szén nagy
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A kátrányhidrogónezö e ljá rá s  vázlata

nyomáson és magas 
hőmérsékleten (470 
°C-on) -  a kísérleti 
körülményeitől füg
gően -  16-57,9% -ig  
terjedő mennyiség
ben folyékony hal
mazállapotú termék
ké alakítható át. K í
sérleteinek eredmé
nyeiből a korábbi 
felfogással szemben 
azt a nagy jelentősé
gű megállapítást 
vonta le, hogy a 
szén- és széntermé
kek, kátrányok és 
kőolajmaradékok 
hidrogénezésekor 
felszabaduló kén
hidrogén nem csök
kenti a katalizátor 
hatékonyságát, sőt 
katalitikus hatást ki
fejtve előnyösen  
kedvező irányba be
folyásolja azt. Ez a 
felfedezése, mint 
kénhidrogén-effek- 
tus vonult be a ké
miai technológiába.
Eredményeire a kül
földi szakemberek is 
felfigyeltek . így jött
létre a Varga-féle kutatómunkát széles körben kiterjesztő együttműködés a Buda
pesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszéke, valamint a Holzverkoh
lung Industrie A. G. Konstanz cég között. Az iparügyi kormányzat, felism erve a 
Varga-féle eljárás gyakorlati jelentőségét, 1934-ben kísérleti üzemet épített a Péti 
Nitrogén Műtrágyagyár Rt. területén, napi 10 tonna kátrányolajnak főfázisban va
ló hidrogénezésére. 1935. október 21-én megalapítják a Magyar Hydrobenzin Rt-t 
1 m illió pengő alaptőkével, a kísérleti üzem továbbfejlesztésére, a létesítendő 
nagy kapacitású műbenzingyár felállításának előtanulmányozására. A folyamatos 
munkavitel során a feldolgozásra kerülő nagy oxigéntartalmú kátrányolaj-párlatok 
65-70%  benzint szolgáltattak ugyan, de az 1937-ben felfedezett lispei olajmező  
megoldotta a hazai benzin és motorolaj ellátást, így a műbenzingyártás akkor e l
vesztette hazai aktualitását.

Varga az 1940-es évek végén folytatta az aromatizálás és a hidrogénezés tanul

A M agyar H ydrobenzin  R t. pétfü rdő i k ísérle ti telepe



mányozására vonatkozó, a második világháború előtt megkezdett munkáját. Kuta
tásai során sikerült az aromatizálás és a hidrogénezés reakcióigényeit úgy össze
egyeztetnie, hogy a barnaszén-kátrányolajok hidrogénezése már középnyomáson 
is lehetővé vált. Ezt az olajjal együtt betáplált benzin aromatizálásakor felszabadu
ló hidrogén segítségével érte el. Ezen az alapon 1953-ban kidolgozott „hidro- 
krakk” eljárással, élete fő m űvével bizonyította be, hogy pl. a nagylengyeli, nagy 
aszfalttartalmú kőolaj- és barnaszénkátrányok saját középolajukkal felhígítva 700 
bar helyett már 70 bar nyomáson lebonthatók, az addig ismert krakkoló eljárások
kal szemben kisebb hidrogénfogyasztással, hosszabb katalizátor élettartammal és 
nagyobb motorhajtó anyag term eléssel.

A laboratóriumban kidolgozott eljárás technológiai részletkérdéseit 1956-ban a 
NAKI péti telepén végzett félüzem i kísérletek során tisztázták.

A „hidrokrakkolást” Varga-eljárásnak nevezte el a technológia továbbfejleszté
sére és értékesítésére alakult M agyar-Ném et Varga Tanulmányi Társaság, amely a 
nagyüzemi kísérleteket az N DK -beli Böhlenben sikerrel végezte.

A jó eredmények ellenére a Varga-eljárás hazai nagyüzemi megvalósítása elma
radt, m ivel közben a nagylengyeli kőolajtermelés jelentősen visszaesett. Ezt kö
vette az o lcsó , akkor szinte korlátlannak látszó szovjet olajimport megindulása, és 
emiatt lecsökkent az érdeklődés a maradékok feldolgozása iránt.

Dr. Varga József a hidrokrakk eljárás kidolgozása során iskolát teremtett a NA- 
Kl-ban és ott kifejlesztette a hazai nagynyomású technológiák bázisát. Számos, 
még Varga által m egkezdett kutatás -  a szorbit, a zsíralkohol és furfurilalkohol 
gyártás -  ipari m egvalósítására csak halála után kerülhetett sor.

Dr. Varga József akadémikus, egyetem i tanár több évtizedes tudományos mun
kásságát a később róla elnevezett középnyomású hidrokrakk eljárás kidolgozásá
val koronázta meg. Munkásságával m egelőzte korát. Ezt a megállapítást az is iga
zolja, hogy napjainkban -  az olajáremelkedés miatt -  újra hatékonyabban foglal
koznak a maradékok m ásodlagos felhasználásával.

Varga József vegyészm érnök még életében számos elismerést kapott. Az MTA 
1932-ben levelező , 1946-ban rendes tagjai sorába választotta, és halála előtt tagja 
volt az O sztályvezetőségnek, elnöke a Széntechnológiai Bizottságnak. A magyar 
tudomány területén szerzett érdemei elism eréséül 1942-ben Corvin-koszorúval, 
1950-52-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Halála után elsőként kapta meg a MKE 
által 1956-ban alapított Wartha Vince-emlékérmet.

Szakmai tudása elism eréseként a hálás utódok -  így a NINTROIL és az SZKFI 
-  nevével fém jelzett Varga alapítványt létesítettek.
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F izikatört. IV.
Buday Tibor: „A fizika fejedelm e” -  Eötvös Loránd élete és munkássága. Bp.,
1986. (Nemzet és em lékezet)

F izikatört. V.
30 éves a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete. Jubile
umi évkönyv. Bp., 1987.

Fotó
Vajda Pál: Ungarische Bahnbrecher dér Phototechnik, dér Photooptik und dér Pho- 
tochemie. In: Technikatörténeti Szem le, 1980-1981. 4 5 -7 8 . p.

Föiskolatört.
60 éves a Magyar Testnevelési Főiskola. Bp., 1986.

Földm érés I.
Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon. Bp., 1958.



Földm érés II.
Bendefy László: A magyar földmérés 1890-1920. Bp., 1970.

Földrajztudom ány I.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1-3 köt. Bp., 
1987.

Földrajztudom ány II.
Marjai Imre: Felfedezések könyve. Bratislava, 1986.

Földrajztudom ány III.
Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. (Reprint) Bp. 1987. 

Földrengések
Réthly Antal: A Kárpát-medence földrengései. Bp., 1952.

Földtan I.
Vadász Elemér: A földtan fejlődésének vázlata. Bp., 1953.

Földtan II.
Vadász Elemér: A magyar földtan útja. Bp., 1967.

Ganz
Zámor F.-Jőb I.-Lehel V.: Ganz sínautóbuszok és motorkocsik. Bp., 1937. 

G azdaságtört. I.
Berend T. Iván-Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. 1780-1914. 
Bp., 1987.

G azdaságtört. II.
Dóka Klára: A vízimunkálatok irányítása és jelentősége az ország gazdasági é leté
ben. Bp., 1987.

G azdaságtört. III.
Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában. Bp., 1988.

G azdaságtört. IV.
Szilágyi István: Régi boltok krónikája. A pest-budai kereskedelem történetéből. 
Bp., 1986.

G épgyártás
Farkas E .-M eggyesi L.-Káposztás I.: Egy budapesti gépgyár története. Bp., 1979. 

G um iipar
Pécsi Vera-Pető Iván: A magyar gumiipar története. Bp., 1982.



G yártört. I.
Bán Károly: 125 éves az Óbudai Szeszgyár. Bp., 1986.

G yártört. II.
Barna József: Képek a 75 éves Budafoki gépgyár történetéből. Budapest, 1971. 

G yártört. III.
Geszler Ödön: Hajtóművek és Festőberendezések Gyárának története. Alapítva: 
1909. Bp., 1987.

G yártört. IV.
A Gyár- és G épszerelő Vállalat története. 1951-1986. (Szerzők: Fekete Lajos et. 
al.) Bp., 1986.

G yártört. V.
25 éves a Komáromi Kőolajipari Vállalat. Komárom, 1987.

G yártört. VI.
75 éves a vas- és acélöntvénygyártás Csepelen. Szerk.: Rácz József. Bp., 1986. 

G yártört. VII.
40 éves a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár. Em lékezések, tények, adatok, fényképek 
egy gyár életéről, (ö sszeá ll.: Gazda Zoltán, Kötél László) Nagykanizsa, 1986.

G yártört. V III.
Szabó János-Szvircsek Ferenc: 50 éves a Salgótarjáni Ötvözetgyár. Salgótarján,
1987.

G yártört. IX .
Százéves a Debreceni Dohánygyár. 1887-1987. Debrecen 1987.

H aditechnika
Szabó Tibor: 40 éves a Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézete. 1947-1987  
Bp., 1987.

H adtört. I.
Makay György: A hadfelszerelés minősége és ellenőrzése a magyar nemzet
őrségnél és honvédségnél az 1848-49. években. 1-3 rész. In: M inőség és m egbíz
hatóság. 1981. 4. sz., 1981. 5-6. sz., 1982. 1. sz.

H adtört. II.
Magyarország hadtörténete. 1-2. köt. Bp., 1984-1985. (Főszerk.: Liptay Ervin.) 

H adtört. III.
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-1849. Bp.,
1985.



H adtört. IV.
Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. (Szerk.: Sza- 
kály Ferenc) Bp., 1986.

H ajózástört. I.
A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Bp., 1975.

H ajózástört. II.
Kenedy Ferenc: A balatoni hajók. Siófok, 1981.

H ajózástört. III.
Biró József: A magyar hajóépítés 150 éve. Bp., 1985.

H ídépítés
M ichailich Győző: A XIX. és a XX. századbeli magyar hídépítés története. Bp., 
1961.

H idrológia
A 70 éves Magyar Hidrológiai Társaság múltja és jelene, 1917-1987. Szerk.: Vitá
lis György. Bp., 1987.

H idrom etria
Fejér László: A hidrometria magyarországi fejlődése. 1700-1945. Bp., 1986. 

H íradástechnika
A magyar híradástechnika évszázada. Szerk.: Vajda Endre, Bp., 1981. 

H onism eret
Bodor Antal: Magyarország helyismereti könyvészete, 1527-1940. Magyarország 
honismereti irodalma, 1941-1944. (K iegészítette és a függeléket összeáll. Gazda 
István) (Reprint) Bp., 1984.

Institutum  Geom.
Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum, Bp., 1955.

Ipartört. I.
Ipolyi Arnold: A magyar iparélet történeti fejlődése. Bp., 1877.

Ipartört. II.
Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői. Bp., 1887.

Ipartört. III.
Kenéz Béla: Ipari öntudatunk ébresztői. Bp., 1943.

Ipartört. IV.
Futó Mihály: A magyar gyáripar története. 1. köt. Bp., 1944.



Ipartört. V.
Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790-1848. Bp., 1951.

Ipartört. VI.
A magyar élelm iszeripar története. Szer.: Kirsch J., Szabó L., Tóth- Zsiga I. Bp.,
1986.

írástört. I-II.
Kéki Béla: Az írás története. Bp., 2. kiad. 1975. Mandics György: Rejtélyes írások. 
Bp., 1987.

K ém iatört. I.
Szabadváry Ferenc-Szőkefalvi-N agy Zoltán: A kémia története Magyarországon. 
Bp., 1972.

K ém iatört. II.
Balázs Lóránt-Hronszky Im re-Sain Márton: Kémiatörténeti ABC. 2. kiad. Bp.,
1987.

K ém iatört. III.
B ontó-C ságoly-H alkovics-Schm idt-Székely: A magyar vegyipar története az 
1770-es évektől napjainkig. Kézirat. Bp., 1962.

K ísérleti In tézet I.
Gabona Tröszt Kutatóintézetének jubileum i évkönyve. 1928-1978. Szerk.: Kön- 
czöl Lászlóné. Bp., 1978.

K ísérleti In tézet II.
Móra László: A Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet 35 éves története. 
Bp., 1987.

K ísérleti In tézet III.
Somos András: Az oktatás és kutatás 40  éve (1945-1984) a Kertészeti és Élelmi- 
szeripari Egyetem Zöldségterm esztési Intézetében. Bp., 1987.

K itüntetések
Kossuth-díjasok és Á llam i Díjasok almanachja 1948-1985. Szerk.: Darbas Pálné, 
Klement Tamás, Térjék József. Bp., 1988.

K ocsitört. I.
Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar kocsizás. Bp., 1931. (Reprint: Bp., 1984.) 

K ocsitört. II.
Tarr László: A kocsi története. Bp., 1968.



K önyvtártört.
Csapodi Csaba-Tóth András-Vértessy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp.,
1987.

Kőolaj
Adámy B.-Ném eth A .-D om okos Gy.: A magyar kőolajfeldolgozóipar története az 
államosításig. Bp., 1968.

K özlekedéstört. I.
Csikvári Jákó: A közlekedési eszközök, a vasutak, posták, távirdák és a gőzhajózás 
története. I-Il. Bp., 1883.

K özlekedéstört. II.
Malla-Bishop, P.M. Hungárián Railways. Newton Abbot, 1973.

K özlekedéstört. III.
Lovass Gyula: 125 éves a Buda-Kanizsa vasútvonal. Bp., 1986.

K özlekedéstört. IV.
Szabó Dezső: A debreceni közúti vasút száz éve. 1884-1984. Debrecen, 1986. 

K özlekedéstört. V.
A 100 éves budapesti villamosvasút története, 1887-1987. (írta: Kőnig Ferenc et. 
al.) Bp., 1987.

K ronológia
Vajda P.-Oszetzky G.-Szabadváry F.: Magyar tudomány- és technikatörténeti kro
nológia. In: Technikatörténeti Szem le, 1980-1981. 267-277. p.

Lexikon
Lexikonpótlások, 1982-1985. (Összeáll.: Rékasy Ildikó) Szolnok, 1987. 

M atem atikatört. I.
Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. Bp., 1970. 

M atem atikatört. II.
Sain Márton; Nincs királyi út! Matematikatörténet. Bp., 1986.

M atem atikatört. III.
Neumann János és a „magyar titok”. (Vál., összeáll., a bevezetést írta Nagy Fe
renc) Bp., 1987.

M érnökgeológia
Fodor Tamásné: Magyarországi mérnökgeológia átttekintése. Bp., 1986. 

M értéktört. I.
Finály H.: Az ókori súlyokról és mértékekről. Bp., 1883.



M értéktört. II.
Mikola S.: A physikai alapfogalmak kialakulása. Bp., 1911.

M értéktört. III.
Fejezetek a magyar mérésügy történetéből. Bp., 1959.

M értéktört. IV.
Bogdán István: M agyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp., 
1978.

M értéktört. V.
Bogdán István: Régi magyar mértékek. Bp., 1987.

M esterségek I-II.
I. Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Bp., 1973. II. Uő.: Mestere volt egy
kor. Bp., 1984.

M eteorológiatört. I-II.
Réthly Antal: Időjárási esem ények és elem i csapások Magyarországon. I. 1700-ig. 
Bp., 1962. II. 1701-1800-ig  Bp., 1970.

M érnöktovábbképzés
Tallózás a mérnöktovábbképzés klasszikus kiadványaiból. Bp., 1982. 

M unkásm ozgalom tört.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 1945-1984. 
Szerk.: Toldi Sarolta. Bp., 1987.

M úzeumok
Kiss L .-K iszely  Gy.: Magyarország műszaki múzeumai. Bp., 1982.

M űem lék
Kiss L .-K iszely  Gy.-Vajda P.: Magyarország ipari műemlékei. Bp., 1981. 

M űszaki értelm iség I.
D evics József-K árolyi Zsigm ond-Zádor Mihály: A magyar műszaki értelmiség és 
a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején. Bp., 1969.

M űszaki értelm iség II.
A műszaki értelm iség három évtizedes harca a szocialista Magyarországért. Doku
mentumok. Ö sszeáll, és a bevezető tanulmányt írta Németh József. Bp., 1986.

M űszeripar I-II.
Vajda Pál: A műszeripar és finommechanika magyar úttörői. I. In: Technikatörté
neti Szem le, 1963. 97 -1 4 9 .p ., II. Uo. 1973. 81 -1 0 0  p.



Müvelödéstört.
Kosáry Domokos: M űvelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980. 

Nyomdásztört. I.
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 
1-2. Bp. 1959.

Nyomdásztört. II.
Benda K.-Irinyi K.: A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp., 1961. 

Nyomdásztört. III.
Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód-kutatási tanulmányok -  Debrecen város
625., a debreceni nyomdászat 425. évfordulójára. Szerk.: Tóth Béla, Dankó Imre. 
Bp., 1986.

Olajipar
A Magyar Olajipari Múzeum évkönyve. 1. köt. Zalaegerszeg, 1974. 

Orvostörténet I-IV.
Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1-4. köt. Bp. 1929-1940. 

Pamutipar
Hanák Péter-Hanák Katalin: A Magyar Pamutipar története. Bp., 1964.

Papíripar
Bogdán István: A magyarországi papíripar története. Bp., 1963.

Pedagógiatört.
Vita Zsigmond: Az enyedi kohó. Bp., 1986.

Posta
Postamérnöki szolgálat 1887-1937. Bp., 1937.

Repülés
A magyar repülés története. Szerk.: Csanádi N.-Nagyváradi S.-W inkler L. Bp., 
1977.

Rézmetszés
Pataki Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp., 1951.

Romániai Lexikon
Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. köt. Bukarest, 1981.

Sajtótőrt. I-II.
A magyar sajtó története 1-2., Bp., 1983-1985.



Selmec I.
A Selmeczi M.K. Bánya- és Erdész Akadémia évszázados fennállásának em lék
könyve 1770-1870. Szerk.: Faller Gusztáv, Selm ecz, 1871.

Selmec II.
Mihalkovits János: Az e lső  bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. 
Sopron. 1938.

Selmec III.
Zsámboki László: A selm eci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid 
életrajza. (1735-1918). M iskolc, 1983.

Selmec IV.
Selmectől M iskolcig. 1735-1985. Szerk.: Zsámboki László, M iskolc, 1985. 

Selm ec V.
Vivat Academia! ...B p ., 1985.

Selm ec VI.
Sik Lajos: Selm ec-soproni diákélet. M iskolc, 1985.

Szegedi ipar
A Szegedi Ipari Vásár száz éve. Szerk.: Sz. Simon István. Szeged, 1976. 

Szerszám gép
Százéves a magyar szerszámgépgyártás. Főszerk.: Ulrich 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. 

Szlovákiai lexikon
Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Főszerk.: Csanda Sándor. 
Bratislava, 1981.

Szlovákiai tud. tört.
Priekopnici vedy a techniky na Slevensku. Szerk.: Tibenky, Ján. Bratislava, 1986. 

Talajtan
Ballanegger R .-F inály L.: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Bp., 1965. 

Társadalom tudom ány I.
A magyar értelm iség a 80-as években. Szerk.: Huszár Tibor. Bp., 1986.



OHiKK

T ársadalom tudom ány II.
Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1987. Bp., 1988.

T echnikatört. I.
Berényi Dénes: Ember és tudomány a XX. század utolsó évtizedeiben. Bp., 1986. 

Technikatört. II.
Magyar műszaki alkotók. Szerk.: Révész Arnold István-Vargha Vilmos. Bp., 1964. 

Térképtört. I.
Fodor Ferenc: A magyar térképírás. 1-3. Bp. 1952-1954.

Térképtört. II.
A „Hungaria nova” megrajzolója M ikoviny Sámuel, 1700-1750. Ford. és a kísérő 
tanulmányokat írta: Deák Antal András. Bp., 1987.

Térképtört. III.
Stegena Lajos: Térképtörténet. Bp., 1980.

Térképtört. IV.
Papp-Váry Árpád-Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Bp., 1989.

Term észettud. I. ín J k  1 /
Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladá^an. Szerk.: 
Fodor Olivér, Nagy Ferenc, Stefkőné Vermes Judit. Bp., 1986., II. köt. Bp., 1989.

Term észettud. II.
Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és balíté
letek. (Reprint). Bp., 1987.

Textil
Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Bp., 1969. 

Turisztika
Jelinek János: A magyar természetjárás története. Bp., 1939.

Utazók
Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1979.

Vasbeton I.
M ichailich Győző-H aviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítm ényei 
Magyarországon. Bp., 1966.

Vasbeton II.
Császár László: Korai vas- és vasbeton-építészetünk. Bp., 1978.



V askohászattört.
Heckenast G .-N ováki G.-Vastagh G .-Z oltai E.: A magyarországi vaskohászat tör
ténete a korai középkorban. Bp., 1968.

Vasúttört. I.
Tominac József: A magyar szent korona országainak vasutai 1845-1914. Bp., 
1905-1915.

Vasúttört. II.
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyom ozó történelme. Bp., 1937. 

Villam osgép
A Villamosgép és Kábelgyár. 50 éve. Bp., 1963.

Vízgazd. I.
Vízgazdálkodási lexikon. Bp., 1970.

Vízgazd. II.
A vízgazdálkodás fejlődése. Bp., 1971.

Vízrajzi szo lgá lat
Stelczer Károly: A vízrajzi szolgálat száz éve. Bp., 1986.

✓
V ízszabályozás
Ihrig D .-K árolyi Z s.-V ázsonyi A.: A magyar vízszabályozás története. Bp., 1973. 

Vízügy
Fodor Ferenc: Magyar vízim ém ököknek a Tisza-völgyben a k iegyezés koráig vég
zett felm érései, vízmunkálatai és azok eredményei. Bp., 1957.

Z enetörténet
Magyarország zenetörténete. Szerk.: Rajeczky Benjámin. I-II. Bp., 1988-90.

A  t o v á b b i  r ö v i d í t é s e k

Bibi. Mónus I.-R óka L.-né (szerk.) Természettudósok, műszaki
alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia 1960-1980. Győr, 
1983.

BKL Bányászati és Kohászati Lapok
Bp. enc. Budapest enciklopédia. Főszerk.: Tóth Endréné 3. jav. kiad.

Bp. 1982.
Bp. lex. Budapest Lexikon. Bp., 1973.
EL Erdészeti Lapok
Földr. Ért. Földrajzi Értesítő.
Földr. K özi. Földrajzi Közlem ények.



F öldt. K özi. Földtani Közlöny.
It. Irodalomtörténet.
Itk . Irodalomtörténeti Közlemények.
K M É. A Közlekedési Múzeum Évkönyvei.
M ÉL. I-III. Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes.

Bp., 1967-1981.
M K L. Magyar Kémikusok Lapja.
M M A Révész Arnold-Vargha Vilmos: Magyar műszaki alkotók.

Bp., 1964.
M M ÉE Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye.
M M M É Magyar műszaki múzeumok évkönyve 1964.

Szerk.: Szilágyi István. Bp., 1964.
MTA tagjai Az MTA tagjai 1825-1973. Összeáll. Fekete Gézáné.

Bp., 1975.
M TESZ Évfordulóink a műszaki és természettudományokban

1983-1990. Bp., 1982-1989.
M TK Magyarország történeti kronológiája. 1-4. köt.

Főszerk.: Benda Kálmán. Bp., 1981-1982.
M űsz. nagyj. Műszaki nagyjaink. 1-6. köt. Szerk.: Szőke B éla -

Pénzes István. Bp., 1967-1986.
N obel lex. A Nobel-díjasok kislexikona. Szerk.: Vészits Ferencné. 2.

kiad. Bp., 1985.
OM IKK Magyarok a természettudomány és technika történetében.

l. köt. Bp., 1986.; IL köt. Bp., 1989.
RM NY Régi magyarországi nyomtatványok. 1-2. köt. Bp. 1971-1983.
SZEA Szegedi Egyetemi Almanach. 1921-1970. Szeged 1971.
Szinnyei Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt.

Bp., 1891-1914. (Reprint: Bp., 1980-1981)
TTK Évk. Természettudományi Társulat Évkönyve.
TTSz Technikatörténeti Szemle.



Függelék
kiegészítések és helyesbítések az 

„Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1989” 
című kiadványhoz

IS.old. Budó Ágostonról írt naptárcikkben javítandó:
Lebye helyett Debye,
MÉL (III. 108. p.) szerint Szegeden hunyt el, Dr Bátyai J. szerint Budapesten, a 

Nyugati pályaudvaron, az induló gyorsvonaton halt meg.

25. old. Vigh Albert elözö vezetékneve: Vig

26. old. Lengyel Antal naptárcikkének irodalmi hivatkozása:
61. p. helyett 61. rész írandó.

29. old. Blaskó György naptárcikke:
MÉL (I. 221. p.) szerint vegyészm érnök volt. Dr. Bátyai J. ismerete szerint: ve

gyész, aki Bruckner G yőző akadémikus tanítványa volt.

33. old. Csonka János naptárcikke:
A tiszteletbeli mérnök cím et a Mérnöki Kamarától kapta.



Temetői tájékoztató
az 1991. évi kiadványunkban szereplő 

évfordulós alkotók sírjairól

Név Sírhely Védettség* M egjegyzés

KEREPESI TEM ETŐ NEM EZTI PANTEON
Altenburger Gyula 15 -1 -6 8 -  megszűnt
Bebrits Lajos sírsétány mozgalmi
Beck Károly 1 9 -2 -2 4 megszűnt
Bene Ferenc bal 23. sb. T
Bláthy Ottó Titusz 3 4 -1 -4 5 TM
Böckh Hugó 4 6 /1 -1 -1 1 T
Bugarszky István 5 0 /1 -1 -1 8 TM
Burchard Bélaváry Konrád 2 0 /1 -1 -6 9 jeltelen
Clark Adam 3 5 -1 -8 0 T
Császár Károly 4 9 -2 0 -4 1-ből áthelyezték Farkasrétre
Dégen Árpád jobb 405. sb. T
Drucker Jenő jobb 361. sb. T
Egerváry Jenő 3 4 /2 -2 -2 0 T
Egger Leó 5 4 -1 -3 7 -b ő l áthelyezték az Ujtemetőbe
Eötvös Loránd 1 0 /1 -1 -9 TM
Finkey József 5 0 /1 -1 -2 8 T
Galgóczy Károly 2 0 /2 -1 -2 8 T
Gebhardt Xavér Ferenc bal 81. sb. T
Girókúti Ferenc 12-8 -23 megszűnt
Görgey Artúr Árkád jobb 1 T
G yengő László jobb 50. sb. műemlék környezet
Haggenmacher Henrik 18-1 -1 TM
Hofman Károly 3 4 /2 -1 -4 2 T
Jármay Gusztáv bal 584. sb. műemlék környezet
Jungfer Gyula Árkád bal 8. M
Korizmics László 3 7 /1 -1 -8 TM
Kossuth Ferenc Kossuth mauz. TM
Lechner Gyula 4 8 -1 9 -1 7 -  megszűnt
Lechner József 17 /1 -1 -91 TM
Ludvig Gyula 3 4 ^ - 3 4 TM
Marastoni Jakab 2 9 /1 -1 -5 TM
Margó Tivadar bal 582. sb. T
Mocsáry Sándor 2 9 /1 -1 -2 8 TM
Pártos Gyula 1 9 /1 -1 -1 8 T
Söpkéz Sándor 2 6 -1 -4 2 -b ő l áthelyezték Farkasrétre
Táncsics Mihály 3 4 /1 -1 -4 6 TM



Tangl Ferenc 
Teleki Pál 
Treitz Pter 
Wagner Dániel

Xantus János 
Ybl Miklós 
Zsigmondi Béla  
Zsigmondy Vilmos

3 2 -1 -2 3 -b ó l áthelyezték Farkasrétre 
20/1. szigetről áthelyezték Máriabesnyőre 
3 4 -1 3 -1 3  T
bal 400. sb-ból áthelyezték  
az Újtem ető 28-1 -102 /103-b a  
2 9 /1 -1 -1 0  T
3 4 / l_ l_ l  t M
Batthyány 12. T
1 8 -1 -1 8  T

FARKASRÉTI TEMETŐ

Asbóth Oszkár 
Bartucz Lajos 
Benedek József 
Berde Károly 
Bresztovszky Béla  
Csató István 
Császár Elemér 
Csek János 
Dabis László  
Dorner Gyula 
Fekete Sándor 
Filarszky Nándor 
Györki József 
Hajnal Sándor 
Hazslinszky Bertalan 
Janáky István 
Jendrassik Alfréd 
Károlyi Zoltán 
Kerényi Elek  
Kéz Andor 
Kuncz Alfonz 
Lőrinczy Endre 
Markó D ezső  
Mazalán Pál 
Mándi Andor 
Mendöl Tibor 
M ichailich G yőző  
Müller Sándor 
Neogrády Sándor 
Német Endre 
Pattantyús-Ábrahám Imre

4 1 /1 -1 -1 4 1
5 -1 -3 6 3
6 /6 -1 -7 2
8 /A -1 -2 0 8 /2 0 9
6 /6 -1 -5 1
2 6 /1 /IV -1 -3 1
3 /1 -2 -1 3
1-1302
8 /3 -1 -1 2 9 /1 3 0  
6 /6 -1 -7 9  
2 7 /3 -1 -1 8  
1 7 /1 -1 -4 7 /4 8  
templom 58. sb. 
1 5 -1 -4 6 4  
Cs. f. 117 
7 /9 -1 -1 5 7  
2 1 /2 -4 -1 0  
új 13-1  
1 /2 -1 -1 0 7  
8 /3 -1 -1 2 1 /1 2 2  
új 2 6 -1 -3 3  
3/ 2-2-112  
NV, 262  
2 /A -1 -3 4 5  
1 1 /1 -1 -4 7 9  
5 /4 -1 -9
feszület körönd 7/8 
1 -5 /6  körönd 
cs.f.A . 217 
37 /1 /II-1 -23  
2 8 /2 -1 -4 4

248
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Pandula Egon 6 /1 /A -1 -7
Peregi Sándor 3 3 /1 -1 -2 2
Scheffer Viktor 3 /1 -1 -9 /1 0
Szabady Jenő új 2 0 -3 -2 6
Tátray István 6 /7 -1 -3 4
Thamm István 1 5 -1 -3 7 2
Török Gábor NV, 136
Tőry Kálmán 2 7 /5 -1 -7 0
Vidacs Aladár 7 /7 -1 -8 3
Wanka Ferenc 13-1465
Zamaróczy Jenő 2 2 -2
Zimányi Károly 4 3 /2 -1 -6
Zsák Zoltán előtér 193

51

T -  történelmileg védett sír
M -  művészi emléke miatt védett sír
TM -  történelmileg és m űvészileg védett sír

Összeállította: B ártfay G yörgyné



Névmutató
a kötetben szereplő évfordulós személyekről

Név O ldalszám Név Oldalszám

— Almási Balog Pál 7 0 ,1 3 2 D ecsy Sámuel 28
Agárdi Ede 38 Derzsi István 23
Altenburger Gyula Dégen Árpád 41 , \
Andrássy Manó 47 Divald A dolf 82,(86)
Angeli Lambert 86 Doleschall Gábor 48
Arenstein József 25 Dorner Gyula 77
Asbóth Oszkár 42 Drucker Jenő 40
Banovits Kajetán 6 5 ,1 6 8 Egerváry Jenő 46, 174
Bartucz Lajos 56 Egger Leó 16
Batthyány Ignác 2 9 ,1 2 6 Eisenhut György 11
Bánki Donát 18 —  Eötvös Loránd 49. 144, 149
Bebrits Lajos 87 Eder Xavér Ferenc 13
Beck Károly 15 Éhik Gyula 30

—  Bedő Albert 86 Falka Sámuel 50
Beer Frigyes Vilmos 23
Bene Ferenc 49

enyovszky Móric 74
Berde Károly 36
B ielz M ihály 80

—  Bláthy Ottó Titusz 19
—  Bőd Péter 12

Bognár János ' 87
Born Ignác 68
Bresztovszky Béla 58
Bródy Imre 89
Budai Ézsaiás 52
Bugarszky István 35, 170

—  Bugát Pál 4 9 ,1 3 5
Burchard-Bélaváry Konrád 60 
Clark, Adam 59
Coronelli, M. Vincenzo 10 
Csató István 40
Császár Elemér 86, 172
Császár Károly 48
Csek János 72
Csernák László 51
Csonka János 18

’Dabis László 77
Decrett József 59

Faller Gusztáv 3 4 ,1 5 6
Faller Jenő 8 9 ,1 5 6
Fazekas Mihály 24
Fekete József 40
Fekete Lajos 59
Fekete Sándor 57
Ferjentsik Sándor 39

—  Fichtel, Johann Ehrenreich 13
Filarszky Nándor 59
Finkey József 44

-p röan d orffer  Ignác 91
rrecskay János 50
Fried Bernát 20
Fuchs Károly Henrik 25
G algóczy Károly 79
Gállik István Dömötör 34 
Gebhardt Xavér Ferenc 28 
Geöcze Zoárd 8 4 ,1 7 6
Giovannini Rudolf 40
Girokúti Ferenc 62

—  Gothard Jenő 18
Görgey Artúr 54
Götz Irén Júlia 21
Grossmann Ignác 54
Gröber Jenő 80

Î -?  Ú2ÍAíA t J k k
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Név O ldalszám Név 'Oldalszám

— Gruby Dávid 14 —  Kulin György 21
Gyengő László 46 Kunz Alfonz 57
György Albert 78 Kurlander Ignác 70
Györki József 66 '—  Kühne Ede 17
Haggenmacher Henrik 84 Lamm (Lám) Jakab 12

—  Haggenmacher Károly 85 Lányi Sámuel 12
Hajnal Sándor 91 Lechner Gyula 14
Hajts Lajos 80 Lechner József 12
Hanaman Ferenc 28 —  Leidemann Emil 30
Haynald Lajos L >7j60,ll78 Lippai János 5 6 ,1 1 9
Hazslinszky Bertalan 26 Lipsicz Mihály 67
Hein János 16 Lipszky János 45

— Herrich Károly 30 Loew András 76
H evesy György 61 Loew Károly Frigyes 81
H ille Alfréd 65 '— Lord Sámuel 17
Hoffner József 32 —  Lóczy Lajos 20
Hofmann Károly 33 ifj. Lóczy Lajos 23

~  HollánErnő 30 Lőrinczy Endre 36
—  Honterus János 8. 111 Ludvigh Gyula 46

Horváth József 24 Lutter Nándor 90
Janáky István 26 Madarassy János 68
Jankó Sándor 34 Maderspach Károly 64
Jánosi Miklós 11 —  Mannaberg Mihály 17
Jármai Károly 36 Mannó Lajos 54
Jármay Gusztáv 31 —  Marastoni Jakab 15

i^Jendrassik Alfréd 
^ Ju n gfer  Gyula

60 Margó Tivadar 35
25 Markó Dezső 50

—  Kacskovics Lajos 60 Matiisek Vencel 11
Kalliwoda Andor 66 Mazalán Pál 5 5 ,1 8 6
Kamőczy Gábor 62 Mándi Andor 75
Katona Lajos 47 Mendöl Tibor 67
Károlyi Zoltán 32 Mihailich Győző 39
Kenessey Béla 79 Mocsáry Sándor 76

— Kempelen Farkas 11, 13, 130 Müller Sándor 27
Kerényi Elek 39 Nagy Dezső 85
Kerpely Antal^l^. M r , i 6 —  Nagyváthy János 14
Kéz Andor 69 Németh Endre 83
Klauzál lAfttal* 64 Németi György 8
Kogutovicz Lajos 33 Neogrády Sándor 91
Kolbány Pál 45 Nyári Ferenc 73
Konkoly-Thege Miklós 1 8 ,3 2 .1 8 0 Ortvay Tivadar 61

— Korabinszky János Mátyás 14 Pacsu Jenő 6 2 ,1 9 0
Korizmics László 41 Paikert Alajos 55
Kossuth Ferenc 82 Pandula Egon 44
Kovács János 81, 184 Pantocsak József 70

226
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Név O ldalszám Név Oldalszám

Pattantyús-Ábrahám Imre 
Pápai Páriz Ferenc 
Pártos Gyula 
Pékár Imre 
Peregi Sándor 
Petzval József 
Pfeifer Ignác 
Polányi Mihály 
Rausch Ferenc 
R eisz Keresztély

— Reitter Ferenc 
Róna Zsigmond

j  Jlónay Árpád 
Rudnóy Ferenc 
Sadler József 
Scheffer Viktor

—  Scheibel József 
Schmidt Antal 
Schmidt Ferdinánd József 
Schoenichen Hermann 
Scholtz Ágoston  
Schulek Frigyes 
Sebestyén Endre
Seres Iván 
Sidon Simon 
Sipos Pál 
Söpkéz Sándor 
Spiegel Frigyes 
Stark Lipót 
Steinschneider L illy  
Stoczek József

■—  Sylvester János 
Szabady Jenő 
Szabiik István 
Szám Géza 
Szepessy József 
Széchenyi István 
Szécsi Zsigmond  
Székely Pál 
Szikora György

—  Szily  Kálmán
—  Szinnyei József 

Szőkefalvi-N agy Zoltán 
Tangl Ferenc

—  Táncsics Mihály 
Tátray István

í
r

6 8 ,1 9 3
71
88
19
89 
74
71
3 7 ,1 9 6  
28 
11 
30 
79 
16 
63
51
90  
15
74
33
14
52 
83 
57
34
48 
73
75 
47 
51 
26 
30

9
88
5 3 ,1 9 8  
26 
17
4 5 ,7 5 ,9 2
77
53
72
49
20 
36 
29
15 
26 
SB 
¿ 2

Telegdi Róth Lajos 72
Teleki Pál 4 3 ,1 5 3
Teleki Sámuel 37
Terlanday Emil János 68
Thamm István 88
Theibsz József 31
Thirring Gusztáv 42
Tichler Ferenc 66
Tirts Rezső 57
Tömörkény István 88
Török Gábor 81

—  Török János 60
Tőry Kálmán 31
Treitz Péter 82
Tróján Emil 54
Tulogdi János 78
Újhelyi Imre 25
Ürményi József 85
Vajk Artúr 39
Varga Bálint 64
Varga József 3 0 ,2 0 2

—  Verancsics Fausztusz 10 ,1 1 4
Veres Ferenc 43
Vidacs Aladár 33

—  Wagner Dániel 16
— Wagner Károly 86

Wagner László 54
Waisbecker Antal 44
Wanka Ferenc 38

—* Weninger Vince 30
Wehrle Alajos 13

—  Wolfner Gyula 21
—  Xantus János 65

Ybl Miklós 27, 3o;
Zamaróczy Jenő 70
Zemplén Győző 63
Zenoi, Domenico 10
Zimányi Károly 75
Zoltán Ákos 73
Zsák Zoltán 79

—  Zsámboky János 9
—  Zsigmond király 8, 107

Zsigmondy Béla 58
—  Zsigmondy Vilmos 7 í ,8 8

Zsindely István 77



Tárgymutató
Foglalkozás és tém a Old. Foglalkozás és téma Old.

Aerológus
Afrika-utazó
Agrogeológus
Akadémikus

Aluljáró
Alumínium
Antropológus
Anyagvizsgálat
Artézi kút
Atomenergia
Államférfi
Állatkert
Állatorvos
Ásványtan
Ásványtan úttörő: Id,
Balaton
Bányajogász
Bányamérnök

Bányaszövetség
Bányászat
B elvízelvezetés
Bessemer-konverter
Betűtervező
Biblia
Biológus
Borász
Botanikus

Bőrgyártás
Bőrgyógyász
Cellulózgyár
Céh
Csatorna
Csillagász
Csillagászat
Egyesület

65
37
82
25,27, 28 ,29 ,30 ,33 , 
35,37, 39 ,41 ,42 ,43 , 
44 ,46,47, 52, 59,61, 
63 ,74 ,75 ,76 , 79,83,
86,90 
81
21 
56 
58
58.76.88 
89,
43
65
25,32, 36, 72 
13,87 

Ásványtan 
45,59 
53
34 ,39 ,44 ,53 ,55 ,57 ,
68.78.89 
40 
11,21
22
17
50

8,9
26
80
24 ,41 ,45 ,51 ,56 , 59, 
60, 70, 79,81 
21 
36 
19 
12 
2 1 ,2 2
11,32,68 
21,60, 68,70 
18,26, 30 ,45 ,49 ,67 , 
70, 77

Egyetemalapítás 
Egyetemi tanár 
27,28 ,30 , 33,35,36, 39.
46 ,51 ,5 3 ,5 4 ,5 6 ,  57.58.
62. 6 3 ,6 7 ,69 ,71 ,72 , 74.
78 .83.86, 87 

Egyházfi
12, 13 ,23 ,29 ,53 ,56 ,60 ,
6 8 ,73 ,87 ,90  

Egyház történész 
Elektrotechnikai Szemle 
Emlékiratíró 
Entomológus 
Eötvös-inga  
Erdészet 
Erdőmérnök 
57, 59, 66. 77,82 

Erdőtanácsos 
Expedíció  
Export
Élelm iszer-vegyész
Építész
47. 57, 60. 83,88 

Építészet

Fajanszfestő
Filozófus
Fizikus
5 1 .53 .54 .63 .86 , 89 

Fiziológus 
Flórakutató 
Folyóirat 
Fonoda 
Fotó

Földmágnesség-kutató 
Földmérő

Földrajz

Földrajzi fölfedező

83
21.23, 
43.44, 
59,61, 
75, 77,

10, 11. 
61,67,

29
18
74
33
49
67
23, 34,

57
20
20
37,81 
26, 27,

8,65,
84-85
66
37.73 
23, 25,

29
44
18,60
21
15, 18
43.74 
70
11, 12, 
91 

8 , 10, 
13, 15, 
74
37.74



Földrajztudós 
Földrengés-észlelő  
Főiskolai tanár 
Fürdő
Gabonaelevátor
Gázvilágítás
Geofizikus
Geodéta
Geográfus
Geológia
Geológus
Gépészmérnök

Gépkocsi
Gőzfürdő
Gyáralapítás

4 2 .4 3 .  
66
2 6 .3 4 ,  
15 
19
1 7 ,5 7 ,  
90  
26
6 9 ,7 8 .  
2 0 ,2 3 ,  
2 3 ,3 3 ,  
24, 40, 
72, 75. 
2 3 .2 6  
15
1 4 .1 6 .
2 1 .4 4 .  
84-85

G yógynövény-szakértő 40

6 7 .6 9

59

66, 8 2 ,9 1

80
3 3 ,4 5
7 8 ,8 2
5 1 ,5 8 ,6 4 ,7 0 ,
8 5 ,8 8 ,9 0

17, 18, 1 9 ,2 0 , 
4 7 ,5 5 ,7 4 ,8 1 ,

G yógyszerész

Gyógyszergyár
Hajóépítés
Hajózás
Halászat
Harci gáz
Helikopter
Híd
Hídmérnök
Higiénikus
Hittérítő
Honvéd
Humanista tudós 
Hungarocamion 
Intézeti igazgató 
Ipari úttörő 
Iparművész 
Iparszerű kertépítés 
író
Iskolai igazgató
Keleti-Főcsatorna
Kenyérgyár
Keramikus
Kertészet
Kertész(mérnök)

3 1 ,4 0 ,4 4 ,5 4 ,

49,

63, 7 0 ,7 8  
59, 82

1 6 ,1 8 ,
7 3 ,8 8  
16
14, 19,
59 

8 
20 
42  

9 ,3 4 ,
3 4 .3 9 .
77 
13 
54 

8, 10 
23 
31 
47 
47 
16

8. 20. 28, 50, 88 
23 
21,22 
90 
66
1 6 .7 3
16. 3 9 ,7 3 ,8 6 ,  89

Kémikus
3 0 ,3 5 ,3 6 ,3 7 ,5 7 ,6 1 ,6 2 ,
7 1 ,7 3 ,8 1 ,8 7

Kiállítás
Kohászat: Id. Vasgyár 
Kohómérnök 
47, 64, 6 6 ,7 6  

Kolerajárvány 
Költő
Környezetvédelem  
Közgazdász 
K özlekedési Múzeum:
Id. Múzeum  
Kőolajipar 
Kőolajkutatás 
Kukorica
Kútfúrás Id. Artézi kút 
Lapszerkesztő 
Lexikon 
50, 52 

Lóvasút 
Magyar
Tudományos Akadémia 
Malom  
50, 72. 8 4 .8 5  

Matematika

Matematikus
2 8 .3 4 .4 6 .4 8 .5 1 ,5 2 ,  68. 
7 7 ,8 4

Meteorológus 
66, 70, 7 6 ,7 9  

Mezőgazdaság

M ezőgazdasági tanár 
Mezőgazdász 
54, 6 2 .7 9  

Mezőgép  
Mérés
Mikropaleontológus
Minerológus

Miniszter

Molnár

2 1 .2 7 .  
66 . 68 ,

17

1 6 .3 9 ,

17
24
28
5 5 ,6 0

21
49
11

28
12, 20,

64

39, 75 
1 7 .3 1 ,

11. 18, 
23
11, 25, 

7 3 ,7 4 ,

3 2 ,6 5 ,

10, 11,
14
54
2 5 ,4 1 ,

17
17-18
70
3 3 ,6 8 ,
75
30, 64, 
87
3 1 .7 2 .



Foglalkozás és tém a Old. Foglalkozás és téma Old.

8 4 ,8 5 Szótáríró 10, 50,
M uzeológus 88 71
Múzeum 4 3 ,6 5 Szőlész 40, 80
Müncheni kódex: Id. Biblia Találmány 10, 14,
Műhold 21 17, 50
Műipar 60 Tanár 2 6 ,4 8 ,
Műlakatos 25 52, 5 3 ,5 6 ,6 4 ,6 7 ,  6 8 ,7 1 ,. 73, 77,
Műszerkészítés 17, 32 81,87, 90
Naptár 8 Távbeszélő: Id. Telefon
Nem zetiségi térkép 1 4 ,4 3 Távcső: Id. Csillagászat
Néprajz 13 Távíró 17
N övényfiziológus 48 Technikatörténész 36, Í50
Növénynem esítő 86 Telefon 19 ,23
N yelvészet 11, 13 Teológus 77
Nyomda 19 Természettudós 13, 74,
Nyomdász 8, 80 80. 82
Oktatás 1 8 ,8 5 Természetvizsgáló:
Ornitológus 38 Id. Természettudós
Országbíró 85 Térképész 9 ,1 0 ,
Országos V ízépítészeti és 1 1 ,3 3 ,4 5 ,6 9 ,  8 0 ,9 1
Talajjavító Hivatal 23 Térképészet 9 , 10,
Orvos 1 4 ,2 8 ,2 9 , 3 6 ,4 4 ,4 5 , 11, 12, 5 0 ,6 1

48, 50, 5 4 ,7 0 ,7 1 ,7 6 , TIT 49
8 1 ,8 2 Torziós inga: Id. Eötvös-inga

Orvostudomány 14 Történész 29, 52,
Öntöde: Id. Vasgyár 61
Öntözés 2 1 ,2 2 Tudománynépszerűsítő 40, 50
Pap: Id. Egyházfi Turista 64
Papírgyár 15 Utazó 74
Papírmalom 14, 15 Újságíró 40, 50
Pilóta 2 6 ,9 1 Ügyvéd 64
Porlasztó 18 Vasgyár 14, 16,
Posta 19 1 8 ,4 7
Postamérnök 19 Vaskohómérnök: Id. Kohómémök
Repülés 4 4 ,5 8 Vasút 2 1 ,3 6 ,
R égész 61 65, 77, 80, 82, 87
Rézm etsző 50, 52 Vasutas: Id. Vasút
Rovartani kutató: Id. Entomológus Vasútmérnök 15, 36
Röntgenalógus 50 46, 65
Statisztikus 42 Városi közlekedés 1 9 ,6 4 ,
Szeizm ológus 66 81
Szerkesztő 28 Városrész-építés: Id, Építészet
Szerzetes: Id. Egyházfi Vegyész, vegyészmérnök:
Szociológus 37 Id. Kémikus



Vegyigyár 20
Világítás 19
Vízimérnök 12, 14, 17. 31, 62,

6 5 , 7 7 , 7 9 , 8 3  
Vízrajz 12
Vízügyi
és Hajózási Közlöny 23 
Vízvezeték 8, 11
Zoológus 30, 35, 75, 81



Ára: 180 ,- Ft


