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N em  tudni. mi történi szü

letésed előtt annyi, mint min

dig gyermeknek maradni - 

figyelmeztetett Apáczai Cse

re János. Évszázadokat kell 

összekötni az emlékezet .il- 
tal. És az elmúlt századok e- 

redinényeit össze kell kötni 
a jövő századok feladataival

A harmadik évezred kíiszft- 

lx-n sorsunk alakulására dön

tő hatást gyakorol a tudomá
nyos-műszaki haladás Nem

zetünk értékrendjében ez a 

lény még nem foglalta el va

lódi jelentőségének megfele
lő helyét. Messze nem közis

mert, hogy mi a magyarok 

szerepe a világ természettu
dományos és műszaki hala

dásában, s hogy mi a tudo

mány és a technika emlviv- 

Inek szerepe a magyarság 

felemelkedésében.
Kzért fontos és időszerű fel

adat nemzetünk történelmi 
önismeretének és értékrend

jének olyan korszerűsítése, 
amely a modern világ köve

telményeivel összhangban a 
természettudományos és tech

nikai haladás meglxxsülését 

is szervesen Ix-épiti a magyar

ságtudatba.
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ELŐSZÓ

„Nékilnk magyaroknak az a  legfőbb hajunk a világban, hogy rőtünk mást alig 

tudnak, m int hogy m ilitaristák vagyunk és hogy itt terem a csikós, a  csárda, a 

betyár és a  gulyás. Ezen nincs sok tisztelni vagy megbecsttlni való..." - ina 

Szem-Györgyi Aliiért nyílt leveleiben lel évszázada és azt tartotta kívánatos

nak, ha minden erőnket az .alkotó, építő munkára fordítjuk és a kultúra terén

próbálunk erősek lenni "
A Nobel-díjas tudós gondolatai ma meg idószerűhliek, mint voltak leírásuk 

idején Századunk végen, az új évezred kapudban egyben új társadalom küszö

béhez énünk A 19. és 20 szazad ipari társadalmát a 21. század információs tár

sadalma váltja fel Az ipán társadalomban a földben rejlő természeti kincsek, mint 

a vas íz olaj meg a kezekben lévő gép és pénz voltak a meghatározók. A jövő 

tudásközpontu, informát iotengelyű társadalmában az emberi főkben rejlő szel

lemi kincs a legfőbb gazdasági érték. Világméretekben válik kézzelfoghatóvá, 

hogy a kiművelt eml>erfók sokasága az igazi nemzeti és nemzetközi vagyon. Eb

ből következően a legjobb befektetés a jövőbe a tudás gyarapítása és terjeszté

se, az emberfők mind magasabb szintű kiművelese és a szellemi tőkével való

közhasznú gazdálkodás.
Ezek korunkban a világ minden orszaga szamara megkerülhetetlen globa

lis kihívások, Ez válik mindinkább a nemzetek versengésének és együttműkö

désének döntő területévé. Ezért ezen értekek és ertekalkotó tevekenysegek 

megbecsülését és gyarapítását kell nekünk is a lövőben meg Inkább, mind in

kább figyelmünk és tevékenységünk középpontjába állítani Ezzel egyszerre 

tudjuk hazánkat, a közép-európai regiót, az euroatlanti integrációt és a globá

lis információs társadalmat gazdagítani.
A kor szavát es egymást megértő tudósok és politikusok - Szent-Györgyi

Albert intelmével összhangban — a tudást kívánják az értékrend és a közgon

dolkodás központjába állítani Ezt hangsúlyosa két idkepu-rrmtő gcszius ,s

Az egyik legközvetlenebbül kapcsolódik annak kerek 60. évfordulójához, 

hogy Szent-Györgyi Allx-rt 1937-ben megkapu a legrangosabb tudományra 

elismerést A közélet, a gazdaság, a tudomány, az oktatás a kultúra, a tájé- 
knztaras .S a teivn l. gnagvobbaí alkotó, legs.keresebh híres magyarok 

részére megalapították a ..Magyarság Hírnevéért melyet a miniszterei
nők minden év december H>*n vagyis épp azon a napon ad at. am ikor 

Szent-Györgyi Albert, az magyar Nobc-l-di/as átvette kitüntetését.
A jövő (udásközpontú társadalma leié mutató másik szimbolikus telt. 

hogy a tudósok kezdeményezésére a kormány november 3-át a Magyar Tudo

mány Napjává nyilvánította, melyei első ízben lW^-ben mar méltó módon

meg is ünnepeltünk .
Ez a n ip Holyti János réven a világraszóló magyar tudomány születésnapja.

E napon kelt azon temesvári levrle, amelyben bementette. hogy megoldotta a 

párhuzamosok több mini kétezer éves problémait .Semmiből egy u j más vi-



lúgot teremtettem” - irta 1823 november 3-án Marosvásárhelyre apjának. De - 

csodás egybeeséssel - napra kerek két évvel Bolyai tudománytörténeti tette 

után, 1825-ben Széchenyi István nemes célú és nagyvonalú anyagi felajanlása 

áitai ugyancsak éppen november 3-a len a Magyar Tudományos Akadémia 

születésnapja is.

A Magyar Tudomány Napjában tehát Széchenyi és Bolyai szelleme közvet

lenül találkozott. 1 Jgyanazon korszak gyermekei voltak. Széchényi csak tizen

egy évvel előzte meg születésében Bolyait, s haláluk időpontját mindössze 

pár hónap választja el. Mindketten katonai pályára léptek, mindketten fiatalon 

énék el a kapitanvi rangot, s a hadi dicsőséget felülmúló célokért hagyták ott 

mindketten a katonai szolgálatot: mindketten a jövő tudáskőzpontú társadal

mának úttörőt

A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagy unk - intett Széché

nyi István, és messze előremutatoan ebben fogalmazta meg jövőnk fő fejlesz

tési forrását: „A tudományos emberfő mennyisége a' nemzet igazi hatalma 

Ezek Statistikája az ország legérdekcsbb - leginteressánsabb - része. Nem ter

mékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat 's a' t. teszik a' közerőt, hanem az 

esz. melly azokat józanon hasznaim tudja, Igazibb súly 's erő az emberi agy- 

velőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a' nemzetnek több vagy keve

sebb szerencse|e.” „'S eként minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték es sze- 

rencsenek legmelyebb sarkalatja a kiművelt emberfő.”

Bolyai János pedig, aki szolgálati éveiben hadseregének legiobb kard

forgatói közé tartozott, végiggondolva az „aki kardot ragad, kard által vész el” 

tanulságát, így üzent: „Elég az végre: hogy mar ma mind a nemes, dicső 

magyar nemzet, mind pedig családom-beliek, csak avval vannak mit ön- 

érdemök által kepesek maguknak meg-szcrezni, kt-vivm, még pedig, mint 

hogy alkalmasint el-töll e régi féle hősi dicsőség mezejinek nyitva-állása, s a 

körülmények egészen meg-változtak, nem is lévén többé ön-álló nemzet a 

magyar, már most nem durva erővel, hanem műveltséggel kell igyekeznünk 

ki-tűnni, s lehet nem csak elérnünk: hanem el is hagynunk más mar rég-óta 

messze előre rugaszkodott nemzeteket, azoknak dicső példát adván. "

A legnagyobb magyarként tiszteltük Széchenyit. Legnagyobb tudósunk

ként tiszteljük Bolyait Mindketten kiemelkedtek meg a nagy magyarok közül 

is. De másban volt nagy az egyik, es másban a másik Széchenyi két lábbal a 

földön ján> gyakorlatiassággal szolgálta a hazát, legyen szó lovakról, gőzhajó- 

zásról, folyamszabályozásrol, vasúti közlekedésről, Budát és IVstet összekötő 

első állandó hídról, vagy az \kademia megalapításáról. Bolyai merész gondo

lati szarnyalásaval az egln- tón, a világűrt hoditotta meg szellemileg. Az úrkor

szakban a tudás társadalmat építve kettőjükre együtt van szükségünk kis es 

nagy vállalkozásainkban egyaránt.

Az ó egymást szervesen kiegészítő szellemük vezérelt tudományos vállal

kozásunkban bennünket is. amikor a Magyar Tudomány Napja első megün

neplése és a Magyarság Hírnevéért Dij első átadása alkalmából sok évi munka 

és szeles körii összefogás eredmenyeként megjelentettük a Magyar Tudóslexi

kont.

A Kiadu

Előszó________________________________________________________________________ [2



BEVEZETES

Ennek a műnek minden műveli m a g y a r  ember polcán ott a helye" - már köny

vünk egyik előmunkálatát is ezen szavakkal mutatta he Szentágotbai János 

1992-ben az MTA Tudósklubjában A Magyar Tudóslexikonnal egy úttörő és hi
ánypótló vállalkozás gyümölcsét tartja kezeben a tisztelt Ol' ,aso

A harmadik évezred küszöbén sorsunk alakultára döntő hatást gyakorol a 
teremtő innováció, a .udomanyos-műszak, haladás Nemzetünk történelem 

tudatában és értékrendjében ez a lény még nem foglalta el a valódi jelentőségének 

megfelelő helyet Messze nem közismert, hogy mi a magyarok szerepe a v.lág ter

mészettudományos és műszaki haladásában, s hogy mi a tudomány es teehn.ka 
embereinek ,» ,e p e  a l e i e m é i b e n  M k  I M .

Eítn fontos és idös/eni feladal nenuetünk onwieMenek es ertékrendjenek olyan 
korszerűsítése amely a modern v,lag kovelelményei.el QBzhangh.n a termesze,- 

ludomlnyas és mösaki hahdfc megheafllfcö l**P» * masyarsdgmdaita

Magyar, tudós, lexikon

■ bívinn S70li>alm könyvünk Az alapvető mű széles körű 
K munka mega upozas tudomány- és technikatörténet jeles mflhe-
e.>yiiltmiik xles vrecmeny, össZef0gásaval készült, több mint kélszázútven 

pernek és k . « l a  Magyar Tudós,exikon egyszei-

szerzo alkotas. Meiln«,m akazokat tekintjük, akik unnak tartották ma
re magyar tudós, Urabmi M a^a ^  ^  szánd„k a,kahm - Kötetünk

gukat, kiket magyarít* e i ( | 1(j ei}í a magyar tudományért, illetve

ben külföld. ' * Í flJ ,  S r Í á h o í i s t a r t o z ó ,  illetve magyar szánna 

technikáért ̂ ^ " y !f̂ |dön do|j,ozó tudósok egyaránt szerepelnek Egyikre 
zára. de később ki (/y>J N(fUmann, azaz Neumann János a példa
Mechuurt Antim .s >* ^  ^  , m > , . l é n j k  va|l. Nem akarunk senkit ki

V annak tudások - . .ulőzunk összekötő munkásságuknak Itt .1 .min
sj jártam, hanem mi i' i> külfoldimádat önbizalomölő, saját ér
dem mi talaltunk fel ham s cl ^ |<e]j megtalálnunk az igazi szakmai
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tényleges értékeinkre /t.llujósok identős korét mutatta be, de mellettük
Életrajzi lexikonunk a len • ikus0j,al és műszaki tudományok meg

kezdettől fogva tanaim-'-^'1 » • ar<inyilknak megfelelő súllyal jelenlek meg 

annyi ágának képvisel' -i -l| „ ltlonuinyok művelői és bekerültek a ludoinány- 
az agrártudományok es j/  <• llsZCÍp|inánsabb jelleget oltott a mű. 1992-ben mi 

politika kiválóságai is.egyr< • . ,ennészeltudomány és a technika történetében -

munkánknak mega „MagW’' •  ̂sl)„unár ennél átfogóbbnak találta, és megne- 
í-tet rajzi lexikon" címet adui ^  /,XiL‘on<i írta róla a Népszabadság, „ma-

vezésében telezte ff nuigvO' • ' • | lKlomány így alakult ki a jelen cím
g y á r  tudóslexikon'- fogalmazott a/



liz ugyanakkor hiányérzetei éhreszt a folytatás iránt Reméljük, egy másik mű

helyben mielőbb elkészül és ennek páriaként kézbe vehetünk egy olyan tudós- 

lexikont, amely a társadalomtudományok művelőit tárgyalja, a miénket is felül

múlva alaposságában, politikai előítélet-mentességében, a világba szétszóródott 

magyar származású alkotók adatainak felkutatásában, összegyűjtesében

fczen kiadványunk több mint nyolcszáz kiemelkedő személyt bemutató tudás

tár virtuális Itiduspanteon Az egyes szócikkek magukban is értékek, cgy-egy ki 

emelkedő személynek állított emlékoszlopok ligyiittesen pedig egy híd lartópil 

lérei Azé a nagy hídé, amely léiben szerte a világon a legkülönbözőbb tudo

mányterületen alkotó embereket köti össze, és időben a honfoglalástól a harma

dik évezredig vezet

Alkotásunk három részből és egy függelékből áll tilső resze a történelmi híd 

röl ad vázlatos áttekintést, mely egyben könyvünk fő részébe, az életrajzi lexikon

ba ad bevezetési A második rész a történelmi Magyarországon tevékenykedő, 

vagy itteni születésű múltbeli (tehát már nem élő), nemzetközi szinten számotte

vő és/vagy a haladási hazai szinten előrevivő természettudósok kai, mérnökök

kel, műszaki alkotókkal, orvosokkal, ezek nagy nevelőivel foglalkozik, ligy-egv 

személyről az alapvető adatokat közli, és néhány irodalmi utalást ad a részlete 

sebb információkat keresőknek A szócikkek A-tól Zs-ig olyan kincstárba vezet

nek. amely hagyatékra minden magyar büszke lehet

A harmadik rész levelezésükön át eleveníti meg tudományunk legnagyobbja

it, szemleletes képet adva arról is, hogy gondolkodásukon a kultúra kél nagy ága 

mennyire szerves egységet alkot, a nagy természettudományos és technikai ér 

deklődés magától értetődő természetességgel járt együtt a humán területek inín 

ti érdeklődéssel, áttekintéséi vágyna az egésznek

A kötet fü#£eléketájékoztató bibliográfiát, az életrajzi lexikon időrendi és ABC 

szennti személy névmutatóját és a kötet egészére vonatkozó helységnévMHl/itöt tar 

talmaz A függelékei indító bibliográfia a további kutatásokhoz ad térképei és 

iránytűt. Az időrendi mulató igen jói tükrözi, hogy történelmünk különböző korsm 

kaiban milyen jelentős tudóskort ársak alkottak maradandót, ugyanakkor az évfor

dulós megemlékezésekhez is támpontot ad. Értékes felvilágosítások forrása a hely

ségnévmutató. Kiég egy pillantást vetni a magyar alkotók életének és levékenysr 

gének tenileti adataira, hogy kitűnjön, milyen szoros szálak kötik össze a hazai és 

a nemzetközi tudományos életei (Különösen szembeötlő például Becs. Berlin, 

G(xiinga. Zürich, általánosabban a német nyelvterület kiemelkedő jelentősége.)

ügy kiegészítő kötetben, illetve interneten lervezimk közreadni egy tudomány 

és technikatörténeti kronológiát, löbbszaz személyt bemutató arcképcsarnokot, 

valamint egy részletes név- és tárgymutatót A hasznait rövidítések c = című, ill 

címzetes, h = helyettes, k. ■ kötet, lev = levelező; ny. = nyilvános; r = rendes; 

rend = rendezte, rk. - rendkívüli

lexikonunk története és távlatot

Műviink (és Műhelyünk) több igény találkozásából születeti Másfél évtizede egy 

rangos nemzetközi tudóslexikon megjelenése kisebbfajta botrányt váltott ki a ha 

zai tudományos körökben Kbből ugyanis a világ tudományos élvonalába tartó
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zó magyar tudósok jelentős része .sajnálatos inódon kimaradt A szerkesztőség 

azonban pótkötet megjelentetését határozta el, és javaslatokat kért a hiánypótlás- 

ni. I98'í-I>en a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke. Szentáftolhai Já

nos telkérte az összes érintett tudományos osztályt javaslata megtételére s meg 

tisztelő módon engem hízott meg a munka koordinálásával.

1985-ben jelent meg Ezer év- Arcképek a  magyar történetemből címmel egy- 

faita magyar történelmi arcképcsarnok amelyből viszont jórészt kimaradtak a let 
mószettudományés mérnöki tudomány világhírű magyar alkotói.

Ekkorra azonl>an már több irányból érlelődött a hiánypótló vállalkozás 1983- 

han ünnepelte azt >rszágos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) 

megalapításának >00. évfordulóját Akkon főigazgatója, Ágoston Mihály progiaíri

szemen fogalmazta meg: .Az OMIKK centenáriuma tiszteletére elhatároztuk, 
hogy felkutattuk, összegyűjtjük mindazt a még feltáratlan szellemi értéket a ma

gunk területén, amellyel hozzájárulhatunk nemzetünk s a világ haladásához.” 

1983-ban indította útjára a Műszaki és Természettudományi Egyesületek .szó 

vétségé (MTESZ) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban címmel 
már másfél évtizede évről évre megidenő kiadványát.

Ugyanebben az időben születeti döntés arról, hogy 1986-ban megrendezésre 

keml Magyarok szerepe a viliin természet tudományos és műszaki haladásában ám- 

mel és témakörről az első nemzetközi magyar tudóstalálkozó. Ennek elnöke. Punkor 
Urttő prof esszor szorgalmazta egy olyan kiadvány elkészítését, amely hagyománya

ink bemutatásival lelkesítő példát állít ifjúságunk és az egész nemzet elé.

Ezen és további párhuzamos kezdeményezések, illetve igények találkoztak 

és kapcsolódtak össze vállalkozásunkban s indították el a széles kon! összefo

gással létrejött Ma/ivar Tudomány- és Technikatörténeti Műhelyünk munkáját En

nek az utóbbi évtizedben sok vonalon futó tevékenysége*, benne kiadványok so

rozata érlelte meg jelen szintézist.

De még ez sem „végállomás" Tudományos alkotásunk olyan folyamat, mint 

tárgya, a történelem Soha nem ér véget, folyamatos bővítést es fejlesztési kivan 

Eblx-n a szellemben adjuk át sok törődéssel keszített közös alkotásunkat hasz

nálatra és jobbításra

Köszönetnyilvánítások

Tudományos vállalkozásunk megvalósulását, lexikonunk megjelenését számos 

személy és szervezet segítette Mindenek előtt kötetünk szerzőinek, szerkesztő

inek és lektorainak mondunk kos/.onetel szakmai igényességükért és színvona

las munkájukért Itt emlékezünk meg szeretettel és kegyelettel azon társainkról, 

akik már nem vehetik kézbe ezt a lexikont s akiknek már nem tudjuk személye 

sen megköszönni értékes hozzájárulásukat De müveilxm holta után i.s él az em

ber, és könyvünk egyben az eltávozottaknak is emléket állít Balázs Dénes, Ka

rolyi Zsigmoml. Limbrecht Miklós, Makkai Liszló, Va|da Pál és többi elhunyt 

munkatársunk a tudomány és technikatörténet felejthetetlen alakjai

Szeniáĵ othai Jánosnak szerelnék hálás szívvel személy szerint külön is kö 

szítadét mondani a vállalkozásunk elinűftásálKw adott kivételes erkölcsi tőkéért, 

aki élete végéig lexikonunk és műhelyünk „védőszentje" volt
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Munkánk támogatásáén fogad|ák köszonetünket: Pungor Ernő, művünk 

egyik kezdeményezőit: és a megvalósítás folyamatának értékes segítője, az ELső 

Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány és .személy szerint Ferenczy 

József, Kőhalmi Ferenc, Vízi E. Szilveszter, a Magyar Szabadalmi Hivatal részéről 

Bendzsel Miklós, Vékás Gusztáv, az MTESZ részéről Havass Miklós, Halmai László. 

Tóth János, az MVSZ részéről Csoóri Sándor. Bakos István. az ÜMFB részéről 

Bihari István, Nyíri Lajos, Komornik Ferencné, az OM1KK részéről Hermán 

Ákos, Horváth Péter, Rudnay Gyula, a l’iiski Kiadó és PuskiSándor, a l’harmavit 

Rt és Somody hnre

A hosszú évek során a munka különböző oldalaihoz számosán adtak más 

más nézőpontból hasznos észrevételeket, értékes tanácsokat, melyért fogadják 

köszonetünket Ágoston Mihály. Ajkai Lajos, Almár Iván, Be/czy Antal, Biró Gá

bor Csurgay Árpád, Entz Géza, Gazda István, Greguss Pál, Gyurkovics Tihor, 

Marx György. Náray-Szahó Gábor, Németh Magda. Pavlics Ferenc, Rózsa György, 

Raum Frigyes, Sallai Gyula, Szemenyei István, Taxner Ernő, Vámos Tihor, Vedres 

András.

A lexikon anyagainak összeállításában, illetve a nyomdai előkészítésben 

való közreműködésükért fogadják koszönetunket Berkes András, Fehér Katalin, 

Hajdú András, Horváth Csaba, Kocsis Éva, Kovács Zoltán, Nedó Tímea, Scharnbeck 

Krisztina. Szőke András valamint a személy- és helynévmutatók összeállításában 

közreműködő Torma István A tartalomhoz méltó nyomdai megjelentetésért fo

gadják köszonetünket és elismerésünket a Gyomai Kner Nyomda vezetői es műn 

katársai, és személy szerint külön is Papp Lajosné

A kötetben szereplő képek, dokumentumok közreadásáért az alábbi közgyűj

teményeknek, illetve intézményeknek mondunk köszönetét. BME Központi 

Könyvtára; ELTE Könyvtára és Levéltára; E l !METSAT, Darmstadt; Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Emlékmúzeum és Archí

vum; Lihraryof Congress, Manuscript Division, Washington, Magyar Építészek Ka

m arája és Szövetsége, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Szabadalm i Hivatal, 

Magyar Tudósarchívum; MTA Csillagvizsgáló Intézete; MTA Könyvtára, Kézi

rattár, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, MTI; OM1KK. OSzK, Kézirattár; 

Öntödei Múzeum, Ráday Gyűjtemény, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 

Könyvtár és Levéltár, Teleki—Bolyai Bibliotéka, Marosvásárhely
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Kedves Olvasó!

Bevezetésünket Szentágothai János azon megállapításával kezdtük, melyet jelen 

munkánkra bizonyára még inkább mondana, hogy ennek a műnek minden mű

velt magyar ember polcán ott a helye Kérjük Önt, hogy ossza meg művünk In 

rét barátaival, ismerőseivel és segítsen, hogy mind kevesebb művelt magyar pol

cán maradjon üresen ez a hely

Nagy Ferenc 

főszerkesztő



Első rész 
MAGYAR ALKOTÓK 
KÉPES KRÓNIKÁJA
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HASS. ALKOSS, GYARAPÍTS 

EZERSZÁZ ÉV ÜZENETE

A múlt ismerete, történelmi örökségünk megbecsülése nélkül nincs jobb jövő. Nem 

tudni, mi történt születésed előtt annyi, mint mindig gyemieknek maradni - figyel

meztetett Apáczai Csere János. Évszázadokat kell összekötni az emlékezet által. És 

az elmúlt századok eredményeit össze kell kötni a jövő századok feladataival, 

messze jövendővel komolyan vetve össze jelenkort.

A honfoglalás és honalapitas millecentenáriuma, az iskolaalapítás mögöttünk 

és az államalapítás előttünk lévő millenniuma arra ad indítást, hogy egészében 

tekintsük át Kárpát-medencei létünk ezerszáz éves történetét. Ma ilyen átfogó tör 

ténelmi keretlxm nézzük a magyarok cselekedeteit és nagyjait a honalapítastol a 

harmadik évezredig, akkor mindenek előtt szüleinket látjuk, szüléink szüleit, őse

ink őseit, s látjuk, „amit ők nem látlak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami 

kell." Mindenek előtt a hétköznapok hőseit látjuk, akik több mint négyszázezer 

nap óta napról napra előteremtettek a mindennapi kenyeret, s akik megőrizték 

nyelvünket, hagyományainkat, akiknek köszönhetjük, hogy vagyunk, és hogy 

magyarok vagyunk

Ezen felül különösen hálával gondolunk az ezer eves magyar iskolára, iskola

alapítóinkra, s az iskoláinkból kikerült Bolyai Jánosokra, Neumann Jánosokra és 

nagy tudóstársaikra, a világra szólót alkotó értelmiségiekre és alkotásaikra, mert 

büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk.

Világraszóló alkotások - magyar szárm azású alkotók

Az abszolút geometria, a torziós inga, a karburátor, a transzformátor, a volfrámszá- 

las es kriptontöltésű villanyégő, a radioaktív nyomjelzés, a C-vitamin, az atomerőmű, 

a termonukleáris fúzió, a hűtőtorony, a villany mozdony, a szuperszonikus repü

lés, a radarcsillagászat, a fényre alapozott új méterszabvány, a golyóstoll, a holog

ráfia, a rádió, a televízió, az elektronikus számítógép, a? első komputer-köznyelv; 

a BASIC, az ólommentes benzin, a holdautó, az űreszközök irányításában hasznait 

informatikai szúró, a távolbahatás tudománya vagy a racionális döntéseket és vi

selkedést segítő játékelmélet az egyetemes kultúra megannyi kiemelkedő alkotá

sa. lizek felfedezésében, feltalálásában illetve kifejlesztésében döntő azon emlxr- 

rek hozzájárulás;i, akiknek Magyarország volt a szülőhazájuk, akik a magyar isko

lában szerezték tudásuk és emlierségük alapjait, vagy ez az ország adott nekik le 

fogadó otthont és alkotásaiknak teret.

Kz.en alkotások fölött egy kivételesen kreatív tudós-galaxist találunk, a termé

szettudomány és műszaki tudomány világnagyságait. Erre mutat a százesztendős 

Nolx’l-díj is. A népesség szamához mérve figyelemre méltóan nagy a magy ar szár 
mazású Nolx-l-dijasok köre. Egyedül a magyar főváros hét Nolvklíjas közös szü

lővárosa. Közéjük tartozik az első magyar származású közgazdasági NoM-díjas, 

Harsányt János, akinek munkássága átvezet a társadalomtudományok köze.



A kultúra gazdagításában kiemelkedő magyar származású személyek felsoro

lása a társadalomtudományok művelőivel folytatható. A közgazdász Balogh Tamás, 

Fellner Vilmos, kaldor Miklós, a szociológus Mannheim Károly, Polányi Károly, a 

filozófus Lukacs György vagy a vegyesz-orvos-filozófus Polanyi Mihály jelzik a kul

turális hozzájárulás sokoldalúságát és színvonalát.

A magyaroknak az egyetemes kultúrához való nemzetközi rangú hozzájárulá

sa nem korlátozódik a tudományok körére. Hosszan sorolhatók a világviszonylat

ban is kiemelkedő magyar származású alkotók teljesítményei a kultura további te

rületein Bartók Bélától Korda Sándorig, a zeneművészettől a filmművészetig.

Tekintetünket a sport világára fordítva, az olimpiák történetében az ermek 

számát tekintve igen előkelő a magyarok helyezése Puskás Ferencek, Egerszegi 

Krisztináék aranyérmei mellett ott sorakoznak a sakkban a Polgár-lányok eredmé 

nyei, de „aranyérmes" az elmejátékban Rubik Ernő bűvös kocka ja is. A diákolim

piák szereplői pedig visszahoznak a tudomány körébe, és előremutatnak a (övőlxf.
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Küzdeni erőnk szerint a  legnemesbekért

Hogyan lehetséges, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország, annyi nemzet

közileg elismert tehetseget tudott adni a világnak? Mi a kiugró teljesitmenyek titka? 

Több Nobel-díjasunk megírta, hogy tőlük is sokan kértek erre feleletet. Békésy 

György önéletrajzi jegyzetében egyik döntő tényezőként a magyar történelem sa

játosságát emelte ki: „Mikor Svájcban éltem, ott minden csendes, biztos es nyugodt 

volt. az életben maradás nem jelentett problémát Magyarországon más a világ, az 

elet állandó küzdelmet jelentett szinte mindenért, de a küzdelem nem jelentett 

pusztulást. Egyszer elveszítettük, másszor megnyertük, de mindig életben marad

tunk Nem jelentett véget, legalább az én esetemen nem. Az embernek szüksége 

van ilyen erőpróbára és ez Magyarország egész tórtenelme folyaman megvolt..."

Mindenért meg kellett tanulni küzdeni, es ennek tudatosításában egybecsen

gett a legjobb tudósok és a művészek hitvallása es tanítása. Egylx?hangzóan vallot

ták, hogy a mi dolgunk e világon küzdeni erőnk szerint a  leffnemesbekert

Szilárd Leó így idézi föl. hogy miként kapott Madách Imre müvéből a gyermek

korában életre szoló, döntő indíttatást: „Anyám mesemondása mellett életemre leg

jelentősebb halassal az a könyv volt, amit tízévesen elolvastam. Egy magyar remek 

mű, ami iskolai tananyag: Az ember tragédiája Túl fiatalon olvastam el, s óriási há

tassal volt rám. talán éppen emiatt. Minthogy elolvastam, korán rájöttem: -ahhoz, 

hogy megragadjon az emberben valami, nem szükséges a szokásos rend szerint 

előrehaladni-."

Az emlxT tragédiájában Ádám az élet értelmét, az ember célját keresve ezzel 

szembesül: „A cél voltaképp mi is?" És felel: „az élet küzdelem, S az emlxT célja 

e küzdés maga." Ezt erősíti meg lezárásként a mű végszava: .Mondottam ember 

küzdj és bizm  hízzál?'

A hadiutak kereszteződéséix*n fekvő Magyarország szamara évszázadokon ke

resztül a puszta fennmaradás volt az elsődleges leiadat. Érthető hát, hogy ennek 

következtélx-n nemzetünk eletelx-n az uralkodókat, hadvezéreket es a harcra 

buzdító költőket tekintették vezetőiknek és hőseiknek



Mi, mai magyarok sorsdöntő fordulathoz énünk. Most jött el annak ideje, 
amire a költö vágyott. „<-1 harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emléke

zés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a m i m unkánk és nem is keiés ” Most 

vegre lehetőségünk nyílt arra, hogy küzdelmünkben minden eddiginél nagyobb 

mértékben a békés alkoto nninkara, az anyagi és erkölcsi felemelkedes kérdé- 

sere helyezzük figyelmünk és tevekenysegünk súlypontját. Felemelkedesünk biz 
tos alapja pedig a jó gazdálkodás.
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Jo gazdává lenni anyagilag és erkölcsileg

A teljes értékű gazdálkodásban az anyagi, a szellemi es az erkölcsi tőke egyaránt 

fontosak. Mifele gazdálkodás az, ahol tele szebbnél szebb érzésekkel a szívünk 

és ertekes eszmékkel a tejünk, de üres a gyomrunk és a zsebünk? És miféle gaz

dálkodás az, ahol hízásig tele a gyomrunk, tömve penzzel a zsebünk, de üres 

a szivünk, a fejünk, pusztulni hagyjuk az örökül kapott kulturat, megmérgezzük 

a termeszetet? A jó vállalkozóknak énékeink pénzformát öltött, számszerűsíthe

tő részével es pénzben nem kifejezett, de életűnkben alapvetően fontos ökoló

giai információs es emberi értekék együttesével is nyereségesen kell gazdálkod 
niuk.

A jó gazdálkodásban az értékmegőrző és az értékalkotó, új éné két teremtő 

tevékenység szorosan összetartozik „Hass, alkoss, gyarapits" - mtett már a Hím 

nusz szerzője is. A jo  gazda gazdagodni és gazdagítani akar, alapit, szerez, gya 
rapit, nugpedig anyagilag és szellemileg-erkölcsileg párhuzamosan

A gazdaság és az etika fejlódesi egységet alkot. Ismert és elismert a protes

táns etika es a kapitalizmus szelleme közti kapcsolat A tudásgazdaságra epulő 

információs társadalom az erkölcsi tőkével gazdálkodásban is újabb történelmi 

léptékű innovációt kivan. „Tehenned bíztunk eleitől fogva", írták hittel az építők 

sok templom homlokára. „Magamban bíztam eleitől fogva", fedte fel [ózsef At
tila. Bíznunk kell egymásban is, teszi teljessé a sort a humanizmus hittana

Harsanyi János hangsúlyozz;!, hogy ha a társadalom elfogad olyan etikai sza

bályokat, amelyek tényleg a társadalom javát szolgáljak, és ezeket a szabályokat 
az emlierek betartják, akkor egyszerre lesz gazdagabb anyagilag es erkölcsileg 

egyén és társadalom „Mert ha az emberek etikusan viselkednek, akkor kölcsö

nös bizalom lesz, és nemcsak bízni fognak egymásban, hanem jó okuk lesz, hogy 

megbízzanak egymásban és tudjuk azt, hogy a gazdasági életnek egyik lenyeges 

nesze az, hogy az emlierek meg tudnak bízni egymasban, egyébként nem tudnak 

egymással együttműködni, szerződéseket kötni, és így tovább. Becsületesnek len
ni gazdasági szempontból is a legjobb!”

/ftv ország legjobb befektetést’ a  jövőbe az ifjúság turtvlése

A modem korban a gazdaság es gazdagság fő forrása a kiművelt fő, az emberi szellem 

„Az emlx'ri szellem a forrása minden művészi alkotásnak és minden találmanynak Az 

életet etnIkerhez méltóvá azok teszik", olvasható a Wll’O, a Szellemi Tulajdon Vilagszer-



vezete genfi székhazának kupoláján Harsányi János egykori osztálytársának, a Wll’O 

jelenlegi főigazgatójának. Bogsch Árpádnak üzenetértékü gondolata.

A bölcs belátás megvilágítja az anyagi és a szellemi-erkölcsi gazdagság 

összetartozását, és azt, hogy a magas kultúra ápolása egyben hosszú távon jó 

anyagi üzlet, Egybehangzóan üzenik szülőhazájuknak legnagyobb tudósaink, 

hogy a tudományban kis nép szülöttei is alkothatnak nagyot, és hogy a beruhá

zás az emberi tőkébe a legjobban megtérülő befektetés. Azt, hogy jobban kell tá

mogatni az oktatást, a kutatást, a kultúrát nemcsak esetleges jótékonykodásból, 

hanem okos gazdasági számításból is. És azért, hogy a magyar iskola hazánknak 

és a világnak a jövő évezredben is új Bolyai Jánosokat, új Neumann Jánosokat, 

és újabb Nobel-dijasok sorát adó alma mater legyen.

„Nagyon remélem, hogy odahaza megértik azt - üzeni amerikai otthonából 

a Nobel-díjas Oláh 6[yörgy -. hogy a közelgő 20. évszázadban, ami nincs már 

messze, a legnagyobb érteke minden nemzetnek az, hogy mit tud a fiatalsága. Te

hát a kiképzés, a tanítás, a nevelés, ez egészen alapvető fontosságú. Gazdasági 

kincsek, amik a 19. és a 20. században nagymértékben befolyásolták, hogy me

lyik nemzetek tudnak előrejutni, ezt meg vagyok győződve, a 21. században 

nagymértékben az fogja átvenni, hogy egy ország mit tud a fiatalsága nevelésé

ben és szakértelmében nyújtani." „A jövőbe he kell fektetni, és a legjobb befekte 

té$, am it egy ország csinál, az a fiatalsága nevelése."
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Az ezredforduló kihívása akkor és most

Egyszerre értünk egy új évezred és egy új világkorszak küszöbéhez. Mint eleink 

ezer esztendeje. Ritka történelmi véletlenek rendkívül szerencsés találkozása szá

munkra ez A magyarság 10. és 20. századi helyzetének ez a történelmi analógi

ája kulcsot ad az ezerszáz évvel ezelőtti honalapítás és az „alapító atyák" meg

értéséhez. Mi rájuk emlékezünk, s ők üzennek nekünk. A magyarság a 10 szá

zadban is egy új évezred küszöbén állt, és akkor is egy új társadalmi rendszer

be való felemelkedéstől függött a jövője, a földműves társadalomba beilleszke

dés volt a feladat. Akkor sikeresen vizsgáztak eleink.

Sikerrel fogunk vizsgázni az ú) ezredfordulón is - ha jól megértjük ezerszáz év 

üzenetét, és abban akarunk nagyok lenni, amiben egy kis nép is az lehet. Azt a 

történelmi üzenetet, amelyet Szent-Györgyi Albert igy tolmácsolt a tévén át 

magyarok millióinak: „e g y  országnak a nagysága attól függ, hogy mennyiben 

já rn i hozzá a közös emberi értékekhez. És m int magyar ember, azt kívánom, hogy 

Magyarország a nagyhatalmak közé tartozzon, és legwn nagy mindenben, am i- 

ben egy kis ország nagy lehet És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak 

a szellemi életet kell támogatni, és nem szabad elválasztani nemzeti m ivoltünk

től. attól, hogy magyarok vagyunk Én a leglwkésebb ember vagyok, mégis szeret

ném, hogyha Magyarország az egész világot meghódítana Az ország határait 

nem lehet bővíteni fxilitikailug anélkül, hogy az ember másokul el ne tiporna, vagy 

meg ne bántana .4 szellemi életben m indenki olyan nagy lehet, olyan nagyra fej 

löd hét. amennyit az esze elhir Én éhben az értelemben kívánom, hogy Magyar- 

ország tartozzék a legnagyobb országok közé. .."



A MAGYAROK CSELEKEDETEI ÉS NAGYJAI 

A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA TÖRTÉNETÉBEN

A magyarok nem üres kézzel és nem üres fejjel jöttek a Kárpát-medencébe. Ta

nultak Európától és gazdagították a világot. A félnomád nép letelepedését köve

tő fél évezred során hazajuk a reneszánsz egyik műhelyét adó ország lett. Annak 

lelzésere pedig, hogy hova emelkedett Magyarország a reneszánsztól a századun

kig ívelő története során, Norman Macrea-nek, a The Economist volt főszer

kesztőjének, a japán gazdasagi csoda kutatójának 1992-lxm közreadott Neumann 

biográfiájából idézzük a magyar fővárost a XX. század kezdetén bemutató so

rait:
„A s z á z a d  elején Budapest volt Európa leggyorsabban fejlődő metropolisa. Ez 

a város tudósok, művészek és leetulő milliomosok olyan seregét produkálta, amely 

csak Italia reneszánsz városállamaihoz fogható."

A honfoglalástól eltelt első évezred haladását jól érzékelteti az a tény, hogy 

a millenniumi emlékműhöz a kontinens első földalatti vasútján utazhattak a fő

városban az emberek.
Ha egy |elkepes vasúttal vagy autóval haladunk végig történelmünk küzdel

mekkel teli évszázadain - a honfoglaló harcosoktól a Nobel-díjas tudósokig, a 

földműves társadalomtól az információs társadalomig útközben a kultúra sok 

gazdagítójával találkozunk Kövid történeti bevezetésként bemutatunk néhány ki

emelkedő eseményt és személyt az előfutárok és az alapokat lerakók közül.

Gazdaságföldrajzi és geopolitikai keretek

Őseink a népvándorlások korának mozgásai során a IX század vegén érkeztek 

hazánkba Hívásra jöttek, európai hatalmak szövetségeseként. Szvatopluk morva, 

Amulf keleti frank, majd Berengár itáliai unilkodo egymás közötti harcaiban, meg 

Bölcs Leó bizánci császárnak Simeon bolgár cárral vívott kereskedelmi háború

jában vettek igénybe a magyarok katonai szolgálatait.

1 ladi sikereik igazolták hírüket Ebben jelentős szerepet játszott olyan eszkö

zök sora, mint a visszacsapó ij. amellyel a nyugatiakat lényegesen meghaladó 

távolságra lőhettek, a zabla, amely iranyithatóvá tette a lovat, az olyan nyereg, 

amely kevéslx* szorította el a ló tüdejet, így növelte teljesítőképességet, a kengyel, 

amely által felállva nyílazhattak hátrafelé, de maguk a tenyésztett lótipusok, és 

főleg az olyan lovasok, akiket kicsi koruktól a fizikai nehezségeket elviselő, edzett 

és magas küzdőszellemű harcosokká neveltek

Hzek azonban csak a nyugatiak felé biztosítottak számukra fölényt, mert az 

ijfeszítő sztyeppa lovas népek között általánosan elterjedtek voltak ezek az 

eszközök és tulajdonságok A magyarok, miközlvn győzelmeket értek el nyuga

ton. súlyos vereséget szenvedtek el a besenyőktől keleten, akik elűzték őket Etel- 

kozi otthonukból Kénytelenek voltak tehat új hazát keresni, melyet a Karpat- 

medencélx-n találtak meg A terület fokozatos birtokbavétele H92-tól több sza



kaszban történt, a Dunántúl, az egykori Pannónia csak 900-ra lett Magyarország 

resze. De a nép döntő része a katonai előőrsök után már 895-ben kötelékben at 

lépte a Kárpátokat, és 896-ra az új otthon alapítása megtörtént.

A magyaroknak e terségben való letelepedése és fennmaradasa egyedülálló 

történeti telt Ugyanis a IV. századtól közel egy évezreden át Nyugat felé áram

ló sztyeppei nepek mind eltűntek a történelem színpadáról, beleértve a hunokat 

és az avarokat is. E régióban a messze Keletről jött népek közül a magyarság volt 

az egyedüli, mely politikai és kulturális identitásának fenntartásává! tudott meg

gyökerezni, eredetiségének, sajátos értékeinek megőrzésével és gyarapításával 

vált szereplőjévé az európai történelemnek.

Mi ennek a titka? Nem az, hogy jó katonák voltak. F. regió geopolitikai fekvése 

okán a honvédelem képessege a megmaradásnak csak szükséges, de nem elegse- 

ges feltétele. Hiszen |ó katonák voltak a hunok is, az avarok is, és hova lett a biro

dalmuk? Az, hogy Kárpát-medencei otthonunkban 1100 év után is mi magyanil gon

dolkodhatunk és beszélhetünk, a honfoglalás sikeres katonai vállalkozásának és az 

ezzel párosuló honalapítás sikeres gazdasági vállalkozásának együttesen köszönhe

tő. A megmaradásért és felemelkedésért vívott s< >k évszázados küzdelemén a kul 

túra, s ennek alapja, a gazdasági-gazdálkodási kultúra jelentette a döntő tenyezőt.
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Történelmi léptékű társadalm i tanulás

Magyarország a honfoglalás idején földrajzilag egybeesett a Kárpátok hegy- 

koszoaijaval s az általa közrefogott medencével. Európa három nagy ökológiai 

régiója találkozott és keveredett ezen a Közep-Duna-medencenek is nevezhető te

rületen. Mindhárom tájtípus sajátos gazdálkodási módot irt elő' a mediterrán egy

részt fák, bokrok, indák terméseit, a bort az olajat, a fügét, a diót, másrészt a ju

hászaira alkalmas mezőhavasok füvei kínálta, az atlanti a lombos és tűlevelű er

dők irtásain a szántógazdálkodásnak nyújtott otthont, míg a kontinentális a 

nagyállattartasra biztosított tágas legelőket.

A háromféle tájtípus keveredése egyreszt vonzotta azokat a népeket, ame

lyeknek gazdasági kultúrája egyik vagy másik tájtípusnak megfelelt, ugyanakkor 

azonban korlátozta is terjeszkedésüket a számukra idegen másik két tájtipus 

jelenléte. Bárhonnan vándorolt be ide egy nép, semmikeppen nem boldogult a 

megszokott gazdálkodással. Az állattartóknak több szántóföldet kellett törniük, 

a földművelőknek több .illatot kellett tartaniuk, mint addig.

De meg ez sem volt elég a meggyökerezéshez, mert a Kárpát medence még 

egy egészen különleges sajátosságot is tartogatott meglepetésül a bevándorlók

nak. éspedig a viszonylag száraz éghajlat ellenére igen nagy vizbőséget. A liegy- 

koszoru övezte medence különböző részein egy időben lehetett aszály és árvíz. 

A Kárpát-medence belsejének mintegy harmadát az év nagyobb részében vízzel 

borított ártér foglalta el

Ebből az utóbbi kétszáz év folyamán a vízszabályozássa 1 mintegy 2,5 millió 

hektárnyi szántóföldet nyertek, többet mint a Németalföldön, Angliában, a Pó és 

a Loire völgyében együttvéve. F nagyszabású vi/telenítés előtt azonban ezen a 

hatalmas víz járta területen sajátos ártéri gazdálkodás alakult ki.
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.-1 Kárpát-medencegazdasági tája i a k ö zépk o rién  (Makkai László nyomán)



Ennek a tevékenységnek nemcsak a gazdag halfogás volt az eredménye, ha

nem a friss vízzel ellátott holtágak .szigetem folytatott földművelés és állattartás, 

valamint gyümölcstermesztés. Az ártéri gazdálkodás egész Európában ismeretlen, 

sokoldalú vízhasználatot es viszonylagos |ólétet biztosított. Ebben összegezhet

jük - Makkai László nyomán - eleink sikereinek egyik alapját.

Ez a részben pásztorkodó, részben földművelő és halászattal kiegészülő 

gazdálkodás tette lehetővé a magyaroknak, hogy a Kárpát-medence sajátos viszo

nyaihoz úgy alkalmazkodjanak, ahogyan az addig egyeden bevándorló népnek 

sem sikerült.

Ez az alkalmazkodó készség történelmi léptékű tanulásifolyam at etethnénye, 

amely Ázsiától Közép-Európáig, közelebbről az Ural hegyseg nyugat-szibériai ol

dalán levő őshazától a Kárpát-medencéig való több évszázados vándorlásában 

alakult ki. Ennek során őseinknek igen változatos életfeltételek között kellett 

helytállniuk, váratlan veszélyekre kellett felkészülniük. Ezért létfontosságú volt 

a jó tájékozódás, a leleményesség, magát a legváratlanabb helyzetekben is felta

lálni tudás, a nyitottság minden újra, minden változásra, egyszóval a kreativitás 

és kooperativitás A népvándorlás során alakultak ki a megmaradáshoz, az 

életrevalósághoz szükséges alapvető tulajdonságok: intelligencia, rugalmasság, 

tolerancia.

A magyarok hosszú útjukon sokféle néppel érintkeztek, keveredtek, azoktól 

sokat tanultak, saját kultúrájukat továbbfejlesztettek és multikulturális műveltség

gel, benne |elentős technikai kultúrával érkeztek Közép-Europába Ennek egyik 

tükre Ósmagyar szókincsünk, Az Arpád-korban a különböző technikai létesítmé

nyek s azok tartozékai, tárgyi fogalmak, anyagi tulajdonságok, szerszámok kife

jezésére használt szavaink jelentős része ősugor eredetéből kitűnően már az ős- 

hazáhan is évezredek óta használt szó volt. íme egy csokor Losy-Schmidt Ede 

gyűjtéséből a magyar nemzet legszélesebb rétegében is ismert és használt, hon 

foglalás előtti ősugor szavak közül:

Híd, kő, út, ház, küszöb, kapuküszöb, víz, ón, ólom, ezüst, arany, hamu, vas, 

ér, csomó, tó, láp, jó (folyó), sellö, fa, szil, fű, hars, héj, fedél, falu. háló, ár, fa

zék, nyél, part, por, fagy, gőz, hó, hév, hely, hüvely, telek, erő, mű, műves, rost, 

fa, verem, homorú, hosszú, kemény, keserű, lapos, lassú, mély, meleg, száj, szád, 

szál, szár, szárny, szeg, szög, szék, szén, szer, szíj, szíjgyártó, kerékgyártó, sző, 

szövőszék stb. Vagy az igetövek közül: gyújt, gyárt, mer, tár. tart, tér, tilt, tol, szab. 

sző, zár, nyújt, fed, fejt, fér, fon, fúj, függ, fut, forog, fordul, farag, forrad, forr, for

ral, fő, vág, váj, varr, véd, ver, vezet, von, mozog, rak, reped, repeszt stb.

A régészeti leletek ezt megerősítő és kiegészítő tanúsága szerint nagy mes

terségbeli tudású, igen kepzett nyergeseik, íjkészítőik, szíjgyártóik, fegyver- 

műveseik, kovácsaik, ötvöseik voltak. A honfoglaláskori tarsolylemezek mutat

ják, hogy milyen műszaki tudással, kézügyességgel es művészi formakinccsel ren

delkeztek

Hasonlóan gazdag ismeretekkel bírtak a tájékozódásban használt csillagászat, 

a haszonnövények termesztése, a lovak mellett a szarvasmarhák és a juhok te

nyésztése, az eredményes halászathoz szükséges zsilipelés, az egészségügy (or

vosi ismeretek a szülészettől az agy sebészetig) és a kereskedelem terén. Érdekes

ség, hogy már ismerték a mai levespor (leveskocka) korábbi megfelelőjét is
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1 öncnclmi Icptcku társadalmi tanulás

Honfoglaláskori bajkorong 
(Rakamaz-Tunkzi-partrvl)

Tanolylttmez
((íalgöcról)



a hosszú utakra porított főtt húst vittek magukkal, melyből forró víz hozzáadá

sával levest készítettek.
A sokoldalú gazdálkodási kultúra kiegészült a beilleszkedés es befogadás, a 

tolerancia és szervezés készségével. A magyarok a Kárpát-medencébe mar ver

tikálisan is tagolt társadalmi struktúrával érkeztek. A népesség jelentős részét al

kotta a magyar etnikumú termelő-gazdálkodó réteg. Ezért saját gazdasági alap

jukon építhettek fel társadalmukat, államukat.

A letelepedés sem az itt talált népiekre rátelepúlés, hanem közéjük település 

formájában történt. Együttélésük a kölcsönösen előnyös tolerancia társadalmi ta

nulását jelentette. A földeken, banyakban, műhelyeklien folyó munkákkal, a csa

ládok tízezreinek békés házat-hazát építésévé! egy új európai ország született, 

amely aztán egyik pilléré és gazdagító ja lett a korabeli európai társadalomnak és 

a múvelt világnak.
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Állam alapítás és iskolaalapítás

Ha tekintetünket az allamalapítás közelgő millenniumára fordítjuk, akkor nagy

jaink sorában világító fényben tűnnek elő történelmünk azon bölcs államfői, akik 

a magyarság sorsdöntő válaszútjain megtalálták a helyes irányt es azon vezették 

előre országunkat Ilyen államfők voltak Géza nagyfejedelem (?-997) és fia, Ist

ván király ( 1 0 3 8 ) .

A honfoglalást követő évtizedekben a katonák folytatták a kalandozáso

kat, de 955-ben Augsburgnál súlyos katonai vereségei szenvedtek a nemet bi

rodalomtól, s a 9',0-es Arkadiopolisz melletti vereséggel a bizánci birodalom 

felé is lezárult a kalandozások kora. Végveszélybe, válaszút elé került a ma

gyarság.

E veresegek világosan jelezték, .le kell szállni a magas lóról”, le kell zárni a 

kalandozások korát. A honszerzést a honvedéssel váltva fel egyik kézben kardot 

tartva, de másikkal az eke szarvát fogva a rablógazdálkodásról a termelő gazdál

kodásra kell a súlypontot áthelyezni, és a korszerű állam megteremtésére kell 

összpontosítani az egesz ország minden erejet.

Az, hogy a magyar nép Nyugat es Kelet között ezer esztendővel ezelőtt nem 

roppant össze, döntő részben Géza és István érdeme. A lazán kapcsolódó tör

zsekből az ó munkájuk kovácsolta össze szilárddá két emberöltő alatt az új ma

gyar államot, es az ó vezetésükkel illeszkedett be a magyarság a földműves tár

sadalomba és az európai országok közössegébe

Egy évezrede, 99~ ben hunyt el az Apa és lepett örökébe a Fiú, mégpedig az 

összetartozás és történelmi folytonosság hangsúlyozott tudatával Ezt példázza kö

zös emlékmúvük, a pannonhalmi iskola alapitó oklevelének rvnovációja, amely

ben István már mint megkoronázott király így örökíti meg atyja alapítói szerepét: 

„...apannonhalm i Szent-Márton mén alvánk á lla l megkezdett a Isten segélyétvlál 

tahink lelkünk üdvére s országunk állandóságára heivgzett monostora " Géza 

az alapító, István, aki folytatta apja müvét és betetőzte azt E/ nemcsak a pannon

halmi monostor tekintetében igaz, hanem az egész államszervezet korszerűsíté

se. a keresztény királyság tekintetében is,
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A ttila  kirá ly Árpád ivzér

(H'Ztt fî edvlvm
fut fán  király



Az állam telepítéséhez a tulajdonlásban, illetve a gazdálkodásban végbement- 

vegrehajtott gyökeres fordulat adta az alapot. A nomád társadalomban az állattar

tás a gazdasági alaptevékenység, a mobil értékek, az ingóságok jelentik a fő tulaj

dont A meggazdagodás legkönnyebb módja pedig az, ha kalandozásokban körbe- 

lovagoljuk Európát, leöldössük az embereket, összeszedjük a kincseket, amiket 

berakunk a zsákba (bezsákmányolva kizsákmányolunk). A letelepedéssel megnő 

a földművelés szerepe. A földműves társadalomban az ingatlanok feletti rendel 

kezes, a földtulajdon (a hozza tartozó földművesekkel) a fő vagyontárgy, akié a 

föld magántulajdona, azé a jövő.
A nomád társadalomban a gyula, a tényleges vezer mellett csak eszmei ha

talommal bírt a kende/kündii, a szakrális fökirály. A külföldi kalandozások 

rablóhadjárataiban sem vett reszt. Otthon maradt, s a honalapítás atyja, a békés 

országépítés szellemi vezetője lehetett A letelepedés gyökeres fordulatot hozott, 

megnyílt annak lehetősege, hogy ö illetve családja legyen a legnagyobb földes

úr, tehát a reprezentatív politikai főhatalom mellett a materiális gazdasagi fő

hatalom tulajdonosa is, erre támaszkodva tényleges politikai egyeduralkodó, s 

utóda az európai uralkodók körébe befogadott koronás király.

Ez Árpád idején meg a jövő méhében rejlett, utódai sorában talán már Tak

sony meglátta ezt a távlatot, és amikor a kalandozások korát le kellett zárni, Gé

za biztos kezzel a maga (és országa) javára fordította a magyar történelem me 

netél. „Isteni tanácsra" elbatarozta Pannónia korszerű állam m á alakítását és gaz

dagítását, immáron nem rablásból származó jogtalan zsákmányokkal, banem 

gazdálkodásból eredő jogos jövedelmekkel.

Első lépesként 973-ban nem hadat, hanem követséget indított útra nyugat fe

lé, es főemliereivel felvette a kereszténységet. A követeket kereskedők követték 

Rátette kezet az ország gazdasági vérkeringésének fő ütőereire A jó gazdálko

dást a műveltség terjesztesével párosította. Mint láttuk, Géza alapította meg Ma 

gyarország első iskoláit is.

Uralkodása idején a tolerancia és befogadás tradícióteremtö Ixilcs kép

viselőiéként megnyitotta a határokat az anyagi és a szellemi kultúra embereinek 

és nagyszámú jövevenyeket fogadott be. „Mind Géza király és Szent István ide

iében, m ind más királyok, napjaiban jöttek aztán Vngriáha csehek, lengyelek, gö

rögök. spanyolok, izmaeliták, vagyis szaracénok, bessusok, örmények, szászok, 

türingiaiak, beisiaiak és Kenus vidékiek, kumánok. latinok - örökíti meg a 

Kepes Krónika.

Magyarország sokszínűségé a honfoglalással bejöttek és az itt találtak mellett 

további nepekkel gazdagodott s lett a magyarok szerve zése vei-vezetése vei, kü

lönféle népekből származó emlxTek kozós vállalkozása.

Géza a maga korának legmagasabb mintáihoz mérte népe és maga ezt meg

alapozó tennivalóit. Negyedszázados umlkodasa alatt, 972 és 997 között méltó 

párja, Sarolt fejedelemasszony segítségével lerakta a korszerű állam alapjait, le 

pésről lépesre megoldotta mindazon problemak.it, amelyek a magyarság és az 

ország jövője szempontjából sorsdömőek voltak. Es felnevelte fiában méltó 

utódját, akinek átadhatta a hatalmat, biztosította műve folytatását.

István király korában megkezdődött Magyarországon a pénzérmék verése. A 

„Stephanus Kex" feliratú ezüst féldénár (obulus) Európa szerte elterjedt, kedvelt
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A pannonhalm i bencés monostor alapítólevelének renovatioja

Stephanus Nex (István király) aranypénzén



fizetőeszköz volt. Ennek oka a pénz kiváló m inősége és az, hogy előállításúnál 

az ötvösök egy újítást alkalmaztak, a pénzkészítésnél addig nem használt pon- 

colási technikával dolgoztak így a pénz tartósabb, ugyanakkor nem lehetett fel

tűnés nélkül (a díszítőelemek megsértése nélkül) megcsonkítani, körülnyimi, te

hát értékállóbb volt.

Az együttélés erkölcstana államfői szintű tudatossággal megfogalmazva jelent 

meg István királynak fia és remélt utóda, Imre herceg számára ín intelmeiben: 

„A vendegek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 

királyi méltóság hatodik helyen „. .amiként különh-kíilönh tájukról és turtoma- 

nvoklxjljönnek a vendégek, ágy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb 

példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét 

emeli, s a külföldieket a pöffeszkedés tői elrettenti Mert az egynyelvű és egy

szokású ország gyenge és esendő "

A soknyelvű, sok vallásit és sok szokású Magyarország kulturálisan is beil

leszkedett az európai vérkeringésbe Száz evvel a honalapitás után ebben a szel

lem ien alapították meg Pannonhalmán az első magyarországi iskolát. A történel

mi tett korszakos jelentőségét mutatja, hogy ezer év múltán ettől kelteztük 

iskolatörténetünket

István király szülei közül Sarolt a bizánci. Géz;* a romai katolikus vallás kép

viselője volt Gyermekeik közül a lányok anyjuk hitét követték, István az apjá

ét. Kgy családon belül egyesítettek a kereszténység keleti es nyugati ágát. öku 

menikus szellemű volt iskolaalapításuk is A Szent Márton hegyi iskolaalapítást 

kiegészíti a veszprémvölgyi görög monostoré A pannonhalmi szerzetesek szá

mára, a veszprémvölgyi pedig apácák részére létesült. Az egyik a latin, a másik 

a gorög kultúrához teremtett kapcsolatot.

A pannonhalmi bencés monostor, majd apatsag egy nagy virágzó gazdasag- 

nak lett a központja, a szellemi munkának és a mestersegeknek közös műhelye, 

az óra et labora szelleméiben egyszerre volt kulturális és gazdálkodási iskola

Khhez, illetve a hazai oktatásügy kezdeteihez kapcsolódó érdekes informá

ciókat tartalmaz a veszprémvölgyi monostor alapító levele, melyben többek kö

zött ez olvasható: ,.Ajándékozok ennek a monostornak 9 fa lu t földestől együtt. 

Esen falvak nevei a következők' először Szárbervny, negyvennyolcfüsttel es hat ha

lásszal: aztán egy másik falu. Szántó, harm inc családdal - ez a D unánál van-, 

továbbá (ti ajándékozok) busz családot a szentseges Istenanya beiktatásakor, 

úgyszintén a szomhotu-t rvvet bet rétésszel, hasonlóan a vusutvámot ts, valam int 

lovas szolgát hatvanul, halászt a Dunán tizen keltőt, ácsot barmát, kovácsot két 

tőt, pohárnokot egyet, esztergályost egyet. (ti. van aztán) Puluznokhun egy birtok 

részes t mcellér meg i'uddon is egy vincellér, Melegdl. kúpja meg továbbá major

gazdaság gyanánt a Szentháromság szigetét. "

Milyen iskolában szerezték a felsorolt szakmák képviselői ismereteiket, kitől 

kaptak szakoktatást, hogy jó halászok, révészek, vincellérek, ácsok, kovácsok, 

esztergályosok stb. legyenek? És milyen iskolában sajátítottak el a csodálatos 

tarsolylemezeket készítő örvöseink mesterséglxrli tudásukat? Mit jelenteitek tudá 

suk gazdagításában, továbbtanulásuklxm szoros és átvitt értelemlx-n a monosto

rok? F.s végül hogyan vezetett az út a kezdetektől a világhírű tudósok sorát adó 

magya r iskola re ndszerig?
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Államalapítás es iskolaalapítás

Honfoglaláskori lószerszámok: zabla es kénnyel

A kocsi ábrázolása Varan estes Faustus csanádi püspök 
„Macbinae novae”( I6 f6 ) cim ü müvében



Az iskolcuilapitástól a reneszánsz centrumig

Az iskolaalapítás, a pénzverés, István király házassága, tnegkoronazása és tevé

kenysége szemléletes példák Magyarországnak az európai földműves társadalom

ba, uralkodóinak az európai uralkodók köze történő beilleszkedésére. Az ered

mények elismerésének beszédes bizonysága, hogy alig egy évszázaddal bejöve

telük után a magyarok államfője, István a nemet római császár sógora A magyar 

uralkodó családot az idők során sok szálú genealógiai kapcsolatok fűzték össze 

Kijevtöl Bizáncon át Párizsig a vezető hatalmak uralkodó családjaival

Az évszázadok folyamán párhuzamosan haladt előre az anyagi és szellemi 

kultúra gyarapitasa a földeken, a banyákban, a műhelyekben, a közlekedési-ke

reskedelmi utakon, az uralkodók udvaraiban s az általuk alapított iskolákban. Ezt 

jelezzük néhány példával.

IV. Béla király négy évvel a tatárdúlas után, 1245-ben kiadta a „selmeci 

bányajog" néven nyilvántartott okiratot, amely a jog és bányászat közös fejlődé

sének dokumentuma. A bányászat fejlődésével párosult a kohászaté, Fél év

ezrede, 1496-ban Thurzó János Besztercebányán felepitette első csurgatós réz

kohóját.

A magyarok hozzájárulása kezdettől jelentős a közlekedés fejlődéséhez is. Hí

res lótenyésztők, akik nyugatot a sztyeppet népek új típusú lószerszámaival ismer

tetik meg. A 13. században megjelenik az elfordítható első tengelyű könnyű utazó

szekér. A 15. században elterjed a magyarok által kifejlesztett bőrszíjakra függesz

tett hintó, a kocsi. (A nagy szakítószilárdságú, ugyanakkor aigalmas bőrszíjakat 

speciális .magyar cserzéssel” állítják elő A bőn az általános gyakorlattól eltérően 

nem meszezik, hanem borotvával távolítják el a szőrt, így a bőr tömöttebb marad. 

A nagyobb vizállóságot faggyúval való átitatassal érik el, a cserzéshez tlmsót hasz

nálnak, mely növeli a szakítószilárdságot ) A rugózás által biztonságosabb és ke 

nyelmesebb az utazás. A kocsi elnevezés több nyugati nyelvben is a kocsigyártó 

Kócs/alu nevét örökíti meg ( pl német Kutsche, francia coche, angol coach ).

A kocsi további tökéletesítéséről ad hírt Verancsics Faustus 1616-ban Velen

cében megjelent Machinae Novae című, találmányait, illetve új gépezeteket öt 

nyelven ismertető, illusztrált munkája Alkotásai között szerepel a felfüggesztett 

(fémrugós! ) kocsi és a fék. - Verancsics Faustus < 1551-16P), maga választotta 

humanista nevén Verantiusaz a polihisztor, akit a magyarok magyar politikusnak 

és humanista írónak, a horvátok horvát filológusnak és történetírónak, az olaszok 

olasz mérnöknek tartanak, és aki az agrármérnök egyik első európai képviselője.

Kocsikon, de többségük inkább még gyalog, mind nagyobb számban men

tek diákok külföldre tanulni, majd tanárokat hívtak s régiónk első egyetem

alapításaival szinkronban hozták létre nagy uralkodóink az első magyarországi 

egyetemeket: 1367 ben Nagy Lajos király Pécsett, 1395-ben Luxemburgi Zsig- 

mond az ország fővárosában, Budán, 1465-ben Mátyás király Pozsonyban.

A pozsonyi egyetemalapítás beilleszkedik a reneszánsz kori humanista kul

túra gyarapításának és terjesztésének nemzetközi keretébe, melynek Magyaror

szágon jött létre az egyik központja. Az ekkor uralkodó Mátyás király olyan ha

zai és külföldi humanistákkal vette körül magát, mint kancellárja, Vitéz János, Ja- 

nus Pannonius költő, vagy az olasz Bonfini, aki megírta a magyarok történetét

A magyarok cselekedetei es nagyjai ___________36



Az egyetemalapítás könyvtár- és nyomdaalapítással párosult. Mátyás a könyv- 

nyomtatas előtti kor mércéjével mérve hatalmas, 2500 kötetet kitevő könyvtarat 

létesített kézzel írott könyvekből (Corvinák). Harminc könyvmasoló dolgozott ud

varában 14^2-ben létrejött az első magyarországi nyomda, ahol Hess András 

1473-ban kinyomtatta a budai nyomda híres termékét, a Chronka Hungarorum- 

ot, amely latin nyelven mondja el Magyarország történetét
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A magyarok történetében Mátyás király halalat követően drámai fordulat követ

kezett be. Magyarország 1526-ban Mohácsnál súlyos katonai vereséget szenve

dett a dél felöl előrenyomuló iszlám birodalomtól. Hanyatlás és pusztulás követ

kezett. Az ország három reszre szakadt. Nyugati része német, a középső török 

uralom alá került, csak az önállósult Erdély maradt magyar fennhatóság alatt.

Innen indult ki a nemzeti újjászületés, melynek egyik forrása a tolerancia ér

vényesülése volt. Európa nyugati részében harminc éves vallásháborút zárt le 

1648-ban a vesztfáliai béke Az erdélyi Tordan mar a nyolcvan esztendővel 

korábban tartott zsinaton megállapodtak a különböző vallási felekezetekhez 
tartozók egymás vallásának kölcsönös tiszteletben tartásarol és a békés együtt 

elésről.
Erre epítve nagyjaink a korábbinál is jobban a művelődésben találták meg az 

ország szellemi összetartásának és a magyarság felemelkedesének útját. Bethlen 

Gáhor (1580- J629) erdélyi fejedelem államfői szinten cselekedett ennek jegyé

ben. Erdélyi if|ak sereget küldte tanulni a legfejlettebb európai országok egyete

meire. Felállította a feiedelnii nyomdát és könyvtárat, a ma is nevét viselő nagye- 

nyedi Bethlen Kollégiumot, támogatta a román iskolákat és a görögkeleti egyhá

zat, fejedelmi nagyvonalúsággal es körültekintő gondossággal pártolta a tudomá

nyokat és a művészeteket.
Bethlen Gábor évszázadokra szóló példáját további iskolaalapítások, nyom- 

daalapítások, iskolai és vallási könyvek magyar nyelvű megjelentetései követték. 

Néhány kiemelkedő személy ;■ korszak alkotói közül:
Apáczai Csere Jánosi 1625 1650), a magyar nevelesugy úttörője, az első ma 

gyár nyelvű Enciklopédia szerzője, aki 1656-ban a Kolozsvári Kollégium rekto

ri székének elfoglalásakor az iskolák fölöttébb szükséges voltáról tartotta bekö

szöntő beszédét.
Tótfalusi Kis Miklós(1650-1T02) könyvkiadó és tipográfus, aki Hollandiában 

vált a betűmetszés élvonalbeli mesterévé. Az ő alkotásai a híres bodoni antikva 

betűk is
Páfxii Páriz Ferenc (1649-1716). a Bethlen Kollégium professzora, az első 

ónálló magyar nyelvű orvosi munka, a Paxcorjíorisszerzője, mely 1690 és 1774 

között tizenegy kiadást ért meg
M egélénkült a külföldiek érdeklődése a honi tudományosság iránt, és tekin 

télyes tudós társaságok fogadtak tagjaik sorába magyarokat Közéjük tartozott Kö- 

leseri Sámuel( 1663-1732), akinek 1717-ben adták ki Erdély aranybányászatát is
mertető latin nyelvű munkáját, s akit Magyarországról elsőként valasztutt tagjául
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a londoni Royal Souety, Bél Mátyást(1684-1749) pedagógiai, nyelvészi, történe

ti forrásfeltáró munkássága, a magyar földrajztudomány megalapozása, a leiro 

néprajz és a gazdasagtudomany úttörő művelése emelte koranak kiemelkedő tu

dósai közé. Tagjává választotta a londoni, a berlini, a szentpetervari tudományos 

akadémia. Segner János András (1704-1777) elkészítette az első reakciós vízi- 

kereket, a későbbi reakciós turbina ősét. A legjobb hatásfok elérésére számítá

sokat végzett. Segner a göttingeni egyetemen elsőkent tanított matematikát, fizi

kát és kémiát. Tagjául választotta a pétervári, a berlini, a göttingai tudományos 

akadémia, illetve társulat, valamint a londoni Royal Society.

Hell Miksa ( 1720-1792) északnorvegiai expedícióján a Nap-Föld távolsá

got kiemelkedő pontossággal határozta meg; munkatársa. SajnotHcs János 

(1733—178S) ugyancsak az expedíció során felfedezte a finn-magyar nyelv

rokonságot.

A kiemelkedő tudósok tevekenysége összekapcsolódik az oktatás és iskola

ügy fejlesztésével. Mikoviny Sámuel(1700-1750) a Selmecbányán 1735-ben meg

alakult Bányatisztképző Intézet első tanara, aki jelentős szerepet játszott abban, 

hogy 3Z intézet a kor egyik tudományos központja lett. Born Ignác ( 1742-1791) 

az ásványtan és bányászat klasszikusa, kezdeményezésére tartották a Selmecbá

nya melletti Szklenón l 786-ban a világon az első bányászati-kohászati kérdése

ket targyaló nemzetközi tudóstalálkozót. Tagja volt a Royal Society-nek, a göttin- 

geni, stockholmi, uppsalai, paduai, siennai, szentpétervári tudós társaságoknak 

Born és a selmeci tanárok Mozart Varázsfuvolájának ihletői.

Tessedik Sámuel (1 "'42-1820) 1780-ban Szarvason megnyitotta a világ első 

gyakorlati iskoláját. Festetics György (1 ̂ 55-1819) 1797 ben megalapította Készt 

helyen a Georgikont. amely Európában az első felsőfokú mezőgazdasági tan

intézet volt. Társintézmény volt az l 763-ban alapított szempei és tatai Collegium 

Oeconomicum továbbá az 1782-ben alakult Institutum Geometricum-Hydrotech- 

nicum. Ez az 1635-ben alapított Tudományegyetem kereteben alakult, melynek 

Nagyszombatról Budara helyezését Kempelen Farkas vívta ki.

Kempelen Farkas (1734—1804) nemzetközi hírnevét sakkozógép találmányá

nak köszönhette. Gepe a mechanikai szerkezetek egyik remeke. Legfőbb alko

tása az emberi beszed mechanizmusáról irt tanulmánya (1791), mellyel a modern 

fonetika, a fiziológiai hangtan egyik úttörőjévé vált Elméletének igazolására 

beszélőgépét szerkesztett.

Tudósaink közvetítésével az európai felvilágosodás az elsők között jutott el 

Magyarországra. A folytatás a 19. század elején reformkorszakhoz, a század vé

gére egy új reneszánszhoz vezetett
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Nemzetközi élvonalba emelkedő hazai tudom ány

A 19 század kezdetén egyszerre fordult a tudományos érdeklődés a messzi múlt 

és a messze jövendő felé. Ekkor indult Körösi Csorna Sandor( P84-IH42) pénz 

és taps nélkül a tudományok történetében páratlan útjára, hogy Keleten felkutas

sa a magyarok őshazáját. Iránon, Bokharán, majd Afganisztánon át-utjának leg

nagyobb részét gyalog teve meg - Nyugat-indiába és Kasmírba jutott.
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Bejárta Tíbetben a Himalája völgyeit és lámakolostorokban élve, rendkívüli 

nélkülözések között tanulmányozta a tibeti nyelvet és kultúrát, az északi budd

hista irodalmat. 1834-ben Calcuttában jelentek meg úttörő művei, előbb szótara 

Essay towaals a Dictionary Tibetan and English, majd nyelvtana: Grammar of the 

Tibetan Language. Halála után jóval később (1910-ben) adták ki harmadik fő mű

vét, a buddhista szakkifejezések szanszkrit-tibeti-angol szótárát.

1933-ban Tokioban ünnepélyes keretek között Bodhiszattvává avattak (olyan 

szent eml>erré, aki már elérte a tökéletességet, de nem ment a nirvánába, hanem 

lélekben itt maradt mások tökeletesedését segíteni), és szobrát elhelyeztek a to

kiói buddhista egyetem templomában. Benne tisztelhetjük azt, aki összekötötte 

Kelet és Nyugat szívéi és szellemét, egyetemes emberi ertekeket közvetített a 

nyelvekkel, szokásokkal, határokkal sokféléképp elválasztott, de egybetartozó 

emberek között.

Nagy keletkutatóink voltak még: Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác, Germa- 

ntis Gyula, Scheiber Sándor, valamint geográfiai és régészeti kutatásaival az 

„Ázsia szívét" feltáró Stein Aurél

Az őshaza kutatása resze a nemzeti öntudatra ébredésnek és az erőgyűjtés

nek A reformkorszakban költők és tudósok, nyelvújítók és iparszervezők váll 

vetve küzdöttek, hogy emelkedő, a világ haladásához felzárkózó nemzet legyünk 

A Himnusz, a Szózat, a Nemzeti dal, a „Hass, alkoss, gyarapíts”és a „Semmiből 

egy u jj más mlágot teremtettem "ugyanannak a korszellemnek egymást kiegészí

tő megnyilvánulásai.

A reformtörekvések egyik összefogója és katalizátora a Széchenyi István 

t F91-1860) kezdeményezésére es közakarattal 1825-ben életre hívott Magyar Tu

dományos Akadémia lett. Az Akadémia a nyelvműveléstől az irodalom és történet

tudományon át az élettelen és élő természet kutatásához, az ezeket segítő mate

matika fejleszteséhez adott keretet és indíttatást A magyar tudomány reformkorát 

olyan személyek fémjelzik, mint Bolyai Farkas, Jedlik Ányos, Semmelweis Ignác

Jedlik Ányos (1800-1895) a budapesti Tudományegyetemen 38 even at vezet

te a fizikai tanszéket. Felfedezte az öngerjesztés elvet, megalkotta a dinamót, az 

elektromágneses ősmotort. Az 1873. évi Bécsi Világkiállításon bemutatta a 

feszültségsokszorozás elvét és gyakorlatát, fél méter hosszúságii villamos ivet tu

dott létrehozni.

Jedlik egyetemi oktatói munkássága tanszéki utóda, a kiváló kísérleti fizi

kus Eötvös Loránd tevékenységében folytatódott, s rajta keresztül fizikai Nobel- 

díjasokhoz vezetett Úttörő technikai kezdemenyezései pedig Bláthy, Déri, Zi 

pernowsky és társaik alkotásain át az elektrotechnikai forradalomhoz mutattak 

utat.

Semmelweis Ignác(1818-1865) szülészorvos, „az anyák megmentöje" rájött, 

hogy a gyermekágyi laz nem önálló korkép, hanem fertőzés következménye. En

nek megelőzésére a szülészeti vizsgálatoknál elrendelte a kloros kézmosást, 

melynek eredményeként a gyermekágyi halálozás csaknem teljesen megszűnt. 

Tanítása csak halála után nyert elismerést, amikor az orvostudomány felismerte 

az aszepszis jelentőségét.

Semmelweis, liatassa János (1814-1868), Korányi Frigyes ( 1827-1913), Hő 

gyes Hndrv( 1847-1906), Ijetihossúk M ihály ( IH63-1937), nagy orvosaink egymást

A magyarok cselekedetei es n a g y j a i ___________________________________44
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követő generációi munkásságukkal élettani, illetve orvosi Nobel-dijak, és az 

egészségügyi gondolkodás forradalmasítása felé mutattak előre.

Bolyai Farkast l--75-1856), a magyar matematika reformkorának alapvetője, 

1^96-han erkezett egyetemi tanulmányok folytatására Göttingába. Itt életreszó- 

ló barátságot kötött a „matematikusok fejedelmevel", Gauss-szal. Hazatérve a ma

rosvásárhelyi református kollégium tanáraként oktatott fél évszázadon át mate

matikát, fizikát, kémiát. Matematikai fő munkája a latin nyelvű Tentamen, mely 

1832-33-ban jelent meg Marosvasarhelyen. Pedagógiai „fő műve” fia és tanítvá

nya, a matematikát forradalmasító Bolyai János, akinek munkásságán keresztül 

Bay Zoltanékig és Neumann Jánosékig, a globális információs forradalomig 

vezet az út

Bolyai János (1802-1860) matematikus, ftlozofus, a legnagyobb magyar tudós. 

Első matematikatanára apja, Bolyai Farkas volt. Ó vezette be a párhuzamosok 

több mint ketezer éve megoldatlan problémájába. Neki irta híres levelében Te

mesvárról 1823-ban a megoldás hírét: „Semmihői egy u jj más világot teremtettem 

A geometriát forradalmasító műve 1831-ben látott nyomtatásban napvilágot. 

A mű tartalmát címe mutatja: „A tér abszolút igaz tudománya. A XI. Euklidész-fé- 

le axióma (a priori soha el nem dönthető) helyes vagy téves voltától független 

tárgyalásban: annak téves volta esetén a kör geometriai négyszögesítésével".

Bolyai matematikai munkássága nem korlátozódott geometriai vizsgálataira, 

és tudományos munkássága a matematikára. Felismerte a geometriai térszerkezet 

és a gravitációs erőtér szoros összefüggését.

A Bolyai - és Lobacsevszkij - altal felfedezett új geometria a kopernikuszi

nál is nagyobb fordulat, egészen rendkívüli gondolkodási forradalom - állapítja 

meg E. T. Bell nagy matematikatörténeti munkájában: „egészen Kopernikuszig kell 

visszamennünk, hogy valam i hasonló jelentőségűt találjunk, sőt, még az sem elég’’ 

Nemcsak a geometriában emelkedett felül az előítéletes gondolkodáson. Ó  

éppúgy szereti a németet, vagy a románt, mint a magyart - írta az erdélyi szüle

tésű tudós. „Nem akarok boldogító, idvezítő terveimmel csak a magyar nemzet

re szorítkozni: az egész emberi nem általános boldogítása fekszik nekem szive

men. Mi fölséges, édes érzés lesz, ha minden választékok leomolván, az ember 

az embert embernek nézi," Gondolatait cblx-n a szellemben megírta a Habsburg- 

birodalom fejének is.

Eszmében es élete mindennapi gyakorlatában megteremtette az emberség es 

magyarság példás harmóniáját A Holdon kráter őrzi Bolyai nevét, és szép jel

kép - közvetlenül mellette Eötvösét

Főtvös Ixiránd(1848-1919) legnevezetesebb találmánya az általa 1891-ben ki

fejlesztett torziós inga (Eötvös-inga), amellyel megmérhetek a nehézségi erő vál

tozásai Vizsgálatai során bebizonyította, hogy a gravitációs vonzóerő csak a tes

tek tömegétől függ, anyaguktól nem; vagyis a gravitáló és a tehetetlen tömeg egy

mással egyenlő, illetve arányos. Ez az eredmény egyik fontos kísérleti alapja volt 

Einstein általános relativitáselméletének. Tudományos munkássága mellett igen 

jelentős tudomány- és oktatásszervező tevékenysége. 1891-ben kezdeményezé

sére alakult meg a Mathematikai és Physikai Társulat, melynek első elnöke volt 

Bolyai János születésének centenáriuma alkalmából 1903-ban Bolyai szülő

városában, a kolozsvári (később Bolyai) Tudományegyetemen Eötvös így vallott

A magyarok cselekedetei és nagyjai_____________  ___________________48
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példaképükről: „...csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért, ha iga 

z i tudósak és- am int kell- jo magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zász

lóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák, és meg

adhassák neki az illő  tiszteletet. Ez a mi eszményképünk, ez valósult meg Bolyai 

alkotásával egyszer; ilyen teljes mértékben talán egyetlenszer."

Eötvös Loránd Bolyai példája nyomán maga is világraszólót alkotott, és 

ilyen teljesítmények fele indította útnak tudósok es feltalálók seregét.

S 5 __________________Élvonalbeli alkotok és alkotások képekben

Élvonalbeli alkotok és alkotásuk, képekben

„Az emberi szellem a forrása minden művészi alkotásnak és minden találmány

nak. A művészeti alkotások es a találmányok gondos védelme az állam felada

ta." Hogsch Arpadnak, a W IPO főigazgatójának ezen szavai olvashatók a széllé 

mi tulajdon védelmét szolgáló világszervezet genfi székházának kupoláján.

Az emlieri .szellem a tudomány teren egyrészt öntörvényűén fejlődik, másrészt 

a társadalmi elet egeszenek részéként a gazdasággal szoros kölcsönhatásban van. 

Ennek meggyőző példája az 1867-es kiegyezéssel megindult gazdasági és tudomá

nyos tevekenység párhuzamos fellendülésé. Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás - 

ismertek fel reformkorunk nagyjai. Magyarország iparosodása, a természettudo

mány felhasználására épülő termelés-gazdálkodás új szükségleteket es új lehető

ségeket teremtett a tudomány számára is. Ebben a folyamatban gazdasági hasznot 

hajtó erővé vált az alkalmazott tudomány. A/ innováció hasznából pedig lehetett 

támogatni a tudományos-műszaki kutatási és oktatást

A kiegyezés után halaszthatatlanná váll a második magyar Tudományegyetem 

ügye. A hivatalba lépett új magyar kormány vallási és közoktatási minisztere, 

Eötvös József már 1868. februárjában felszólította a kolozsvári jogakadémiát és az 

orvos-sebészeti intézetet, hogy tegyenek javaslatot egy egyetem felallításanak 

módjára. A két intézmény hamarosan válaszolt, és a miniszter Kolozsvárra látoga

tott. Az új egyetemre vonatkozó törvénytervezetet 1870-ben terjesztette a képviselő

ház elé. Az egyetemet 18~2-lx:n alapították meg, s ez volt az első magyar tudó 

mányegyetem, amelyen az ipari társadalom igényeinek megfelelően önálló terme- 

szettudomanyi és matematikai kar létesült.
Ezzel egyidöben döntő fordulat történt a budapesti Műegyetem életében is. 

1868-ban Eötvös József felszólította a budapesti Műegyetemet is intézményük 

fejlesztésére vonatkozó elképzeléseik kidolgozására, és a miniszter Ugyancsak 

1870-ben ennek újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslatát is előterjesztette A 

builapesti lett ezzel - tudomásunk szerint - a világ első olyan műszaki felsőoktatási 

intézményé, amely nevélx-n is viselte az „egyetem" megjelölést. Az 18̂ 1-~2-es tan- 

evlx'n kezdte meg e felsőfokú oktatási intézmény önkormányzati alapon, egyetemi 

rangra emelve, mint a technikai tudományok egyeteme azt a pályafutást, amely 

magas elismerést szerzett neki itthon és külföldön egyaránt

Az. ezredfordulóra a magyar főváros egész Európa egyik legdinamikusabban 

fejlődő metropolisa lett. Ekkor alapítottak meg olyan világcégeket, mint például 

a Tungsram. Ekkor épült a kontinens első földalatti vasútja 18%-ban tartották az 

első mérnökkoilgresszust. És ekkor született meg az emlxrri szellem és az általa
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Kinevezések.

O föli«ge keiv«M«l?iii(i£>Y) magy kir. 

miniszter elöterjrsztrjere kiuevczte a sza

badalmi rnuiice elnökévé dr. Selmürcr Gyula 

miniszteri tanácsost. ugyanazon tanácsba 

ulnökUL és pedig a magyAi kúria tagjai 

köztil h u rik  Antal. Hegedűt László, dr. Beck 

Hugó éi dr. Pahiny Fereuez kúriai birakat. 

továbbá dr. Rrtk&lczuy Saudor zágrábi tör- 

'éuyBzéki eluüköt e* dr. M ikultic Imrét a 

zágrábi hétszemélyes tábla tűnőkét: a Jozsef- 

műegyetem tanárai kozill ti art ha, Viueze.

■ Emil Ilrjttí Sándor és ti tttm/am  

Ferencz in Üvános rendes tanárokat; továbbá 

a szabadalmi hivatal elnökeié dr. Srhmldt  
József miniszteri tanácsost alelnlikévé dr.

11 'tte i Gyula ítélőtáblái bitót szabadalmi 

Irinákká: (tulánfi Sándor miniszteri oíztálj- 

tanáesost. Majmr Tibor osztáiytauacsoíi cxim- 

mel és jellegei fölnihazott miniszteri rit

káit. I'otn/jSn, lilemer okleveles mérnököt, 

dr. Aura Zsígmoml kir. ügyészt, di Rittó 

Béla műegyetemi raattuutaiüri es Lodc Rezső 

Ijiarfeliig) elől. albirákká |ie<lig dr A'aiftcr 

Szilárd miniszteri fogalmazót Ferrich Imre 

mérnökül s a pozsegai dllaniépltoweti hivatal 

főnöket. végre Urai*; József es Bruckninllír 

Ferenez miniszteri mérnökökét.

A kernkcdrlemllgyl »»■ kir. mlnUner a 

tu. kir. szabadalmi hivatalhoz üt ét falta- 

mára kUltagokka kinevezte Hr<ydu* Károly 

állatni ipariskolai igazgatót. L*iu-i  óikrn 

állatni ipariskolai tanait. Stpfafo Nándor

m Kir allamvasúti főmérnököt es Dtíturl 

Béla volt kir törvényszéki bírót dr. M ura 

kvzp Károly műegyetemi magántanárt az 

országos ehemiai intézet központi vegy kitér- 

lea állomáson alkalmazott kulturvegyesz! 

és a szabadalmi tanács jegyzői teendőivé 

megbízta Folrtvrínj József minisztert segéd 

fogalmazót

A kereskedelemügyi ni. kir. miniszter . 

m. kir. szabadalmi hivatalhoz kinevezte segéc 

hivatali főigazgatóvá Frwkm j János mlniu 

téri könyv- és térképtári főigazgatót, k . 

egyúttal a • Szabadalmi Közlöny* szerkes; 

lésével bízott meg továbbá kinerezte l u-mí, 

Autal miuiszteri irodatiíztei szabadalmi Jevé - 

tárnokká.Kliarl Antalés Nándor minis 

téri irodatiszteket valamint Sútár Feren>/ 

joghallgatót és fa rm it János napidlja 

szabadalmi hivataltlsztekke. végül Lipu ■ 

Emil és F? app Ágoston uapidíjasokat sz 

badalmi hivatali legedtisztekke.

A kereskedelemügyi iu. kir. miniszter 

1895. évi X.XXVII. t-cz. 27. §. alapján SrA 

Fulöp gépeszmőruökuek. Szitán Jakab ok-, 

veles vegyésznek. Kelemen Manó gépéi 

mérnöknek é* Btmauer Zsigmond oklevei- - 

rc-L'veszuek a szabadalmi ügyvivői jogosít

ványt kiadta.

A kereskedelemiig) i ra. kir. iniuisziér 

Ő es. és a|>. kir. Felsegenek legfelsőbb 

elhatározása es az ISOi évi X .WVII t -ez. 

_>7. S-a alapján Kuhmir Jakab, R/.lhy János, 

dr. HfrkiiiiiHH József. ItVf*z Sándor. M tllír
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hozott értékek anyagi és erkölcsi elismerésének biztosítására született meg a ma

gyar szabadalmi törvény es jött léire a Magyar Szabadalmi Hivatal, hogy a szel

lemi tulajdon védelmével is segítse annak gyarapítását. A feltalálás és a találmá

nyok kérdésé egyszerre fordítja figyelmünket a múlt és jövő fele és egyben arra 

indil, hogy új szempontból tekintsük át a teremtett világ magyar származású al

kotóinak és alkotásainak nagy történelmi tablóját Erről mutatunk be néhány nagy 

egyéniséget

Irinyi János (1817-1895) a biztonsági gyújtó, a zajtalan gyufa feltalálója, 

egyben az új szemléletű kémia egyik legelső hazai képviselője.

Mecbwart András {1834-1907) nevéhez a malomipar egyik kiváló alkotása 

fűződik \ Ganz-gyárban, F, Wegmann hengerszék .szabadalmának többszöri 

tökéletesitésevel és átalakításával kifejlesztette a kéregöntésű, rovátkolt acél

hengerekkel működő hengerszéket. A sorozatban gyártott hengerszékeket a 

Ganz az egész világra exportálta, 1907-ig mintegy 30 000 hengerszék készült el.

Puskás Twadart 184-4-1893) felismerve a telefon jelentőségét, kiutazón Ame

rikába, ahol találkozott Bell-lel es Edisonnal. Utóbbi munkatársává fogadta, kél 

évig együtt dolgozlak Edison laboratóriumában. 1879-ben Párizsban megszer

vezte az első európai telefonközpontot. 1893-ban Budapesten megkezdte rend

szeres közvetítéseit az altala létrehozott telefonhírmondó, a rádió előfutára.

Zipernuu'sky Károly (1853-1942) 18K2-ben Déri Miksával (1854-1938) szaba

dalmaztatta az öngerjesztésű váltakozó áramú generátort, mely egybeépíti a 

váltakozó áramú generátort az öngerjesztő dinamógéppel. Mechwart Andrással 

közös találmánya egy közvetlenül a gözgephez csatolt generátor. Itt a szinkron- 

gép mágneskerekét egyesítették a gőzgép lendítókerekevel. 1884-ben Derivel fel

találta a közös tengelyre szerelt, két gépből álló forgo áramátalakítót. Ebből 

<ilakúit ki később az első szinkronmotor is. Zipernowskynak legjelentősebb, az 

elektrotechnikát forradalmasító - Blátby Oltó Titusszal (1850-1939) es Déri 

Miksaval közös - találmánya a váltóáramú transzformátor volt.

Bánki Dónál ( 1H59-1922) Csonka Jánossal ( 1852-1939) közösen kidolgoz

ta a Bánki-Csonka motort és ennek részéként a porlasztót. Önálló szabadalma 

a nagynyomású robbanómotor, melyet 1898-ban vízl->efecskendezéses megoldás

sal tökéletesített. 1917-|>en készült el a kis- és közepes esésű vízfolyások ener

giájának hasznosítására alkalmas vízturbinája, amely új utat nyitott a törpe vízi 

erőművek fejlesztésére.

Kandó Kálm án (1869-1931) vezetésevei kezeltek foglalkozni a budapesti 

Ganz-gyárban a váltakozó áramú villamos vontatással. Ennek nemzetközileg is 

kimagasló eredménye az olasz Valtelllna-vasút villamosítása 1902-ben. Az olasz 

kormány nagyszabású vasútvillamosítási elképzeléseinek megvalósításához Kan

dó tervezte a villanymozdonyokat. Az 1920-as években feltalálta és kidolgozta a 

fázisváltás villamos mozdonyokat

Fejér Lipút (1880-1959) a magyar matematika iskolateremtő alakja, eredmé

nyeinek legtöbbje új kutatási területet nyitott meg. Legnagyobb hatású felfede

zése a róla elnevezett Fejér-tétel, amely a Fourier-sorok összegeziletőségére vo
natkozik.

Galamb Józsefi 1881-1955) a világ első egyszerűen vezethető és szerelhető 

népautója, a híres T-inodell tervezője
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BnkJy Imre (1891-1944) 1930-ban szabadalmi bejelentést tett a kripton- 

töltésű izzólámpára. A Tungsram 1936-ban kezdte meg a kriptontöltésű kettős- 

spirálos izzólámpák gyártását.
M ihály Dénes ( 1894-1953) találmánya, a szeléncellával és húros oszcülog 

rá ffal működő „Telehor' 1919-ben több kilométer távolságra közvetített állóké
peket. 1929-ben a Berlin-Witzleben rádióállomás a világon először adott moz

gó televíziós közvetítést az általa feltalált és továbbfejlesztett közvetítő készü

lékkel.
Okoltcsányi Ferenc (1894-19541 1931 ben leifedezte a televízió céljait szol

gáló tükörcsavart, melynek gyakorlati kiviteleződre 1933-ban került sor.

Tihanyi Kálm án <1897-1947) feltalálta és 1926-ban „Radioscop" néven sza

badalmaztatta a korszerű képcső előfutárát. Angol es francia szabadalmában vi

lágosan leírja a töltéstarolást es a képfelvevő csőnél a toldalékcső alkalmazását. 

Ez tette lehetővé a képoldalon való letapogatást, ami a korszerű ikonoszkop alap- 

követelménye
Bíró László Józsefi 1899-1985) hírlapiró 1938. április 25-en szabadalmat je

lentett be Budapesten egy go lyo srendszerű töltőtollra. 1939-l)en Párizsba, majd 

Argentínába ment, ahol eljutott az iparilag tömegesen gyartható megoldásig. A 

golyöstollra 1943. június 10-én kapott argentin szabadalmat Argentínában 

Eterpen néven 1945-től árusítottak. Angol neve — Biro-pcn - alkotójára emle- 

keztet
GoldmarkPéter]Wro/v< 1906-1977) mérnök, feltaláló 1940-rc kidolgozta az 

első. gyakorlatban használható 3^3 képsoros színes televiziórendszert. mellyel a 

CBS-társaság még ebln-n az evlx-n megkezdte kísérleti adasait. Másik jelentős ta

lálmánya az 1948-ban szabadalmaztatott mikrobarázdás hanglemez volt. Az tir- 

kutatáshoz szükséges űrtávközlési feladatok megoldásában is reszt vett. Munkás

ságért megkapta a legrangosabb amerikai tudományos kitüntetést, a „National

Medál of Science"-!. , ,
Heller Uiszló ( 1907-1980) az 1940-es éveklx-n kidolgozta az erőmüvek víz 

nélkül, levegővel történő hűtésére a „Heller-system néven azóta világszerte is 

merne vált eljárást. Rendszeréhez For& U bzh  (1907-1985. aprobordas alumm. 

um hőcserélőt fejlesztett ki. amely olcsón és viszonylag kis meretek mellett tud

ja átvinni a meleg vízből a hőt a hűtölevegől*. Az eljárást kettőikről Hel-

ler-Korgó rendszernek is nevezik. , . .
KeményJánosG>^V< 1926-1994) budapesti születesu matematikus-filozó

fus - ak, Thomas E Kurtz matematikus kollegájával - a Basic szám,tr,gépes nye v 

létrehozója es a Dartmoulh-i Time-Sharing System, vagyis a számítógepek szink 

ron használatának kifejlesztője A „Three Mile Island amerikai atomerőmű 
. i  i .. i v/iikseues tavas atok megtetelere c.aner elnöku/em zavatanak kivizsgálásán! es a szuksckcn h  *> ^

i i . , i Kemény Jánosi kerte lel A Kemenv ve-liizottsagot alakított, melynek vezele sert r v t i n e i i y . . . »  ,

M K  olyan * M l  I r t a * *  adót.. l« « r  fogad,
•a d  ,  kormány, hanem a*  amcnkal egyito" m.nuul ha«nak» fal angol

n y iK t : r ^ í " S : : ; - , , a , , k.,Sok m

m  K a lm a r / ,« « .  Kun., * > » ' «  <■>"'«• * * *  M K m .
Szn*S<M »r. a l®k..»nk kteiil U M * * * * # . H v M u H K m b " * ! < * * *
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Rudolf, Setényi Pál, a kémikusokból Erdey László, Varán József, Wartha Vince, 

Zemplén Géza, ZecbmeislerLászló, a pszichiáterek közül h'erenczi Sándor, Her 

mann Imre, Scbajfer Károly, Szondi Lipót, a mérnök-társadalomból Beszédes Jó

zsef, Vásárhelyi Pál. Fono Albert, Jendrassik György, llei>esi Gyula, a társadalmi 

és vállalati szintű iparszervezök közül Széchenyi István, Baross Gábor. Aschner 

Lipot, Goldberger Leó, továbbá Telkes M ária, akinek tervei alapján 1948-ban az 

amerikai Dowerben felépítették az első napenergiával fűtött kísérleti házat, és 

meg hosszasan sorolhatók tovább a tudomány és technikaterénél kiválóságai 

Lexikonunk életrajzi szócikkei részletes képet adnak azok szeles köréről, akik 

kivételes énekekkel gazdagították a magyarság és az emlxiriség közös szellemi 

kincstárát. Az alkotók két kivételesen fontos köret azonban legalább igen rövi

den szeretnénk elöljáróban is bemutatni.
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M agyar szárm azású Nobel-díjasok

A tudományban a Nobel-dij a kiemelkedő teljesítmények legismertebb kitünte

tése A díj névadója, Alfréd Nobel 1833-ban született Stockholmban, és 1896-ban 

hunyt el San Remoban. A híres kémikus a robbanóanyagok felfedezésével, a 

tudomány ipari alkalmazásával szerzett vagyonából nemes célú alapítványt ho

zott létre

Nobel Alfréd az itt fakszimile is bemutatott végrendeletével egyszerre állított 

emlekművet önmagának es tett szolgalatot az emberiségnek. Nemzeti különbség

re való tekintet nélkül, csak a teljesítmények különbségeire tekintettel a legkü

lönbözőbb területeken kívánta jutalmazni a legkiválóbbakat a természettudomá

nyos alapkutatástól egy békés társadalom felépítéséig.

A Nobel-díjjal oklevél, nagy összegű pénz 1 millió dollár, mai áron kb. 200 

millió forint - és aranyérem jár Többfajta a di|azott tevékenység, és többfajta a 

kiosztott érem is. A következő oldalakon l>enuitatjuk - az utólag alapított köz- 

gazdasági díj érmének kepével együtt - a teljes sorozatot, valamint a díjat a szá

zad elejétől annak vegéig elnyertek tudósok tablóját.

Ezek között figyelemre méltó azon személyek köre, akik lazább, vagy egé

szen szoros szálakkal, de egyarant magyar származásúnak (is) tekinthetők. 

Ezen tudósok a tudomány nemzetköziségét példázva több országban alkotlak, 

több nemzet büszke teljesítményükre. Bárány Kóliert emlékére például jelen

tetett meg emlékl^elyeget Ausztria, Svédország, Magyarország, de joggal büsz

kék rá Izraelben is A Nobel-dij szelleme hidak építésére ösztönöz a válaszfalak 

fölött.

bénánlF ítlöpi 1862-1947) Az első magyarországi születésű tudós, aki elnyer

te a Nobel-díjat, Tudományos pályája Budapesten, Eötvös Lorántl mellett indult, 

ezt követően haláláig Németországban élt, Az 1905 évi fizikai Nobel-dij kitün 

tetettje ,a kalódsugarakkal ka/KSolatos munkásságáért " Fő kutatási területe a 

foszforeszcencia jelenség és a katódsugarak volt. Ö  állította lel az első egyszerű 

atommodellt A Magyar Tudományos Akadémia lW ’ lx-n levelező, 1907-lx*n tisz

teleti tagjává választotta. Utóbbit magyar nyelven kézzel in levelében köszönte 

meg, melyet a „hazafias üdvözlettel" szavakkal fejezett be
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Bárány Hóhért (1876-1936) Az 1914 évi fiziológiai vagy orvostudományi No- 

bel-díjjal 1915-ben tüntettek ki „a veszt tbuláris apparátus fizio lóg iájával és kór

tanával kapcsolatos m unkáiért" Bárány szakterületen, az otológiu, vagyis a tü- 

lészet tudományának terén közel félévszázad múltán az ugyancsak Nobel-díjat 

nyert Békésy György a díj átvételekor mondott beszédében a magyar kapcsolat 

törteneti folytonosságáról beszelt:

„Mint talán tudják, az első otologiai Nobel-dij kitüntetettje, Bárány Köbért, 

ugyancsak magyar származású Nem hiszem, hogy ez merő véletlen. A? otolo

gia Magyarországon igen magas színvonalon áll s valódi érdeklődés övezi. Rég

óta gyanakodtam, hogy volt valamikor egy kiemelkedő személyiség, aki mindezt 

megalapozta. Sokáig hiába kerestem a nevét a kézikönyvekben, míg végül sike

rült rábukkannom a nevére. Hőgyesnek hívták, es egy kis budapesti utca viseli 

a nevét. Kutatásait a szemmozgások és a hallószerv közötti kapcsolatok körében 

végezte, de magyarsagára oly büszke volt. hogy csak anyanyelven publikált. Ez 

pedig nehéz nyelv idegeneknek, bár talán nem annyira nehéz, mint a szanszkrit. 

Akarmint is, az a tudományos légkör, amit teremtett és öröklőé hagyott, közve

tett módon éreztette hatását.”

Zsigmondy R ichárd(1865-1929) Az 1925. évi kémiai Nobel-dij kitüntetettje 

„a kolloid oldatok heterogén természetének magyarázatáért és a kutatásai közben 

alkalmazott módszerekért, amelyek a modern kolloidként iában alapvető jelentő 

ségűek” Zsigmondy Becsben született, azonban mind apja, mind anyja réven ne

ves magyar családból származott.

Szent-Györgyi Albert 11893-1986) Az 193“. évi fiziológiai vagy orvostudo

mányi Nobel-dij kitüntetettje „a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, 

különösen a C-vitamin, valam int aJ'umársai‘-katalízis vonatkozásában" Munka

társaival az izomkutatás terén is úttörő felfedezéseket tett. Az első és eddig az 

egyetlen személy, aki Magyarorszagrol utazón a Nolx.-1-díjat átvenni, és az arany

érmet hazánkban, a Nemzeti Múzeumban őrzik

Hevesy György i 1885-1966* Az 1943. évi kémiai Nobel-díjjal 1944-ben tün

tetlek ki „a kém iai folyamatok kutatása során az izotópok indikátorként való 

alkalm azásáért". Ó  fedezte fel - D Coster-rel közösen - a ~2-es számú kémi

ai elemet, a hafniumot és N. Levivel az aktivációs analízist, a nyomjelzés „in 

vivő "módját.
Békésy Györgyi 1899-19*’2) Az 1961. évi fiziológiai vagy orvostudományi N<h 

liel-dij kitüntetettje „a fü l csigájában létrejövő ingerületek fiz ik a i mechanizmu

sának felfedezéséért" A Bekesv-életmü legjelentősebb eleme a belső fülben le

játszódó mechanikai-fizikai folyamatok megfigyelése, leírása es a hallás tenyésze

tére vonatkozó új elmélet megalkotása. Ó  készített elsőként a belső fülhöz való

ban hasonlóan működő eszközt.

VC’ignerJenői 1902-1995) Az 1963. évi fizikai Nol>el-dijai Mária Cioeppert-Ma- 

yer-rel és Hans Dávid Jensen-nel megosztva kapta „az atommagok es az elemi ré

szek elméletének Jejlesztéséert. kii ’ált az alapi elő szimmetriáéit vk/élfedezéseert es 

alkalm azásáért" Wigner kiemelkedő szerepet játszott az atomenergia békés és 

biztonságos felhasználásában.

Gábor Dénesi 1900-1979) az információelmélet egyik úttörője 1946-lian ie 

lent meg „Theory of Commumcation" cumi tanulmánya. A holográfia elvéi 1947-

A magyarok cselekedetei es nagyjai______ ___________________________________ 82



83 Magyar szarmaziisu Nohd-díjasok

°  £ . y ----£  '



A magyarok cselekedetei es nagyjai

^  &y-KA~.



85 Magyar származású Noln-l-dijasok

C < .(.---- y -



ben ismerte fel. Az 1971 evt fizikai Nobel-díj kitüntetettje „a holográfiái módszer 

felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért" A lézerelv felfedezése után 

a holográfiái eljárás előtt új és sokoldalú lehetőség nyílt meg. Az eredmény: 

háromdimenziós, térhatású kép.
John C. Folanyi (1929- ) Az 1986. évi kémiai Nobel-díjat Dudley R. Hersch- 

bach-hal és Yuan Tseh Lee vei megosztva kapta „az elemi kém iai folyamatok, 

dinam tktí/a terén végzett kutatásokért". Polanyi Berlinben született, a világhírű 

kémikus éN filozófus Polanyi Mihály fiakent, a magyar kulturális eleiben fontos 

szerepet játszó értelmiségi család leszármazottjaként.

F.lie Vt'íesel (1928-) Az 1986. évi Nobel-békedij kitüntetettje, aki „egyik 

legfontosabb vezéralak és szellemi vezető volt azokban az időkben, am ikor az 

erőszak, az elnyomás és a fajgyűlölet rányomta bélyegét a világ arculatúra" 1989- 

l>en Tel Avivban könyv jelent meg azokról, akikre Magyarországon és Izraelben 

egyaránt kultúrájuk gazdagítóiként tekintenek. A címlapon Flie Wiesel arcképe 

is ott látható, aki a magyar nyelvű könyv előszavát írta.

Oláh György (1927- ) A modern szerves kémia területén az ó munkái 

döntötték meg a szén négy vegyértékúségének dogmáját, és új utakat nyitottak 

szenhidrogének előállítására. Ezek sorában kiemelkedő az ólommentes lx.-nzin 

Az 1994. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje „a karbonkation kémiához való hozzál- 

járatásáért".
Harsányt János (1920- ) Az 1994. évi közgazdasági Nobel-dijat John Nash- 

sel és Reinhard Selten-nel megosztva kapta „a nem-kooperativjátékok elméletében 

az egyensúly analízis terén végzett úttörő munkásságáén Harsányi azt mutatta 

ki, hogyan lehet hiányos információk birtokában elemezni társadalmi játékokat. 

Ezzel megalapozott egy nagyon gyorsan fejlődő kutatási ágat, az információ 

gazdaságtanát, amely olyan stratégiai helyzeteket vesz figyelembe, ahol az egyes 

résztvevők nem ismerik egymás szándékait.

Felemelő érzés végigtekinteni a szazad elejétől végéig a magyar származású 

Nobel-dijasok során. E történelmi tablón koncentráltan jelenik meg a 20. század, 

az emberiség története legviharosabb századának tanulsága: a tudományos-tech

nikai haladásnak erkölcsi-enilieri haladással kell párosulnia. Szent-Györgyi Albert 

is erről beszél Nobel-elöadásának befejezéseként:

„Az én vizsgálataim nak az a célja, am i a  modern biokémiáé általában a 

szervezet működésének megértése. Ha m ajd a szervezet működését megértjük, 

akkor az orvostudománynak teljesen ú j korszakit kezdődik meg. I.áthat tűk, hogy 

amíg ezt az igen távoli célt elérjük, addig ezek a  vizsgálatok sem maradnak 

teljesen ered mén ytelenek / ./

Ami engem végtelen örömmel tölt el, ba ezekre a vizsgálataimra visszatekin 

lek. az. hogy ezeket elejétől végig az a nagy nemzetközt tudományos testvériség, 

tudományos együtt működés, emberi szolidaritás tette lehetővé, amelynek segítsé

ge nélkül magam elpusztultam volna és kísérleteim semmiféle eredményhez 

nem vezettek tudna Felemelő érzés Indni. hogy a  mai forrongó és gyűlölettől fű 

tött világban, a tudomány magaslatain a testvériségnek es az etnberi szolidan 

tásnak ez a szelleme él Un csak azt kívánhatom, hogy valam ikor ez a szellem a 

tudomány határain tú l Is terjessze sugarait és evvel az egész emberiséget egy, ti 

m ainál jobb jövőfelé vezesse. "
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Az atomkorszak, az űrknrszakes az inform áció korúnak úttörői

A Nolxíl-dij elnyerésé a tudományos teljesítmény közismert mutatója. Hosszú 

azonlxin azon magyar származású tudósok, feltalálók sora is, akiknek - bár nem 

kaptak Noliel-díjat ugyant sak a valaha élt legnagyobbak közt a helyük.
Az egyik vállalatbirodalom, az amerikai Westinghouse tudós-kalendáriumot 

jelentetett meg az 199ü-os esztendőre. Tizenket személyt lehetett kiválasztani az 

év tizenkét hónapjára. Az evet Seumannfánas nyitja meg, Buy Zoltán zárja be, 

azev középén, június hónapnál pedig Kármán Tudor arcképe lathato. Az ame

rikai kiadvany mindhárom személynél közli, hogy Magyarország adta őket Ame

rikának es a világnak.
Ugyaninnen érkezett az Újvilágba Szilárd Leó, Teliéi F.de, Wignerjeno, az 

atomkorszak, az űrkors/ak es az információ és kommunikáció komnak úttörői. 

Ismertük meg közelebbről ezen világnagyságokat, akik életművükkel döntő 

hatást gyakoroltak az emlx-riseg kultúrtörténetére, megváltoztatták világunk ar

culatát.
Kármán Tódor (1881-1963) a modern aerodinamika és a hangsel>ességne! 

gyorsabb repulőgepek es rakéták kifejlesztésének „atyja Nevéhez fűződik a ki- 

hajJási elmélet, az áramlásba helyezett testek mögött fellepő örvénysor-elmélet. 
a turbulencia hasonlóság-elméletek kidolgozása. Az ó  irányításával dolgoztak ki 

az amerikai légierő számára a repülőgépek slartraketáit. Vezetésével fejlesztettek 

ki az amerikai hadsereg első ballisztikus irányított rakétáját. Megalapítója a Jet 

Propulsion Liboratory-nak, amely ma az amerikai urkutatás egyik központja 

1 Ugyancsak megalapítója, valamint első igazgatója volt a Nemzetközi Asztronau

tikai Akadémiának. A Hoki túlsó oldalán és a Marson egy-egy kráter őrzi a

nevét. J
Szilárd Leó (1898-19(y») F.ntrvplacsökkentés termodinamikai rendszerekben 

intelligens lény hatására ( 1926) című habilitációs dolgozatában tisztázta az érté

léin in form ációterm elő szerepének és a hőtan II főtételének összefüggését, ami 

az informatika és az agykutatás egyik kiindulópontja, felfedezte a nukleans 

láncreakció lehetőségét, es bebizonyította az uránhasadá-s eseteben a neutron- 

sokszorozást ő  kezdeményezte az amerikai atomprogramot. F.nnco Fenni és ó 

irányítottak az első atommaglya (evezését es megvalósításai Az atomreaktor sza

badalmán is kettőjük neve szerepel. .
IWIer hídé ( 190K-) elsők közt tanulmányozta a termonukleáris reakuok.it, 

kiemelkedő szerepet játszott az amerikai hidrogénbomba elkészítésében. A má
sodik világhálóm után létrehozták Amerikában a Heaktorbiztonsagi bizottságot, 

melynek Teller 1-de lett az első elnöke, ak. a Fermi-dí,at az amerikai atom

reaktorok üzembiztos működése érdekeben kifejtett tevékenységével nyerte el. 

Több fontos fizikai-kémiai felfedezés a nevét is viseli (MM-egyenlet, melyben a

T Ix-tű rá vonatkozik; Jahn-Teller effektus). . . . .  .
H ay/oltani 1900-1902)a radarcsillagaszal megalapítója, t | meterszabványt 

dolgozott ki. amelyet javaslatára 1983-ban a Nemzetközi Súly- és Mérték ügyi Kon

ferencia elfogadott. K szerint ^ y  meteraz a tamlsaK, melyet a  fény a másodperc 
1/290l 458rvszealatt rak‘té untban megtesz, O  ;i7 első európai, aki ötven éve

Duda pestről üzenetet váltott a Holddal, és kilépett a világűrbe

8~ \/ atomkorszak, a* lírkorszak és az információ komnak úttörői



A magyarok cselekedetei es nagyjai Hts

*

*

„Gyorsabban, magasabbra, erősebben" 

a hangsebesség feletti repülés úttörője, Kármán Vödör

A Mars ferkOf>enek részlete egl’ „marslakóm!" 
KármannA clnetrzeil kráterrel
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amely az atomkorszak mefinyliását etvdmvnyezte
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A magyarok cselekedetei cs nagyjai ‘XI

Bay Zoltán a  raclarcslUagászat es a  fényreszabott méter atyja, 
az első európai, aki üzenetet váltott a Holddal

Neumann János, a vezetésével kije/leszett számitónép előtt, 
a komputeres az agy viszonyai tárgyaló műve cím lapján



91 __ A globális tudományos-technikai forradalom kezdetei és távlatai

Akik elsőkent leptek ki a világűrbe, előbb |elek halán, jelképesen tettek meg 

azt. Az első lépéseket egymástól függetlenül párhuzamosan tettek meg DeWitt 

és G. Valley Amerikában, és Bay Zoltánék Budapesten Bay Zoltán és munkatársai 

194b. február 6-án nyilvános bemutatón a Tungsram kutató lalxíratóriumában ké

szített lokátor segitsegevel a jelismétlés és jelintegráció informatikai szemléletű 

módszerével radarvisszhangot fogtak a Hóidról

Neumann Ján o s i1903-19V’) nevéhez fűződik a matematika számos terüle

tének kiemelkedő művelése az általános halmazelmélet axiomatikus felépítésé

től az ergodelméletig. Klasszikus müve a kvantummechanika matematikai meg

alapozása Az amerikai atomprogram egyik meghatározó személyisége volt Ki 

emelkedő a hozzájárulása a meteorológia továbbfejlesztéséhez, valamint a 

későbbi amerikai űrsikerek megalapozásához Megalapítója az 1994-ben Noliel- 

dijjal jutalmazott játékelméletnek, amely új alapokra helyezi a gazdasági és po

litikai gondolkodást. Nevét világszerte ismertté még ezeknél is inkább az infor 

matikában játszott szerepe tette, az, hogy ő a komputerek atyja. Úttörő szerepet 
játszott a modern számítógepek kifejlesztésében, az informatikai forradalom 

elindításában.

A globális tudományos-technikai forradalom  kezdetei és távlatai

Neumann Jánosék külön-külön, egyenkent is vilagraszólőt alkottak. De alkotá

saik összekapcsolódnak es rendszeri alkotnak, egy világot átformáló globális for

radalom rendszerét
A történelmi fordulópont a második világháború. 1' háború kimenetelei a 

tudományos-műszaki fejlesztesek frontja, a technológiát /f5té«vdöntötte el. A má

sodik világhálómban a katonai győzelmen tűi megkezdődött a második ipari fór 

Hidalom. Sőt, egy ennel Is lényegesebb változás, egy globális tudományos-tech 

nologiai revoliició, amelynek tengelye az információs forradalom. Az ipari for

radalommal a földműves társadalom ipari társadalommá változott. Az ú j forrada

lom m ai az (pari társadalom posztlndusztrtdlls, informác lós társadalommá vál

tozik
K ü lö n ítő  szakmák képviselőinek, tudósok, mérnökök egész hadseregének 

munkája összegezöd.k a fordulatban es a folytatásban. Knnek a jövő évezredbe 

átvezető, világtörténelmi jelentőségű g l o b á l i s  forradalomnak az úttörői között is 

kezdeményező szerepet játszottak a magyarok.
Az atomkorszak kezdete és az e n e r g e t ik a i Jónadahm . Az 194S augusztus 

6-án Hirosimára ledobolt atombomba vakító fenye láthatóvá tette, hogy az em- 

Ivr.ség átlépte az atomkor küszöbei A bomba különlx.zö nemzetek es külön

böző tudományterületek képviselőinek szeles köm összefogásával készült A vál

lalkozás! az Egyesült Államok elnökének, Rooseveltnek politikai döntésé indi- 

totia el
De nem ö volt a kezdeményező. Kgy 1939 augusztus 2-án kelt leve! |avasolta 

ezt. amelyet a világhim fizikus. Allx-rt Einstein ín alá. De maga Einstein Is úgy jel 

lemezte szerv,*-, hogy ö csak „postás" volt. Magyar fizikusok voltak a kezdeme- 

nyezök Szilául Leó. W.gner lenöcs Teller Ede. Jlisarm. hogy egyetlen ember



is képes megváltoztatni a történelem menetét. F.zt .1 könyvet egy olyan emlx:r em

lékének ajánlom, aki sohasem vágyott a hatalomra es azi nem is érte el, de aki 

az atomkor kezdeményezője" - írta Teller a Szilárd Leó emlékének ajánlott 

könyvehen (Jobb a pajzs, mint a kard ).

Az atomprogramnak nemcsak kezdemenyezéseben, de megvalósításában is 

döntő a magyarok hozzájárulása. Mikorra az atombomba elkészült. 1 litler már ha

lott volt, Európában legyőzték a lasiz.mu.st. Szilárd újra kezdeményezett. Most azt. 

hogy ne dobják le, hogy ne pusztításra, hanem energiatermelésre használják az 

atomot.

Amerikában az atomenergiaügy legmagasabb rangú kormányszerve az ő ide

jükben az Atomenergia Bizottság volt. Ennek elén öttagú irányító testület állt, 

amelynek Neumann János volt az egyik tagja, Neumann tudósként, mérnökként, 

kormányzati tisztviselőként magyar társaival együtt úttörő szerepet játszott az 

atomkorszak elindításában, a „második tűzgyújtásban". Wigner Jenő szemelye- 

lx-n tisztelhetjük a történelem első reaktormérnökét. Neumann. Teller, Wigner ki

emelkedő szerepet játszott abban is, hogy az atomenergia-felszabaditás l)ékés és 

biztonságos energiatermelés legyen

A repülés korszaka, űrkorszak, közlekedési forradalom  A második világ

háborúban a fegyvernemek kőzúl jelentőségében kiemelkedett a légierő, a küz

delem kimenetelére döntő hatással volt a légi fölény finnek kivívásában a mo

dern repülés úttörője, Kármán Tódor játszott kulcsszerepet.

De még veget se ért a világháború, amikor Kármán már a győzelem utáni 

korszak kérdéséivé! foglalkozott Fgy szakértői csapatot fogott össze es ennek 

munkáját szintetizálva Touwrd New Horlzons ( l'j távlatok felé) címmel ó  fogal

mazta meg 1945-ben a háború utáni repüléstechnikai fejlesztések vezérfonalát. 

Az ipari forradalommal a vasút községek, országok között teremtett kapcso

latot Most a repüléssel földrészek kozott valósult meg a tömegközlekedés A 

karinam szellem a szüntelen innováció. Olcsóbban, biztonságosabban, 

messzebbre, gyorsabban, magasabbra Ki a világűrbe, fel a csillagokig. Sic itur 

ad astra!

A globális műholdas hírközlés kora. kommunikációs forradalom  A sikeres 

holdradar-kisérlet nemcsak az űrkutatás és az űrrepülés távlatát nyitotta meg a 

messzi jövőlxm más bolygók felé. Ami az ű (korszakból már most közvetlen je

lentőségű, az nem a bolygók közötti majdani űrutazás, hanem in a földön azem 

bér és ember közötti információcsere, az áttörés a globális műholdas hírközlés

hez, az űrtávközlés kommunikációs forradalmához.

Bay /oltanék fél évszázada mar rakétával fellőtt három műholdból álló, az 

egész Földet átfogó hírközlési rendszerről beszéltek, amellyel rádió- és tévé

programok sugározhatok. A műholdas hírközlés ma háztartások száz es száz 

millióiban mindennapi tény, es telefonlx-szélgetesek száz- és százmilliói zajlanak 

földrészek között Globális faluvá zsugorodott a Föld.

Komputer korszak, inform atikai forradalom . Az egykori ipari forradalom .1 
gőzgép mellett a gyapot feldolgozás forradalmasításával kezdődött, a fizikai 

anyag feldolgozását forradalmasította A mostani az. atomerőmű mellett az infor 

mációfeklolgozás forradalmasítását kezdte meg, a szellemi anyag feldolgozását 

forradalmasítja. Az áttörést hozó projekt kezilemenyezöje Neumann János.
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Több mint fél évszázada, 1945. június 30-án kelt híres írása a modern nagy 

sebességű elektronikus számítógép kifejlesztése terén folyó munkaiatokról. Ha

láláig a technológiát es biológiát átfogó új szimbiózis kérdésköre foglalkoztatta, 

posztumusz könyvének is ez a táigya
Neumann azonban mar az 194S. november 8 i nagysebességű programoz

ható számítógép kifejlesztését kezdeményező memorandumában a számitó

gép építésén messze túlmutató programot fogalmazott meg: „A gép tervezé

sevei es építésével párhuzamosan további vizsgalatokat kell ma|d folytatni. A 

munka oroszlánrészét akkor kell majd elvegezni, ha a gép már elkészült es 

használható lesz. Fkkor magát a gepet kell majd kísérleti eszközként fölhasz

nálni." A projekt sikeres lefejezése, ;i Neumann-elvű komputer megalkotása után 

a munka „oroszlánrészére" lert ra. Az automaták e.s információk általános elme 

leien át az ipari korszak utáni, posztindusztriális, sőt, még egy ezen is túlmenő 

információtengelyű világgazdaság és informatikára épülő emlxri társadalom 

kérdéseihez tört utal. Az információtechnikai és egyáltalaban j  technikai haladás

nak, e haladás társadalomra gyakorolt hatásának, az emberiség ettől függő jövő

jének elemzését helyezte a további kutatás fókuszába.

93____  _______  ____ __ Hogyan élhetjük ml a technikai haladást?

Hogyan élhetjük tü l a  technikai haladást?

A/ 199" ev nagy tudományos szenzációja volt, hogy napra pontosan a? ameri

kai Függetlenség Napján sikerrel landolt a Marson a Nyomkeresó Majd kigördült 

l>elóle a vörös bolygo felszínére a kis Jövevény, es százmilliók ügyeimét fordi

totta az űrkutatás felé.
A Föld az emberiség bölcsője, de az ember nem élheti le életét a bölcsőben

- figyelmeztetett Ciolkovszkij, az orosz űrkutatás atyja. Ha liölcsőnk .i Fold, ak

kor gyermekszobánk a Naprendszer, es tarsasházunk-egyetemünk a Világegye

tem. így a lx'ilcsőlx)l az első lépés kilépni a vilagurlx1, majd átlépni a Holdra, on

nan a legközelebbi lx>lygokra, majd meg tovább, túl a Naprendszeren. József At

tila szárnyaló fantáziával és költői szepseggel így jövendölt erről: „A megbántod 

Föld ha kihűl, eg Flórám és szivem szerelme, Mert mi teremtünk szép okos 

lányt és bátor értelmes fiút. ki őriz M őlünk egy foszlányt, mini Nap fenye 

bői a Tejút. - és ha csak pislog már a Nap. sarjaink bízón csacsogva jo gé

peken tovább szállnak a  művelhető csillagokba.
Ciolkovszkij születesenek 100. évfordulóján, 19S- október 4-en az első mű

hold. a Szputnyik-I 900 km magasságban megkerülte ;■ földet. Százmilliók sza

mara vált lathatóvá, hogy megkezdődön a modern urkorszak.
Novemlx-r .Van .. máscxlik műhold az első földi élőlénnyé!. Lajka kutyával a 

fedélzeten Fold kon.I. pályára állt. I9hl. .ipnlís 12-énJun, Gagarin .személyéiben 

máraz első emlx’rt köszön lheltük  a világul ben.

a Szovjetunió nyelte, s



rendre a második hellyel, az „ezüstérmekkel" kellett l>eernie. Ez merész kezde- 

menyezésre sarkallta az amerikai vezetést. John F Kennedy 1961. május 25-én be

jelentette: meg az évtized vége előtt Holdra szállnak űrhajósaik. 1969. július 20- 

an az „Eagle". a „Sas" les/állt, és a Holdra léptek Edwin Aldrin és Neil Armstrong 

kozmonauták. Ekkor hangzottak el Armstrong híres szavai „Kis lépés ez egy em

bernek, de óriási ugrás az emberiségnek. ”

Kik epítettek meg az ide vezető utat? Az atom-programhoz és a komputer

programhoz hasonlóan az amerikai űrkutatásban is úttörő szerepet játszottak a 

magyarok, Közülük legismertebb Kármán Todor iskolateremtő tevékenysége, aki 

elsőként kapta meg a National Medál of Science kitüntetést, melyet Kennedy el

nök 1963-ban e szavakkal adott át neki: „Senki mást nem ismerek, aki oly teljes

séggel képriselné azokat a területeket - a természettudományt, a műszaki tudo

mányt és az oktatást-, amelyeket ez a kitüntetés elismer".

Az űrkutatás szempontjából is a legméltöbb kapta az igen rangos elismerést; 

az amerikai Nemzeti Repülésügyi és Űrhajózási Hivatal, a NASA induló személy- 

zetenek jelentős része közvetlenül vagy közvetve Kármán Tódor tanítványa, 

munkatársa volt, Domokos István, a National Medál of Science-t elnyert 

Goldmark Péter Károly, Izsák Imre, a Kyoto-dijas Kálmán Rudolf, László Árpád, 

Siegmeth Alfréd, Vasvári Mihály tartoztak a „Kármán-iskolába”, hogy csak néhány 

nevet említsünk e nagy csapatból.

Negyedszázada fejeződött be a sikeres holdraszállási program. Eugene A. 

Cérnán, Harrisson H, Schmitl és Ronald Evans Földre történő visszaérkezésé

vel - akik az Apollo-17 holdexpedició keretében a leghosszabb holdi tartózko

dást hajtották végre - az amerikaiak befejezték a holdraszállási programot. A 

NASA szakértői tudományos szempontból az utolsó Apollo expedíciót tartják 

a legeredményesebbnek. Ennek során Cérnán és Schmitl a Lttnar Rover Vebicle 

(I.RV) holdjáró felhasználásával 31,H km hosszú utat megtéve 117 kg holdkö- 

zetet gyűjtöttek.

Az asztronauták ezen teljesítményéi az tette lehetővé, hogy nemcsak gya

log közlekedhettek a Holdon, hanem holdautóval, a világtörténelem első em

ber vezette fö ld ön k iiiili terepjáró gépkocsiján. Ezt a Budapesti Műszaki Egyete

men végzett NASA-dijas Pavlics Ferenc (1928-) vezetésével fejlesztették ki, 

aki a pasadenai űrközpont szakértőjeként részt vesz a mostani Mars-program

ban is.

A marsjáró kifejlesztésének is a holdautó volt a kiinduloponlja. Ezt mar nem 

ember vezeti, pontosabban a bolygóközi téren át a Földről vezetik. De ebben is 

hat a „marslakók" szelleme. Ez ugyanis a távolbahatás tudományán és techniká

ján keresztül vált lehetségessé, amelyet a pasadenai űrközpontban a NASA-dijas 

He/czy A ntali 1930-) vezetésével fejlesztettek ki Bejc/.y Antalek nagy nemzetkö

zi tudósközösség tagjaként mára jövő évszázad feladatain dolgoznak Az előre- 

kutató-továbbfejlesztő műhelylxm már lül vannak a 2001 ben indítandó Mars-ro

bot kérdésein is, amelynek már karjai is lesznek, s remélhetőleg lényegesen jobb 

lesz a látása is a szintén NASA-dijas (íregussFát( I921-) humánok! látómodulja 

altal. Sőt, túl vannak már a Mars-kutatás kérdésein is. Bejezy Antalek mar azt ku

tatják, miként lehetne „megnyergelni" automatáikkal az üstökösöket, hogy így le- 

hessene k világű ru ta zök.
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Az új évezred küszölxrn az emlttriseg történelmi értelemben kilépett a böl

csőiből, napirendre került egy kozmikus értelemben vett ú| honfoglalás. „Az em- 

beriség előtt megnyílt egy új lehetőség, egy új terület: j  világűr. A földi élet 

olyan lépés megtételéhez közeledik, ami azelőtt csupán egyszer esett meg vele. 

amikor az élet a tengerből kilépett a szárazföldre" - írja bay Zoltán, akit a ma

gyar űrkutatók közössége mint a hazai űrkutatás atyját tisztel. „A tengerből ki

lépő életnek is ál kelleti alakulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a szárazföldhöz. 

Akkor j  tengervizet hoztuk magunkkal sejtjeinkben, most majd a földi légkört 

visszük - amíg szükségünk lesz rá. így vulunk majd csillagközi polgárává a vi

lágegyetemnek."

Arra a kérdésre, hogy mit hoz a |Ovő, az űrkutatás másik világnagyságától, 

Karmán Todonöl egészen más választ kaptunk: „Ha leszálltunk a Holdra és ott 

felállítottuk a lalxiratóriumot, akkor továbbmegyünk a bolygókra? Azt hiszem 

igen, legalábbis a Marsra és a Vénuszra. Ezek az utazások a legjobb körülmé

nyek között is egy évig tartananak. Ugyanakkor nem hiszem, hogy csillagközi 

utazásra valaha is sor kerül! A legközelebbi csillag az a-Centauri - mintegy 4,3 

fényévnyi tavolsagra van. Ez azt jelenti, hogy meg akkor is több mint négy ev 

kellene az ixlajutáshoz. ha a fény selx’ssegével utaznánk, ami egyébként jelen

legi képességeink határain kívül esik... Meg ha sikerülne is kidolgozni a műszaki 

lehetőséget, az a-Centauri utáni legközelebbi csillagokig öttől harminc évig tar

tana az utazás." De ez nem csak műszaki kérdés. Emberi szempontul ostoba 

dolognak tűnik, hogy valaki rövid életét arra áldozza, hogy egy szűk kabinban 

utazva élje le. .Hallottam arról a javaslatról, hogy e hosszú utazások élőn 

mélyhűtsék az embereket, de - teszi hozza fanyar humorral - engedtessék meg 

nekem az olcsó tréfálkozás: az ilyen .hidegre tett’ emlxr ugyan mit er? Az út 

menti hangulatos kert helyisegekben kávézgatás mennyi örömétől esne el a ki 

olvadásra várakozó!" . .
Bay Zoltánnak is es Karmán Tódornak is igaza lett. A neumanm informati

ka nyitotta tavlat. az emlx*r-gep szimbiózis által. A humanoidjaink mennek világ

gá helyettünk Nekünk itthon kell gazdának, jó gazdának lennünk. Mert minél tá 

volabh jutnak az ember küldötte robotok, .innal világosabba válik a földi elet 

szépségé, nagyszenlsege, egyedisege es a .ni kozmikus felelőssegünk ezén az 

életért. S zózatja  élncxJ s halnod M l" üzenete tRhhális érvényű Jdism-nxe. koz

mikus erkólesiparanccsá emelkedik ,
Meg kell értenünk nemzetközi sorsközösségünketEgesz Foldunk olyan 

..un. egy nagy űrállomás. Mén kell t a n u l n u n k  harm óniában élni a termeszettel, 

a technikára! es tágunkkal HofiV a »» h o lló n k  ne a Marshoz váljon hasonló 
va hanem m indannyiunk szamára a békéssé* a biztonság, a hőst* es holdoM- 

sáji kt'tzós otthona legyen. .
Az űrkutatás-űrutazás nem eltávolít tehát otthonunk.,,! Hanem épp e llenke

zőleg. magasabb nezöpon.o. ad kozmikus helyünk es globális teendőink meg-

Tudós mérnökeink a technikának a természeti környeztei és a . á l l a l 

mi szervezetid való kívánatos harmóniájára személyükkel is pddút mi latiak 

Ciálxir Dénes egy - röviddel a Nobel-dij átvetek* után adott budapesti ma- 

«>■» nyi'lvil) icíoinlvijiifeilKin a t ó i  cs himún kuM r* <Wmuvel*n
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egyesítő emberként mutatta be önmagát „Mostmar hosszú evek óta - tizenöt 

éve - kettős életet élek: fizikus vagyok és föltaláló. Ez az egyik életein, a má

sik pedig szociális író vagyok Uegen rájöttem arra, hogy nagyon nagy vesze

delemben van a mi kultúránk,"

A pótolhatatlan természetes nyersanyagforrások elfogyasztása és a 

környezetszennyezés eletfeltételetnket ássa alá. Ha Így megyünk tovább, „ak

kor kb. száz év múlva fölesszük, kimerítjük a természet kincseit, es az egész 

Fold nagyon szegény lesz". Ezért „most óriási felelősség hárul mindenféle tu

dományra. Egy új tudományt es egy új technológiát kell megalapozni, ami csak 

annyit vesz ki a természetből, amennyi visszanő, visszavezethető, vagy amit he

lyettesíteni lehet.

„Találjuk fö l a  jövőt!"-  biztatott Mén a jövőt föl kell találni, az információ- 

technika es az információs társadalom tekintetében egyaránt A várható jövő

beli találmányokat elemezve arra a megállapításra jutott, hogy „azok a találmá

nyok, amik valószínnek, nem éppen azok, amikre szükség van, Jönnek a még 

nagyobb komputerek, a még gyorsabb kommunikáció stb. Ellenben hol jön a 

szociális stabilitás?"

A közelgő problémákat felismerő és a veszélyekre időtlen figyelmeztető 

Gábor Dénes nem volt pesszimista. Világkepe. jövőképé a valóság ismeretéből 

fakadt. Épp azért tudatosította e globális problémákat, hogy mozgósítson meg

oldásukra: „Bízom benne, hogy a problémák megoldhatók. noha el kel! ismernem, 

bog)' remenyeim inkább optimizmusomon, m int szilárd adatokon alapulnak. Én 

azonban m indig az optimizmust tartottam a felelős emberek egyetlen munka

hipotézisének. "

Neumann János mar 1955-ben a felelős gazda fejével írt Túlélhetjük-e a 

technikát címmel megjelent stratégiai tanulmányában, hasonló szellemben 

fejtegette globális gondjainkat „Maga a nagy Földgolyó gyorsan érlelődő válság

ban van"-  vág Neumann a dolgok közepébe Rámutat, hogy ez az emberiség 

egészét érintő válság nem véletlen eseményekből, vagy emberi hibákból ered, 

hanem a technikának egyfelől a természeti környezethez, másfelől a politikai 

szervezethez való viszonyában gyökerezik

„Az a technika, amely most van kifejlődőben es uralkodni fog a követke 

zö évtizedekben, teljes ellentétben van a hagyományos és főként a jelenleg 

érvényes földrajzi es politikai egysegekkel e.s koncepciókkal. Hz a technika érle

lődő válsága. 1. . .I Ezért szükseges lesz. hogy új politikai formák és eljárások fej

lődjenek ki. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy még a most kibontakozónál 

kisebb technikai változások is mélyen átalakítják a politikai és társadalmi viszo 

nyokat." „A fejlődés ellen nincs gyógymód”- állapítja meg Neumann, és ezt a 

végkövetkeztetést vonja le: „Előre kész receptet kérni nem lenne ésszerű. Csak 

a szükséges emberi tulajdonságokat határozhatjuk meg: tolerancia, rugalmas

ság. intelligencia"

Intelligenciára van szükség a feladat felismeréséhez, és toleranciára az elen

gedhetetlen együttműködéshez. „I el kell ismernünk - figyelmeztet Neumann , 

hogy a jövő tudósainak kiképzése nem teljes, amíg a technikai, szakmai tárgyak 

ra korlátozódik; tudniuk kell valamennyit a történelemből, a jogtudományból, a 

ko/gazdaságlx>l, a kormányzásról és a közvéleményről ”
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„Még sokain nagyon nagy szükség lesz magára Eisenhower elnök 
eszavakkal adta át a Szabadság Érdemrendet Neumann Jánosnak

Kármán Tódor elsőként vehette át Kennedy elnöktől 
a  legmagasabb amerikai tudományos kitüntetést



A haladás ellen nincs orvosság, a technikai fejlődést nem lehet megállítani. 

A válságból csak úgy juthatunk ki, csak úgy élhetjük túl a tudományos-technikai 

haladást, ha az a közigazgatás és államelet korszerűsítésével, társadalmi-politikai 

haladással párosul. Ha kölcsönösen megértik egymást es együttműködnek tudó

sok, mérnökök és politikusok. Ezt értették meg már Bolyai, majd később Karmán, 

Neumann és nagy tudóstársaik, amikor tanácsaikkal segítették a/ államvezetést, 

és ezt értették meg azok az amerikai elnökök, akik a legmagasabb kitüntetése

ket adták át egy ú| világkorszak magyar úttörőinek.

Glóbuszunkon térben kicsi rész Magyarország. De a tudomány világában nagy 

szerepet játszottak azok a tudósok, akiket ez a kis ország adott a világnak évez

redes története során. A mi szazadunk kiválóságai közt is kiemelkedik a „marsla

kók" koré. Ezt a kört ma már egyedül Teller Ede képviseli. A honfoglalás 1100. es 

az 19%-os forradalom 40. évfordulóján, az új évezred es az információs társada

lom küszöbén ő tolmácsolta közös üzenetüket. Teller Ede egy jövőbeni nemesebb 

és sikeresebb forradalom feladatát helyezi figyelmünk fókuszába:

...4 mai világközvéleményben fő  tendenciává váll a tudományellenesség. .4 

nuigvar zsenialitás és a törekvés a gondolkodásbeli függetlenségre kitűnő helyze

tet teremthet ahhoz, hogy ellenállja nk ennek a tendenciának, melynek egyébként 

a növekedését tapasztalom az utóbbi ötven évben. Az /056-os magvar forrada

lom nem sikerült. De példát mutatott Remélem, hogy ez a  példa segít ú j utakat ke

resni az emberi gondolkodás es az emberi tevékenység nemesebb és sikeresebb for

radalm aiban is ”
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Közös otthonunk, a  kék bolygó 
(Műholdas felvétel a Földről)



AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ISKOLÁJA 

MÚLTUNK FELFEDEZÉSE ÉS JÖVŐNK FELTALALÁSA

19SU S~-lx*n forradalmi fordulat történt Amerikában. ,ft>bn Na ishitt < I9h2-lbő| vissza

tekintve) ebben összegezte e fordulat lényegét: „Az 19%-os es 19^-es evek for

dulópontot jelöltek, az ipari korszak vegét." „Az információs társadalom 19%-ban 

es 19'57-lx-n vette kezdetét"
A régiből egy alapvetően új korszakba átmenet két irányból tekinthető a re 

gi és az új felől, amitől távolodunk es amihez közeledünk, ahonnan jövünk és 

ahová megyünk. Szokásos eljárás, hogy kezdetben a régi kategóriáiban kísérel

tük meg megfogalmazni az attól gyökeresen különbözőt, s az ismén regiből szár 

maztatjuk a még ismeretlen új nevét.
így történik ez most az ipari korszakiul az információs korszakba átmenet 

idején Kezdetiben iparcent ríkus .szemlélettel haladtunk a múlttól a jövő felé. így 

kapta az ú| tudományos-technikai revolúció és tengelyeién az információs for

radalom az m ipari forradalom megnevezését, így kapta a születő új társadalom 

az Ipar utáni, posztindusztrtális társadalom megnevezését.

Az Információs társadalom azonban messze nem c supán posztindusztriálLs. 

A valóság teljesebb megismeréséhez túl kell lepnünk az ipari korszak gondolko

dásának I beidegződésein, a hiányzó, a születő újból kiindulva kell keresnünk .1/ 
új korszak meflkúlőnhöztetóvonásait a technológiáiéin, a sztxiolögiában. vagy 

a pedagógiában, az iskolarendszer fejlesztése, az oktatás-nevelés terén. Ebiben a 

munkában az eddig elert eredmények megismerése és az erre épülő magasabb 

rendszer megalkotása, múltunk felfedezése es jövőnk feltalálása szerves egysé

get alkot.

Az oktat as m int döntőfontosságú nemzetbiztonsági kérdés

Az, hogy korunk jő megatrendje az ipari társadalomiból az információs társada

lomba átmenet, előbb a tudományban nyert felismerést Mara a hivatalos politi- 

ka és a kormányzati gondolkodás szamara is elfogadott „axióma lett. Sót, már 

a legfelső vezetés szintjen is tudatosult, hogy ezen IxrlUl az oktatás-nevelés, az is 

kóla rendszer fejlesztésé kiemelt stratégiai kérdés. Bizonyságul idézünk az Egye

sült Államokat az új évezredibe átvezető Itíll Clinton elnök programadó kong

res.szusi beszeltél bői.
„Elsőszámú prioritásom a következő négy évre: biztosítsuk minden ameri

kainak a világ legjobb oktatását! Dolgozzunk együtt a következő célok érdeke

iben minden nyolceves tudjon olvasni, minden tizenkét éves csatlakozhasson az 

Internetre; minden tizennyolc eves tanulhasson tovább felső fokon; es minden 

felnőtt amerikai tanulhasson egész életén át. Költségvetésem példátlan kiadást 

vállal v célokra: SÍ milliaixl dollárt a jövő évre. De a pénz meg messze nem min

den. Van egy lurvem. egy felhívás: Tégy az amerikai oktatasert! A terv liz alap

éivá* épöl."



Az egyes számú stratégiai kérdés minden amerikai számára olyan oktatás, 

amely megadja nekik mindazt, ami ahhoz szükséges, „hogy sikeresek legyenek 

a 21. század tudásgazdaságában". A globális infomiádós társadalom felé haladó 

világ vezető nagyhatalmának első embere megindokolta, hogy miért tette az ál

lampolitika elsőszámú prioritásává. Mert felismerte, hogy „az oktatás az egyik lég- 

fontosabb nemzetbiztonsági kérdés a jövőre néz tv "'

A jövőre nézve új politikai premisszákat kaptunk a stratégiai gondolk<xlás- 

hoz, melyeklx'>l létfontosságú es messze vezető következtetesek vonandók le az 

euroatlanti integráció mindkét oldalán. Ha az arab perzsa-öbölben az olajforra- 

sokat fenyegeti veszely, Amerikában tudják, hogy ez stratégiai érdekeiket érin

ti, A jövőre nezve fel kell ismerni (és el kell ismertetni), hogy az információs tár

sadalom tudásgazdaságában az olajkutaknál sokkal fontosabb stratégiai érdek, 

nemzetbiztonsági - és egyetemes gazdasági! kérdés a tudás kútfőinek, az ok 

tatás fejlesztési forrásainak ügye. Akik a világ legjobb oktatását akarjak maguk 

nak biztosítani, jó ha tudják, hogy ennek egyik legértékesebb történeti forrása a 

Kárpát-medencében található. Amerika érdekei felöl nezve is felertekelödik Eu

rópa, benne Magyarország és a magyarok tudományos potenciálja, oktatási 

öröksége.
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A történelem legeredményesebb iskolái

„Mai szociológusok a japán gazdítsági sikereket nem kis mértékben az /Q45 után 

kifejlesztett középiskolai rendszernek tulajdonítják. De a történelem legeredmé

nyesebb iskolái kétségkívül a pesti gim názium ok voltak" - állapítja meg Neu- 

mann-biográfiájában a kérdés nemzetközi szakértője, Norman Mac reá

Nobel-díjas tudósaink Szent-Györgyi Allx-rttől és Wigner Jenőtől Oláh Györ

gyig és Harsanyi Jánosig, és azon tudóstársaik, akik egy új kultúra, új civilizáció 

úttörői, egybehangzóan tanúsítják, hogy a csúcsokra vezető pályájukban döntő 

szerepet játszott a kezdet, a jó alapokat adó magyar iskola. Az ö „tanúvallomá

saikból” álljon itt egy csokor Kbből a világhírességek mögött a hazájuk hatara

in túl jórészt ismeretlen kiváló tanárok népes „tablója” is előtűnik

Kármán Tódoru híres pedagógus apja, Kármán /Víoráltal alapított Trefort ut 

cai Minragimnáziumba járt, Itt végzett többek között Teller Ede, vagy Anglia két 

kiemelkedő közgazdásza, Balogh Tamás és Káldor Miklós.

„Számomra a Mintagimnáziumban tanulni nagy élmény volt” - emlékezett 

vissza Kármán Tódor. „Apám erősen hitt valamennyi tantárgy - legyen az a latin, 

matematika vagy történelem - oly módon való tanításában, amely a táigy min

dennapi élettel való kapcsolatait is feltarja.” „Sohasem memorizáltunk szabályo

kat a könyvből. (így gondolom, hogy ez jó oktatási módszer volt, mert véleme 

nyem szerint az, ahogyan valaki az. elemi iskolában megtanulja a gondolkodás 

elemeit, meghatározó lesz későbbi intellektuális képességeire is."

„A Minta más magyar középiskolákhoz hasonlóan ösztönözte a diákok tudo

mányos versenyeit. A középiskolák minden évben országos kongresszuson 

nemzeti díjjal jutalmazták a matematikából és természettudományos okfejtésből 

legkiválóbb diákokat.” „Érdekessége volt a dolognak, hogy a díjnyertes diák ta-

MAQMt 
TJftuulvtra *vi ni táil
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nára is nagy tekintélyt szerzett, s így a verseny meglehetősen éles volt, és a ta

nárok keményen dolgozlak. hogy felkészítsek a diákokat ’

Saját tapasztalataiból közérdekű következtetest vont le: „l gy gondolom, 

hogy az ilyesfajta versenges a mi oktatási rendszerünk szamara is alapvető fon 

tosságú lenne, es szívesen latnam, ha mind itt az Egyesült Államokban, mind más 

országokban is több ilyen versenyre ösztönöznének."

Neumann Jánosé* Szilárd Ijeó már Berliniben 1929-lx;n a kvantummechanika 

es az információelmélet megalapozása mellett az Eötvös Loránd által alapított ma

tematikai-fizikai társulat tanulóversenyeiről es annak nemzetközi tanulságairól 

disputáit. F.zt tanúsítja Neumannak egykori tanárához. Fejér Lipotbozírt levele: 

.Igen tisztelt Tanár úri

Szilárd Leóval többször volt alkalmam a math. phys. társulat tanulóversenye

iről lx*szélgetni, és arról a tényről, hogy ezen versenyek első helyezettjei úgyszól

ván összeesnek a később llevált mathematikusok és physikusok halmazával. (...) 

Szílárdot ezen eljárásnak német viszonyok között való alkalma/hatása nagyon er 

dekli, és erml a tárgyról is többször diskutáltunk I ,1

Tanár úr hálás tanítványa Neumann Jancsi

A .számítógepek atyja", Neumann János a budapesti Evangélikus Főgimná

zium, a híres .Fasori" diákja volt. A BASIC nyelvet és az időosztásos komputer

rendszert fbomas F. Kurz kollégájával megalkotó KéményJános a Berzsenyibe 

járt. .Igen-igen elgondolkoztató a következő dolog. Van néhány terület, ahol 

meglepően sok magyar ért el kiváló eredmenyt a matematikában, az elméleti fi

zikában és Hollywoodban”- hangsúlyozta Kémény. „Bizonyos, hogy a leendő ma

tematikusok és elméleti fizikusok nevelése szempontjából nagyon |0 a magyar is

kolarendszer. Nem, nem így helyes a megállapítás. Budapesten az oktatás rend

szere nagyon jó " .Mondok egy példát A gimnáziumban volt egy matematikata 

narom (Boli sházy Arpádl, aki megállta volna a helyet bármelyik jő amerikai egye

temen is Ó  nagyon sokat tett azért, hogy fokozza érdeklődésemet a matemati

ka iránt."

A középiskolai versenyt megnyerte Kármán Todor, Szilárd leá, Tellvr üde, 

vagya játékelmélet Nobel-dijasa, HarsanyiJános Kármán 1881 Ix-n született, 

Harsányt 1920-ban, amely mutatja, mekkora ivet lóg at a versenyszellemet es c sa

patszellemet fejlesztő kezdeményezés története.
A magyar iskolarendszer olyan egymással versengve együttműködő intézmé 

nyék sokaságának hálózatát jelentene, amely megtalálta, kikepezte és magas hi

vatástudattal bocsáiotta szárnyra a tehetsegeket, köztük Nolx'l-dijasok sorát, 

akik egylxrhangzöan emlékeznek vissza erre hálával.
Wiener/enőa Nobel-dij átvételének emelkedett legkörélx'n kiemelten lx*széli 

az iskolájáról és arról, hogy mennyire tanítóinknak köszönhetjük érdeklődésűn 

kel a tudomány iránt, magatartásunkat a tudománnyal szemlx'n:... szeretnek ez 

alkalommal néhány szót szólni egy olyan tárgyról, melyre keveset gondolunk, 

míg fiatalok vagyunk, de amelynek fontosságára egyre inkább ráébredünk, ha 

szellemi fejlődésünkön elmélkedünk. Tanítóinkkal szemlx-n fennálló lekötelezett 

ségünk re gondolok. I...I Az én történetem Magyarországon. a középiskolában 
kezdődött, ahol matematikatanárom, Kátz ll-iszlól könyveket adott nekem olva

sásra és érzékel lejlesziett ki Ix'nnem tárgyának szépségé iránt



A holográfia atyja, Gábor Dénes arra a kertlésre, hogy milyen emlékei van

nak tanárairól, iskolájáról, így válaszolt: „A középiskolából a legeslegjobbak Ak 

kor Magyarország nagyon szegeny ország volt, de gazdag volt tehetsegekben. Kö

zépiskolai tanáraink közül legalább három igazi egyetemi rangú volt: dr Galamb 

Sándor, Földest Gyula - Ady Endre legjobb barátja, felejthetetlen tanár és Sze 

mcrc Samu, a filozófus. Fizikatanárom, Frank János, igazi odaadó tanár volt, aki 

saját kezével es saját kis pénzéből szerelte fel gyönyörűen a Marko reál fizikai 

szertárat. Ezek elsőrangú emberek voltak. Az egyetemi garnitúránk akkor nem 

minden szakon volt remek. A matematikusok mindig elsőrangúnk voltak: K iír 

sebük, Rados, es Fejér Lipót feledhetetlen emberek.”

Ismerte az alma mater értekeit és féltő aggodalommal kérdezte egyik 1960- 

ban irt levelében: ..megmaradt-e meg az a remek magyar középiskola, amelynek 

aligha volt párja a világon?"

A Nobel-díj legutóbbi magyar származású kitüntetettjei szintén iskoláik meg

határozó szerepéi emelik ki. Harsányt János, aki közel két évtizeddel Wigner Je

nő után végzett ugyancsak a Fasoriban, arra a kérdésre, hogy milyen szerepe van 

a tudományos sikerekben a jó középiskolának, így felelt: „Abszolút fontos sze

repe van. A saját tapasztalatom erre vall, mén az egyetem nem volt ilyen kiváló. 

Ezért is hálás vagyok a gimnáziumomnak. Több tanárunk külföldön egyetemi 

professzor lett volna, de erre nálunk kevés volt az egyetemi hely. Nekem nagy 

élvezetemre szolgált, hogy kitűnő társaimmal a filozófiától a politikáig, szocioló

giáig komoly vitákat folytattunk."

Oláh György ugyancsak mint igen jó alapra emlékezik vissza a gimnáziumá

tól kapottakra, hangsúlyozza annak nemzetközi vonatkozásait es optimistán te

kint a magyar iskolarendszer jövőjére: „Nyolc évig a budapesti piaristákhoz jár- 

lam, s ez nagyon jó, kemény képzés volt. Az biztos, hogy a gimnázium kitűnő 

alapot adott." „Meggyóződéses híve vagyok a jó alapképzés rendkívüli fontossá

gának. Nemrég egy tévéfórumon éppen azt kérdezték tőlem, miként lehet job

ban a tudomány felé terelni az amerikai fiatalokat. Ott is kifejtettem, hogy a tu

dományos munka előfeltétele a jó alapképzés. Ilyen szempontból a magyar is

kolarendszer kitűnő volt, s remélem, hogy ez fennmarad a jövőben is ."
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Az ezeréves magyar iskola az ú j ezredfordulón

Az ezredfordulón a magyar iskolarendszer egy új világkorszak küszöbéhez ért. 

Az ipari társadalomból az információs társadalomba átmenet általános kérdésén 

iK'liil kiemelten került napirendre az ipari társadalom iskolájából az információs 

társadalom iskolájába átmenet. Egyszerre értünk egy új évezred és egy új 

társadalom iskolarendszeréhez Mint eleink ezer esztendeje, mikor tléza 

megalapította es István felépítette az első magyar iskolát.

De mostani helyzetünk nemcsak hasonló a régihez Sokkal hatalmasabb a 

kihívás Akkor mások állal már kifejlesztett rendszerbe kellelt a magyarságnak 

beilleszkedni, átvételre, kész minták követésére voli módja az új társadalom és 

iskolája terén egyaránt. Most egy születő új világ kúszol >én állunk, amelyhez nincs 

kész minta, világviszonylatban is újai kell teremteni.
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Ehhez isak úgy juthatunk, ha felülemelkedünk .1 Ixrnnünkct megosztó ellen

téteken Kemény János, a komputer egyik úttörője és a nagy nevelő, aki először 

hirdette meg a dartinouthi egyetem rektoraként, hogy számítógépet minden 

diáknak a kezébe, ezt társította azzal, hogy új gondolkodást, új ertekrendet a 

fiatalok fejélx- ..Az előttetek álló években sokféle hang fog szólni hozzátok - 

hangok, amelyek mondjak, mit tegyetek eletetek során. E hangok közt lesz egy, 

amit sokféle mezben mondtak mar a történelem során A legveszélyesebb hang. 

amit valaha is hallotok, az az előítélet hangja, amely megosztja az embereket 

fehérekre es feketékre, keresztényekre és zsidókra, férfiakra és nőkre. És ha 

sikerül neki, hogy elválasszon embertársainktól, a szettóredezelt társadalomra 

kényszerítheti gonosz hatalmát. Ne hallgassatok erre a hangra. Inkább arra a 

Ix-Lső szóra figyeljetek, amelyik azt mondja, hogy az emberiség tisztelheti minden 
egyes emlx-r jogát és méltóságát Használjátok tehetségeteket- ezt a bennetek 

meglévő nagy érteket - egy fohh világ mega/kutasára, egy elviselhetőbb világ 

megalkotására, amelyben m indannyiunknak ju t hely Egyetemünk fia i es lányai 

az egesz emberiség a testvéretek, és ti vigyázzatok testvéretekre.

Ma a tudomány segitsegevel felülemelkedtünk <1 megosztó előítéleteken, meg 

szétválasztanak magának a tudománynak IxíIsó koriami Ennek meghaladásán 

dolgoztak az egy műhelybe tartozók határainkon belül és lúl párhuzamosan.

C. R Snownak a „két kultúra" közötti szakadékról es keltészak.idásanak ve

szélyéről kifejtett gondolatai kapcsán pozitív ellenpéldaként emlékeztetett Gáboi 

Dénes szülővárosára: „abban a kis körlx-n. amelyben volt jóllét, a budapesti pol

gári osztályban, olyan közel került egymáshoz a .két kultúra , mint talán sehol 

sem a világon Egyarant imádtuk a nyugati tudományt es a nyugati ircxlalmat, mű

vészetet és a magyar mérnök sohasem volt bornirt szakember...
JV két kultúra - a technikus es a t á r s a d a lm i  humánus - szinte reménytelenül 

elváltak egymástól" - hangsúlyozza Erdei Ferenc az Akadémia főtitkáraként, s ko

ordinálói felelősséggel vonja le a következtetést: „a természettudományoknak es 

a társadalomtudományoknak össze kell fogniuk korunk jelenségeinek megitélé- 

sehen es befolyásolásában. Mar-mar nem is lehet elesen szétválasztani a kelte

jük birodalmát e két tudomány csak közösen és együttesen boldogulhat \ 

műszaki fejlődés, a tuciomanyos-lechnikai forn.dalom csak műszak,-természeltu- 

dományos kérdés? Korántsem Legalább annyira társadalmi probléma is: vagy tu

dományágak,., fordítva: közgazdasági, üzemgazdasági, szervezéstudományi, 

szociológiai, pszichológiai és jogi kérdés.
Mennyire egylx-csengnek. összetartoznak a jogász Magyary Zoltán vagy 

Erdei Eervm és a matematikus N e u m a n n  János vagy Kémény János gondolatai 

Az átlagpolgár megbízik egy mérnök kijelenteseben mondjuk, egy h,d 

biztonsagát illet<x-n. vagy az orvoséban Ixtegsegünk vonatkozóban De hol van 

a , ., társadalomtudós, ak,lx-n Így bíznának? Valószínűbb az. hogyha egy km,nő 

társadalomtudós meg,osol valaimt. mindig akad egy ugyanannyira lisztéit 

kollégája, aki a homlokegyenes, ellenkező, mondja AJtz ka, tudományok c* a 
b io ié i,„dumának >,keres áttörései után a ,á,sadalomtud<m,anv<>k területen 
kell áttörést végrehajtani, meg a következő generáció életében Az^nak a 
Ham,okunk M l ezt megtenniök. akik ma tmfímnyamk. máskülönbem nem 
ntmtld idő az emberiségetfenyvgetö katasztrófa < «inta*n 1
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Az Élet erősebb

„Az en történetem uz leheti érdekessé, hogy henne lükrtiződnek napjaink i iharai. "

- vallotta Szent-Györgyi Allx-n. Életpályája .itíveli egész .századunkat uz embe

riség történetének talán legdrámaibb századat. így története példázza a magyar 

tudós 20, századi sorsát
A század elején a kultúra minden agat átfogó műhely virágzott hazánkban. 

A világháború, a forradalom majd ellenforradalom miatt politikai vagy 

megélhetési okoklxjl igen sokan szétszóródtak a világba. !«> Szent-C.yörgyi is, aki 

a hollandiai Gioningenlxíl ezeket irja 1924-ben. Magyarországon „tanarságombol 

nem lett semmi, az emberek nem tudván meglxx\sátani nekem, hogy a haza 

veszélyének idején idekint dolgoztam, s nem otthon a k.iveházban politizáltam, 

s szidtam a kormányt, Talán már soha nem is kerülök vissza...
Visszakerült. És alig több mint evtized múlva nemzeti hós Int. O hozta ha

za Magyarországra az első Nobel-dijat. Klclielslx.-ig Kuno es Magyary Zoltán hív

ták haza, akik felismertek, hogy a Trianon után immár gyökeresen megváltozott 

helyzetben még időszerűbb lett, hogy a nemzetek nas?y versenyében műveltség 

gél kell igyekeznünk kitűnni, es a/ ország nemzeti szerencsétlenségeilx-n meg

fogyatkozott erejét a tudás hatalmával kell meghatványozni. Ok fogalmazták meg 

az első átfogó magvar tudománypolitikát is.
Ók hívtak haza Liay Zoltánt is, aki professzortársa lelt Szenl-Györgyinek a 

Kolozsvárról Szegedre áthozott tudományegyetemen. Aztán laisa lett az ellen

állás, mozgalomban a világhálóm alau. „Alberttel az ostrom után 19*5 márci

usának vége felé találkoztam ismét Amikor megszabadultunk a nyilasoktól, ak

kor újra összeköttetési* léptem vele Ó  is nagyon lelkes volt és én is, Mind a 

kelten szinte túlkiabáltuk egymást, hogy most aztán fogunk csinálni szép es ,o

dolgokat." Csináltak. , . . .  . ,
A természettudományon kezdtek, ahonnan eljutottak egy u, társadalom te

remtésének kezdetéig: ..Meg tovább megyek, most mar nemcsak a természetűi 

dományi, sói. nemcsak a tudományos, hanem most mar a magyar életnek egy új

jászervezéséről volt szó: új táncaimat fogunk csinálni, az országot kivezet,uk a 

szellem, elmaiadot.saglx>l. Hgy olyan lelkesedés vet. rajtunk erőt hogy most az

tán megcsináljuk az, a magyar eletet, ami kívánatos volna, olyan lelkesedes vett 

rajtunkéról, hogy ez elegendő let. volna arra hogy tényleg megcsmaljuk azt az 

életei. Kivéve persze, ha a kívülről jövő politikaii erók meggatojék

10S Az fcUet erősebb

tartott elnöki Ix’kixs/öntőjének szavai
..A natív elődökre gondolva, n)<omaszto érzés foghat el m indannyi unkát

lud,uk e m aid életre keltem szellemüket Ha el nem erjúk őket tehetsegén.
ifiivkezzönk meghize/ilem ennHh xt.it gondolkodásukat. igaz emberségüket s a

magyarku/lnm eil m bonzctlen. hm utgm lkidi. uLt'caU* lelkesedésüket. Rájuk

Komlóira, különb, mUn-Hr M l lahm nk - a reformkor hamuha fojtott parazsat

ü j lángra elesz ti e. ott kell folytatnunk munbtijuhtit ahol abbahagytak "
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Az első hazaérkezés negyedszázados emigráció után 
Dalról: Bay Zoltán, Csapó Kálmán. Szent-Cyörgyi Albert és Straub F. Brunó
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Kemény fánus liejczy Antal



Az Élet erősebb

Punkor Ernő, a Tndástalálkozó-sorozat elnöke ( 19H6, /W9, 1092) 
a HME-emlékennet veszt át Micbelbvrger Páltól, a Műegyetem rektorától

Az első sortvin fariról Sándor György, Hahó (ivnln és Ory Huba 
a? /<)N(>-os Tudóstalálkozón
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Teller Ede barátairól, az atomenergia, a repülés és a számítástechnika 
fejlesztésének magyar úttörőiről beszél az 1992-es világtalálkozón

lia ln 'ii i.ábos Kleméi, akinek elöadusat hullhatják 

Hámori József, ^zentágotbaijános. V izit■ Szilveszter. Teller tde  és masok 
az Agykutatás es a műszaki tudományok szekcióban



Bolyai és Széchenyi szellemében a  Tudomány Napján

Annak felismerésétől vezetve, hogy .1 tudás társadalmáé .1 jövőes hogy Magyaror

szág |ovője a kultúrán áll, vagy bukik, .1 Millecentenáriumi Tudóstalálkozón javas

lataink kö/.ött első helyre tettük. hogy a kormányzat állítsa tevékenységének ten 

Helyében magyar nép tudásának, szakértelmeitek, ápolását. növelését is  ennek jel- 

képteremtö gesztusaként legyen évről évre országszerte megünnepelt Tudomány 

Napja, legyen rangos matematikai és interdiszciplináris Bolyai díj és legyen magyar 

ludospantean, emlékhelyek, utcák, szobrok őrizzék az alkotó magyarok géniuszát.

A három kiváaságbol" kettő már teljesült A Magyar Tudomány Napját első 

izlx-n IW-lien ünnepeltük meg, melyet Bolyai János születése ÍQS., világhírű re

mekműve, az „Appendix" első magyar nyelvű megjelenése 100., es az űrkorszak 

kezdete 40. évfordulójára emlékezéssel egybekötve a Bolyaiak városában. Maros- 

vásárhelyt egy nemzetközi tudományos rendezvennyel indítottunk el.

Bolyai/áwavszellemében fogtak kezet a Bernady (tyorgy polgármestersége 

alatt épült Kultúrpalota Tüköriermélx-n a tudósokkal a város román es magyar 

közigazgatási vezetői, s lx*szélték meg. hogy egy év múlva Farkas Bertalan mel

le elhívják n,m.m űrhajós társat, Dim itriu l ’nm arlut is, hogy együtt ünnepeljük 

a tudomány napját es együtt keressük az euroatlanti integrációban a közös táv 

latokat 1 lisz a tudomány lényegileg nemzetközi, és ahogy ugyanazon Nap \ilagit 

az égből Bukarestre és Budapestre, a szellem napvilága is egyaránt ragyog be a 

magyar, a román, a német, az orosz vagy az amerikai tudomány ablakun.

November 1. és 8. között Bolyai és Széchenyi összekötő es felemelő széllé 

mellen Marosvásárhelytől Kecskeméten át Budapestig, Miskoliig, Győrig egész 

hetes rendezvénysorozattal köszöntöttük a Magyar Tudomány Napját.

I nnek során a második „kívánság" is teljesült, lemondhatjuk, hogy felújítják 
és 88 évi szünet után 1998-lwn újra kiadlak .1 matematikai Bolyai díjat, és emel

lett interdiszciplináris Bolyai la  nos Alkatot P il létesül. November 3-an az Akadé

mia dis/iermélxii rendezett ünnepen Somody Im rvpéldás felajánlást tett.' _A Bo

lyai János Alapítvány évek óta dolgozik egy interdiszciplináris Dolyai-dij megszer

vezésen Kn igeretet teltem arra, hogy anyagilag támogatom Az elmúlt hetekben 

Glatz Ferenc elnök ura M a g y a r  Tudományos Akadémia részéről felkarolta ezt .1 
civil kezdeményezési Tegnapelőtt Marosvásárhelyen, a Bolyai Líceumban látva 

a fiatalok lénylő. tudásra v-.igyó szemeit a holdautót épitö Pavlics Férem elöada- 

sa alatt, számomra egyertelműve vált: az alkolast, a kreativitást, a tudományt 

olyan helyre kell emelnünk, hogy fiaink falán Michael Jordán kosarlalxlás hős es 

a l'rodlgy rock egyiilies posztere mellett elhelyezésre kerüljenek tudósaink ké- 

|X‘i. vagy alkotasai.' .Fziifon IxjíJvntjtik. hogyfeleségemmel kezdeményezzük a 

di/ anyuci bátleivnek megten-mteséi.' Személyes vagyonukliol JSO fMKJ dollárt, 

mai ánon 50 millió forintot ajánlottuk lel a nemes télni.
Még címszavakban felsorolni is hosszú lenne, mi minden történt a tudomány 

hete során annak utolsó hivatalos programjáig, melyen Hőgyes F.ndreiszületésé

nek ISO. évfordulójára emlékeztünk.
A Tudomány Napiának fényénél ti/ megvilágítási htfxM az ezredforduló 

magún- t‘s egwtemes hulomdnyu. amely segített újragondolni a tudás társadat 
mának történetét és távlatait. nemzetközi üsszifÜRgtoeit, fő  stratégiai kérdésén

I()9_________ Pólyái cs Széchenyi szellemében a Tudomány Nap ián
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Erdélyi, magyarországi és Amerikából jött magyarok tisztelegnek 
Bolyai János és apja, barkós marost’ásarbelyi szobra előtt

Az IH2.1 november,W in M l liolyal-leivl az űrkutató kezében 
a Teleki-Bolyai Könyvtáriul n. Halról Kiss litemér, I ‘(telít s Ferenc, fancsó 

Gabriella, Ambrus lledéig, Nagy Ivrvnc és Somody Imre



I l i Bolyai es Széchényi széliemében a Tudomány Napján

Idősebb és ifjabb Bolyaitokkal emlékezünk a Tudomány Napjára 
és nagyjai tikra a 440 éves Bolyai Kofíéfiium dísztermében

/kirlics Ferenc. Aaĵ y /érette c.\ Farkas Bertalan 
a Bátyaiak só jánál a marosrásárbelyi református temetőben



Tudóslexikon és Tudóspanteon

\ Hőgyes Endrf születésének 150. évfordulójára emlékezés a Magyar Tudomány 

Napja ünnepség-sorozatának olyan zaro eseménye volt, amely egyiken nyitott a 

történelmi táviatok felé, ráirányította a figyelmet a „harmadik kívánságra", az al

kotó magyarok géniuszát őrző, nagyinknak méltó emléket, az ifjúságnak von 

zó példaképet állító Magyar Tudóspanteonra, es ennek mintegy eszmei alapkő

letételeken! Tudóslexikonunkra is.

Mesteréről, Balogh Kálmánról az Akadémián tartott búcsúztatójában a tudós- 

nemzedékek egymásra épülő munkájáról így beszélt: „A szellemi munka, mit agy

veleje kifejtett, megmarad részben irolt műveiben, részben bennünk, tanítványa

iban, akik azt tőle átvettük, akik azt másoknak részint eredeti alakjában részint 

átdolgozva, csiszolva, tovább fejlesztve megint tovább ad|ák. E szellemi munka 

ma még részben az ő nevehez van kötve, azután majd egy része a mienkhez fog 

fűződni, majdan ismét utódaink veszik át, végre lassanként belevegyül nemzeti 

kultúránk szellemi munkájának közös nagy áradatába, melynek tova hömpöly

gő és folyton erősödő hullámvetéseiből sem olvassa ki többé, hol volt, ki volt, mi 

volt a mozdító erő, mely azoknak egyes részleteit legelső útnak indította ."

Egészében igazolta, egyetlen ponton pedig a legszebb módon cáfolta meg a 

tudomány további története. Földi maradványai már reg elporladtak, amikor ké

sői utóda, Hékésy György Stockholmban átvette a legrangosabb tudományos ki

tüntetést, és a Nobel-díj átvételekor tudományos családfáját az „alapító atyáig" 

visszavezetve azt az ő személyében jelölte meg: . . az első otologiai díj kitünte- 

teitje, Bárány Róbert, ugyancsak magyar származású. Nem hiszem, hogy ez me

rő véletlen. Az otológia Magyarországon igen magas színvonalon áll s valódi ér

deklődés övezi. Régóta gyanakodtam, hogy volt valamikor egy kiemelkedő sze 

méiyiség, aki mindezt megalapozta. Sokáig hiába kerestem a kézikönyvekben, 

mig végül sikerült rábukkannom a nevére. Ilógyesnek hívták..."

Hőgyes F.ndre nemcsak az otológia (fülészet) művelői számára „alapító 

atya”, hanem egy sor más területen, köztük a hazai tudománytorténet-irás egyik 

rangos alkotójaként számunkra is. Hatalmas, több mint ezer oldalas orvostort tü

neti munkája és szerkesztői-szervezöi munkássága a mi lexikonunk és a Tudós- 

panteonra vonatkozó gondolataink, tágabban egész tudományos vállalkozásunk 

egyik ihletője is.

Tudományos vállalkozásunk olyan folyamat, mint tárgya, a történelem So

ha nem érvéget, folyamatos munkát kiván. Több olyan rendkívüli esemény kö

zeledik, amely meghatározó befolyást gyakorol vállalkozásunk folytatására Kö

zülük is kiemelkednek t99H-ban a Ht alapesten rendezett fe ltaláló i világtalálko

zó, 1999-ben a frankfurti könyvvásár, melynek hazánk lesz a díszvendége, és a 

tudós világparlament, a tudományok első világkonferenciája, amelynek a magyar 

főváros ad otthont, továbbá a 20(X) év, ezer éves államiságunk köszöntése, a Ma

gyar M illennium . Ezek munkánknak immár a társadalomtudományokkal közös 

interdiszciplináris keretbe helyezésére, valamim angol - és lehetőleg német - 

nyelvű változatának megjelentetésére adnak erős indítékokat. (ízekkel egyszer 

re kívánjuk szolgálni nemzeti önismeretünk megerősítését, a magyarságtudat kor

szerűsítését és a magyar tudomány határainkon túli jó hírének terjesztését.
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Második rész 
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K iss C s o n g o r , Lam brecht  M ik l ó s , N a<;y  D énes, 

N a g y  Feren c , S ipka  Lá szló
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budapesti Pázmány Péter Tudományegye
tem bölcsészkarán természetrajz-földrajz 
szakon állattan főtárgyból szerzett böl

csészdoktori oklevelet, majd magántanári 

képesítést 1934-ben nevezték ki a szege
di Tanárképző Főiskola tanárává, majd 

1939-ben igazgatójává. 1940-tól a szegedi 
(most József Attila) Tudományegyetem ta
nára. A Magyar Tudományos Akadémia 
1946-ban levelező, 1960-ban rendes tagjá
vá választotta 1953-ban kutatásaiért Kos- 

suth-díjban részesült.
Neve elválaszthatatlanul összenőtt a ne- 

urontan körül az 1930-1950-es években 
kiújult „neuroman-retikulumtan" vitával, 
amelynek során következetesen a neu- 

rontan utóbb helyesnek bizonyult állás
pontját képviselte Páratlan összehasonlí

tó anatómiai áttekintéssel és szinte a tö
kélyre vitt hisztotechnikával elsősorban 
környéki idegvégződések és idegseji há
lózatok körében bizonyította meggyőzően 
a neurontan legkülönbözőbb vitatott állí

tásait. Az állatvilág számos törzsében és az 

emlősök, főleg az ember szervezetének 
szinte minden részén vizsgálta az érző ideg
végkészülékek szerkezetét, Elsősorban a 

keringési szervekhez kapcsolt érző ideg
szervek érdekelték, e területről jelent meg 
1983-ban Budapesten összefoglaló élet

műve angol nyelven: leonography sensory 

nerve endings (Az érző idegvégkészülé
kek ikonográfiája) címen Sok ezer készít
ményt tartalmazó metszetgyűjteménye a 

magyar hisztológia egyik legfontosabb tár

gyi anyaga
Vonzó személyisége, gyönyörű, érdé- 

lyies magyar beszéde, előadott tárgya irán 
ti lelkesedése a 11 világháború utáni idők 

egyik legközkedveltebb egyetemi tanárá
vá tette. Több magyar biológusgeneráció 

tőle nyert egy életre kiható indíttatást és 
példaképet

l-íihb művei

Az állati .szerveiét órci a környezetben, Hp, 

1931 ; Az állatok szerepe a gyógyászatban 

Füpa, 1932; líevezrtés j z  állatok szervezetta

nába Szeged. 19VX, 1951.. OsszeJiasonlíift ál-

laLszervezellan. I—II köt. Hp., 1964.; Microsco- 

pic ínnervatinn of the heart and blood vessels 

in vertebrates induding mán, Hp.-Oxford, 

1969.; Anatómia, élettan. (BRNDE Sándorral és 

MEGYERI Jánossal.) Hp., 1973-, 1979 , leono

graphy sensory nerve endlngs. Hp,, 1983.

Irodalom

Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970. Sze

ged. 1971 ; MTA Almanach 1950-85. évi köte

lei. Hp., SZENTÁGOTHA1 János. Á. A Ma

gyar Tudomány, 1989. 7-8.

Szentágothcii János

ADOiyÁN JÁNOS
(Sorkilót/’atu, !882.jan.

Budapest, 1964. jú t 2.)

Mérnök, repülőgép-építő és motortervező. 

Oklevelét Stuttgartban szerezte, 1903-ban; 
itt C Daimler tanítványa volt. 1906-1909 
közölt Párizsban, az autóiparban dolgo
zott. Kinti évei során látta a francia Bléri- 

ot első sikeres repülőgépeit és kedvet ka

pott a repüléshez. Hazatérve Andrássy gróf 

szolgálatába lépett mint gépkocsiszerelő- 
je és -vezetője Az ő anyagi támogatásával 
tervezte és építette meg „Libelle" nevű re
pülőgépét. amely a Dedlcs testvérek mo

torüzemének kéthengeres, 25 LE-s (18,4 
kW-os) motorjával működött. Ezzel az el

ső, teljesen magyar tervezésű és építésű 
repülőgéppel első magyarként, sikerrel 

repült a Rákosmezőn 1909 dec. 4-én (más 
lorrások szerint 1910. jan. 10-én). Ezután 
gépén kisel>b módosításokat hajtott végre, 

és a módosított „Strucc” típusú gépével 

repülve elnyerte a magyar repülők 3. diját 
az 1910 júniusában Budapesten rendezett

2 nemzetközi repülóversenven. Ugyan

ez év augusztus 16-án azonban lezuhant 

és súlyosan megsérült Felépülése után, a 
budapesti Helios garázs közreműködésé
vel, Aero Rt. néven repulőiskolát alapított 

a Rákosmezőn, amelyhez Franciaország
ból három Blériot-repülőgépet hozattak 

Ezeken löbb magyar repülő tanult, és ért 
el kiemelkedő eredményeket Az ő okta
tása mellett szerezte meg gróf Teleki Tllwr
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a 2 számú magyar pilótaigazolványt (az 1. 
számút Kutassy Ágoston kapta), sikeres 
vizsgája után. 1910. dec. 22-én, Lányi An

tal tanár, honved főhadnagy pedig első
ként repülte át a Balatont. Fonyód és Ti
hany között, 1911 aug. 27-én. Ez a vállal
kozása 1912-ig működött, ezalatt több fran
cia repülőhemutatót is szervezett, az új Blé- 
riot típusú géjx?k és neves pilóták szereplé
sével. Ezekben az években repülőgépmo- 
torja is több példányban elkészült. Ez a két- 
hengeres, léghűtéses, akkor korszerűnek 

számító erőgép nemcsak újabb magyar kí- 
Nédetezók repülését szolgálta, hanem - 
mint motorkerékpár-motor - a Millenáris 
pályán rendezett versenyek t>épszerűségé- 
hez és eredményeihez is hozzájárult.

1912-től hosszú időn át a budapesti 
Mercedes autóképviselet üzemvezetője 

volt és szakmájában nagy nemzetközi el
ismerést szerzett. Munkásságát 1945-től 
Mátyásföldon, az Ikarus Karosszéria- és 

Járműgyárban folytatta, annak egyik mű
szaki vezetőjeként. Nyugdíjazása után a 
Közlekedési Múzeum felkérésére feldol
gozta az első magyar tervezésű repülő
gép megmaradt dokumentációját, és en

nek alapján a múzeum részére egy élethű, 
1:10 méretarányú modell készült. E mo
dell mellett, a múzeum repülőkiállításán 

látható ma az eredeti, első Adorján-Dedics 
repulőgépmotor őspéldánya is.

Irodalom
VAIPA Pál A magyar repülés történetének 

életrajzi lexikona Repülés. 1971 1 sx.;

CSANAIÍI Norhert-NACYVÁRADI Sindor- 

-WINK1.ER ld.szlo A magyar repülés történe

te- Műszaki Krtnyvkiadó, llp., 1974., 1977

Wntkler Láisló

A L B E R T  F E R E N C

(Kktften/urt, 1811.fan  /.- 

/•j?ix IHHi aug 9 )

Teljes nevén Montedegói Alben Ferenc 
Klagenfurtból .a  1820-as években kenilt 

szüleivel c*gyütt Egerbe Itt ismerkedett

meg - szmte gyermekként - a helyi csil
lagvizsgáló igazgatójával, Tittel Pállal, aki 
matematikára és csillagászatra tanította. 
1825-ben Tittel mellé került Budára, a gel

lérthegyi csillagvizsgáló gyakornokának 
Mestere, aki Gauss tanítványaként birtoká
ban volt a korszerű matematikai és csilla
gászati ismereteknek, ezt a tudást plántál
ta át tanítványába is.

Tittel 1831-ben váratlanul meghalt. A. F. 
túl fiatal volt még ahhoz, hogy az igazga
tói tisztet átvehette volna, mégis 1836-ig - 
míg új igazgatót nem neveztek ki - ő lát
ta el a szükséges irányító munkát. 1836- 
ban a cseh származású Lainbert Mayer 
vette át a csillagvizsgáló vezetését. A F 
szakmai tekintélye azonban ezután is to
vább nőtt 1841-től csillagászatot és föld
rajzot tanított a pesti egyetemen, méghoz

zá magyar nyelven, elsőként a csillaga
szat tanárai közül.

1842-ben a Tennészettudományi Társu
lat is tagjai kózé fogadta. 1847-ben ő szá
molt be a Magyar Tudományos Akadémi
án a Neptunusz lx)lygó felfedezésének tu
dományos előzményeiről, előadása a Tu
dományos Gyűjteményben is megjelent.

1849 májusában a magyar forradalmi 
seregek Buda várát ostromolták A har
cok során a gellérthegyi csillagvizsgálót is 
ágyútalálat érte. Larnbert Mayer elmene
kült, A. F. viszont hallatlan erőfeszítéssel 
próbálta menteni a lakosság által széthor
dott értékes műszereket és könyveket.

A forradalom nemsokára elbukott. 
1849. júl. 27-től nov. 13-ig A. F. is börtön 
ben volt. Kiszabadulása után a Gellért
hegyre - mivel a csillagvizsgálónak már 
csak romjai voltak - nem mehetett vissza 

1851-ben if|úsága színterére, Egerbe keriilt 
vissza, az ottani liceum matematika taná

rának és a csillagvizsgáló vezetőjének 
1856-ban beadványban kérte Bartakovics 
érsektől az addigra már elavult csillagásza
ti műszerek felújítását. Az érsek ehelyett 
inkább a még megmaradt gellérthegyi mű
szereket szerette volna Egerbe vinni, de 

kérelmét Becsben visszautasították.
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Korszerű észlelési lehetőségek hi|án A 

F. ezek után elsősorban ismeretterjesztő 
cikkek írásával foglalkozott. Legnagyobb 

részük ma már alig fellelhető helyi lapok
ban jelent meg. A csillagászat mellett a 

földrajz, a helyismeret, a német és a ma
gyar nyelv sajátságai is érdekelték. Több 
könyvet irt e tárgyakból, ezeket kőnyoma
tos formában adta ki. Számos műfordítást 

is készített.
1868-ban a Magyar Orvosok és Termé

szet vizsga lök Egyesületének egri vándor- 

gyűlésére megírta Tittel Pálról készült mo

nográfiáját. Ettől a találkozótól varia az 
egri csillagvizsgáló megújhodásának le

hetőségét is, sajnos hiába
1870-ben két nagy csalódás érte Meg

pályázta a pesti egyetem csillagászai! pro
fesszori állását, majd pedig az alakulófél

ben lévő Meteorológiai Intézel igazgatói 
tisztét. Mindkét helyen elutasították. Eger
ben halt meg, kéziratos hagyatékát az Eg- 

n Érseki Könyvtár őrzi.

Irodalom

ZÉTÉNYI Endre' A F. Az Egri Főiskola év

könyve, 8. k 1962.

Vargha Domokosáé

ALEXANDER BÉLA

(Késmárk. 1857 máj } ! -  
Budapest, 1916 fan. 15)

Orvosi oklevelét 1879-ben szerezte a bu
dapesti Tüdományegyetem Orvosi Karán, 
majd három esztendőt az egyetem kór
bonctani intézetében tollon tanársegéd
ként 1882-től Késmárkon magánorvos, 

városi tanácsos. 1896-ban az elsők között 

alkalmazta a röntgensugarat terápiás és 
diagnosztikai céllal. A Szepessegi Orvos- 
és Gyógyszerész Egyesület által fenntartott 

röntgen l,i bora tóriumot vezette, s elsősor
ban a magzati fejlődést tanulmányozta 

röntgenfelvételeken 1906. március 13-ával 
a bp.-i kozponti röntgenlaboralónum ve
zetésével bízták meg, amely a Szövetség 
utcai l’oliklinika kél helyiségében műkö

dön Ezen intézet teljes neve a budapesti 
Tudományegyetem Rajzoló-, Fényképe
ző- és Róntgenlaboratónuma volt lu dol

gozta ki a relieftechnikát, amelyet világ

szerte átvettek, csak egyes hazai körök 
utasították el. Intézetét 1914-ben az orvo

si kar központi épületébe helyezték át, s 
1915-ben tanszékké szervezték át. 1909- 

ben a radiológia magántanára, 1910-től 
első hazai előadója, 1914-től rendkívüli 
tanára lett. A csontfejlődésre, a mozgá
sokra vonatkozó röntgenvizsgálatai nem

zetközt hírnevet szereztek neki, bár a rönt
genkép plaszticitására vonatkozó elgon
dolásai vitákat váltottak ki. Halálát sugár- 
Inrlegség okozta. A Magyar Radiológusok 
Társasága 1964-ben évente kiosztásra ke

rülő Alexander Béla-emlékérmel alapított.

Fő műve

Óit- Umersuchung dér Nieren und dér Harn- 

wege mit x-Stahlen Leipzig, 1912.

Kapronczay Károly

ALEX1TS GYÖRG Y

(Budapest. 1899. jatt. 5.- 

Budapest, 1978. oJtt 14.)

Középiskolai tanulmányait Budapesten 

végezte. Beiratkozott a Tudományegye

temre, de 1917-lien az érettségi után kato
nai szolgálatra hívták be és a frontra ke

rült 1919-ben a Tanácsköztársaság buká

sa után a Szocialista Diákok Szövetségé
iben kifejteit tevékenysége miatt kizárták 
az egyetemről, és emigrálni volt kényte

len Grazba ment, és beiratkozott az otta
ni egyetemre. Érdeklődése kezdetben az 
elméleti fizika, majd mindinkább a mate

matika felé fordult. A Laplace-egyenlettel 
kapcsolatos egyik matematikai probléma 

megoldása képezte doktori disszertációjá

nak tárgyát, amelynek alapján 1924-ben a 

grazi egyetemen doktorrá avatták
1919-es tevékenysége miatt Magyaror

szágon tanári pályán nem működhetett. A 
Statisztikai Hivatalban, majd biztosító tár

saságoknál dolgozott, újságírással is foglal
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kozott, zenekritikus volt. 192ó-ban megél
hetési gondjai miatt Romániába ment. 
Giurgiuban tanított és a bukaresti egyete
men fizetés nélküli tanársegédként előa 
dásokat tartott. 1927-ben visszajött Ma
gyarországra. 1928-ban miniszteri kegy
képpen engedélyt kapod arra, hogy a bu- 
dapesti Tudományegyetemre beiratkoz
zék 1929-ber. szerzett matemalika-fizika 

szakos középiskolai tanán oklevelet. 1930- 
tóJ budapesti középiskolákban tanított he

lyettes tanárként, majd 1941-ben enge

délyt kapott arra, hogy félnapos kisegítő 
tanársegédként a Műegyetemen tevékeny
kedjen. Grazban szerzett doktorátusát Ko
lozsváron honosították, majd 1943-ban a 
Műegyetemen magántanárrá habilitálták.

1944-ben az ellenállási mozgalomban 

való részvétele miatt Daehauba. ma>d 
Spaichingenbe vitték, ahonnan J94S-ben 
tért haza Ezután tevékenyen részt vett a 
közéletiben Volt közoktatásügyi államtit

kár. a Tudományos Tanács, majd 1949-50 
között az M TA főtitkára 1948-ban ny.r. ta

nárrá nevezték ki a Műegyetem III. sz 
matematika; tanszékére 196̂ -ig volt en
nek a tanszéknek a vezetője, 1948-ban az 
MTA lev, majd 1949-ben r. Lagja lelt 1967- 
től az MTA Matematikai Kutató Intézeté
ben tevékenykedeti osztályvezetőként, 

majd 1969-től tudományos tanácsadóként 

Számos hazai és külföldi kitüntetésiben ré
szesült, így to!>bek között 1951-ben a Kos- 

suth-díj első fokozatát kapta. Élete utolsö 
húsz évében számos külföldi vendégpro
fesszort meghívásnak tett eleget. Több kül

földi és hazai egyetem dís/doktora volt. A 
Bolyai János Matematikai Társulat divzel- 

noke és az Acta Mathematica Hunganca 

szakfolyóirat főszerkesztője volt.
Tudományos kutató tevékenysége a 

matematika több részterületére terjedt ki. 

Foglalkozott valós függvénytannal, gör 
beelméleueJ, metrikus geometriai kérdi 
sekkel Legnagyobb jelentőségű eredme- 
nyeii a Founer-analízisl>en és az approxt- 

mácioelmélellwn éne el. Maradandó eied 
menyei mellett kiemelkedő iskolateremtő

tevékenysége. Közvetlen egyénisége, nagy 
műveltsége, ötletgazdagsága, széles látó
köre. a matematika iránti lelkesedése mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy körülötte isko
la alakuljon ki. Nyolc monográfia és 88 
szakcikk szerzője, koztuk matematikatör
téneti dolgozatoké is.

í óbb művei

Ar ítj górbeelmólet Homogén racionális gör

békről Bp . 1937 ; Bolyai János Hp., 1952.. 
Fourier-sorok, lurmonikus analízis. Bp., 1953.. 
Cnnvcij?enur proWcms oí onhogonal senes 

New Yoik-Oidord-Paris, 1961.. Approxima- 

llnr. Thcory. Bp., 1983.

Irodalom

A. Gy. Nekrológ Matematikai Lapok. 

1976-1979. 27. sz.. A Gy. Bp 1979.
Tandorí Károly

AI.MÁSI BALOGH PÁL

(\agybarxa, 1^94. oki 18- 

fíest. l86Tszcpt I} )

Pesten folytatott tanulmányok után 1823- 
ban orvosdoktori oklevelet szerzett, majd 
hosszabb európai tanulmányútja során Is
merkedett meg a homeopata gyógymó
dokkal felkereste Sámuel Hahnemannt, 
ezen gyógymód kidolgozóját, majd köny
vét magyar nyelvre fordította. Hazatérése 
ulán nemcsak az új gyógymód kidolgozá
sán fáradozott, hanem széles körű orvosi 
gyakorlatot is folytatott. A reformkori Pest 
kedvelt orvosa volt. Betegei köze tartozol i 
Széchenyi Lstván, Kossuth Lajos és lóbb 
más ismert politikus, író és művész. 1831- 

ben a Magyar Tudományos Akadémia le
velező, I835*ben rendes tagjai .sorába vá

lasztotta, 1836-tól a Tudománytár szer
kesztője lett. Tőle származik az Ipari Véd

egylet és Állatvédőegylet eszméje Az Ipa
ri Védegylet érdekében kiterjedt publicisz
tikai és .szervező munkát fejtett ki. Az 
1830-as években egyik főszereplőié volt 
az orvosi műnyelv kialakítása korúi kirob

ban! vitának. Ó a mérsékeltek oldalán állt, 
a nyelvújítást csak korlátozott formában
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látta célravezetőnek. Bugát Pált nyelvron
tással vádolta. Számos orvosi, filozófiai és 
társadalomtudományi munka szerzője volt. 
Meggyőződése* Kossuth-párti, bár a sza

badságharc bukása után nem menekült 

külföldre. A szabadságharc idején kolera

orvos, felesége a pesti Honvédkórház fő- 
ápolónője volt. 1856-ban hosszabb kül
földi tanulmányútra ment. 1865-ben meg
alapította a Homeopata Orvosok Egyesü
letét, amelynek elnöki tisztét is betöltötte. 

Természettudományi és orvosi kutatásai 
mellett szépirodalommal is foglalkozott, 
több német drámát magyarra fordított.

Főbb művei
A visszaigazításni váró feleletnek viKszaigazí- 

tása Feleletül prof Húgát Pál úrnak a magyar 

nyelv ügyéhen Pest, 1831 ; Pililozóphiai pá

lyamunkák. Pest. 1835.
Kapronczay Károly

ALMÁSY LÁSZLÓ EDE

(Borostyánkő/lienistein/, 1895. aug. 22- 

SuUburg. 1951- márc. 22.)

Életét kora gyermekkorától végigkísérte 
a technika, mindenekelőtt a gépkocsi és a 
repülőgép iránti szenvedélyes érdeklődés. 

Középiskoláit Kőszegen kezdte, majd 

1909 és 1913 között Angliában, egy londo
ni magániskolában folytatta az érettségiig 

Első pilótajogosítványát 1912-ben sze

rezte. két évvel később itthon, saját össze

állítású gépével sikeres repülést hajtott 
végre Az első világháborúban pilótaként 

többször kitüntették A húszas években 
neves autóversenyző, az osztrák Steyr 

Werke kereskedelmi képviselője Szom

bathelyen 1926-ban túrakocsival elsőként 

hajtott a Nílus mentén Szudánba, majd 
gyára érdekeit képviselte Egyiptomban, 

és megbízásból több szudáni motorizált 
szafarit vezetett 1929-ben két kísérteti 
Steyr-kocsival Momlbaszálból Kelet-Aírikán 
és Szudánon keresztiül jutott Alexandriába 
A harmincas években több hosszú távú, 
nemzetközi jellegű autós expedíciót szer

vezett a Líbiai-sivatagba, ahol elsőként 
használt felderítésre könnyű sportrepülő

gépet. Egyiptomi kormányszolgálatiban je
lentős kutató- és térképező munkát vég

zett a sivatagban. Fontos szerepet játszott 
az egyiptomi polgári repülés létrehozásá

ban, az Al-Maza repülőtér alapítója (1932), 
1936-tól instruktora volt. A második világ- 
háboriíban a német hadseregben az afri

kai fronton szolgált, mint tanácsadó és fel

derítő. Tevékenységéért perbe fogták, de 
1946-ban felmentették, mivel parancsot 

teljesített. Visszatért Egyiptomba, ahol re
pülésüggyel, autóképviselettel foglalko
zott, 1951-ben kinevezték a kairói Desert 

Institute igazgatójának, de helyét hirtelen 
halála miatt nem foglalhatta el.

Nem volt képzett tudós, mindenekelőtt 

kiváló műszaki érzékével, gyakorlati tudá
sával tűnt ki kortársai közül, amit rekord

jai is bizonyítanak.
A Líbiai-sivatag iránti érdeklődését mű

szaki kérdések, romantikus motívumok 

keltették fel, összegyűjtött tapasztalatait, 

ismereteit azonban jelentős elméleti, min
denekelőtt földrajzi és történeti kutató

munkával egészítette ki. A technikai kér
dések után egyre inkább a tudományos 

problémák felé fordult, az általa fiatal siva
tagnak tartott Szahara kialakulása, őstörté

nete érdekelte, melyekhez útjai során ér

tékes információkat gyűjtött Legsikere
sebb expedícióját 1933-ban vezette a siva 
tagba: újra felfedezte a legendás, elveszett 
oázis, Zarzura harmadik völgyét, és világ

hírű sziklafestményeket talált az Uveinat- 
hegység barlangjában.

Eredményeit itthon kevéssé értékelték, 

külföldi, olykor jogos érdemeit is vitatták.

Egy tudomány- és technikatörténeti 

szempontból fontos, átmeneti korszakban 
azonban, amikor a sivatagkutatás a kor

szerű közlekedési eszközökkel kapcsoló
dott össze. A. I. nemzetközi jelentőségű 
felfedezővé váh, aki Földünk utolsó nagy 
fehér foltjának eltüntetéséiben magyarként 

vállalt részt Nevét a térképen a sivatag bel

sejében álló hegy. a Dzsebel Almásy őrzi
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Főbb müvet

Autóval Szudánba Hp., 1928.. Ai  ismeretlen 

Szalura [íp,, 1935 ; Recentes explorations 

dans le Öcsért Lihyque (1932-1936) U-Caire.
1936., Ijevcgrtbcn, homokon I!p , 1937

Irodalom

HOELLKIEGEL. A Zaizura. Zürich. 1936 , 

1IAGN01.D, R A The la.st of Zarzuni legends 

The Gl->igraplitcal Journal, 193~ . KÁOÁK I. 

Visszaemlékezés A L expedícióra a übia»-si

vatagban In Magyar utazók, földrajzi felfede

z ik  Kp., 1972.

Tórób Zsolt

ALPÁR EDF.

(hm . 1859*- 

Hufapm , 1912 máj 20)

Tanulmányainak tartamára és színhelyére 
vonatkozólag csak feltevések vannak Ta- 

noncidejére, mesterére nincsenek adata
ink, nem ismert, hogy vándorút ja során 
járt-e külföldön, ám németországi gyakor
latára nagy valószínűséggel gondolhatunk, 

egyrészt azért, mert a vas faragásával ké
szüli alkotásainak színvonala erre enged 
következtetni, másrészt, mert építész test- 
vérbátyja Alpár Ignác - aki pályáját mind
végig egyengette - 1874-töí 1881-ig Berlin
ben tartózkodóit, ezáltal occsének a vas 

faragásában itt szerezhető jártasságra lehe
tőségei teremthetett, és a szükséges tá

mogatást mind anyagiakban, mind szak

mai kapcsolatokban megadhaiia. Legjobb 
remekléseit a finoman vésett-faragott tűzi- 
l>akjai, kandalló-felszerelései nvűjtjik. A/ 

1900 évi párizsi világkiállításról adott Ív- 

számolójában Bdvi Ilié' Aladár igy ír ., A 
nimán .stílus legkevésbé volt képviselve, s 

noha éppen Franciaország ennek klasszi
kus hazája, a legszel»b darabok mégis Bu- 
da|Hrslról ken’illek oda. Értem Alpár Kdé

nek a marsmezei palota magyar osztályá
é n  kiállítón kamblló-tűzibakjait. melyek

nek flserőlől duzzadó remek kovácsmun
kájával kevés hasonló miitárgy veteke
dett * E témakörbe tartozó munkásságá
nak kffsikereselib fels/árnyalásal a város

ligeh történelmi épületcsoport részére ké
szített, valamint az 1896. évi millennium: 
kiállítás királyi fogadószobájában elhelye
zett, a nagyszentmiklósi aranyleJet motívu
maival díszített tűzibakok. Ezeken mutat
kozik meg igazin imponálóan nagy tech
nikai gyakorlata, aprólékos realisztikus áb 
rizolást módja, és a vas faragásában bizo
nyított jártassága A tűzlhakok már inkább 
szobrok, mint felszerelési tárgyak, s a fi- 
radságos kézi munka szembetűnő jegyeit 
hordozzák Tüzikovácsollsú munkáin a 
histonzá ló eklektika és a szecesszió kusza 
vonalvezetésének ornamentikája egyaránt 
helyet kapott A Szilágyi Dezső téri rel 
templom keresztelő medencéjét körítő 
rács a német reneszánsz formavilágát kö
veti. az egykori Osztrák-Magyar Bank (ma 

Magyar Nemzeti Bank), a városligeti törté
nelmi épületcsoport, a nyíregyházi ogy- 

kon vármegyeház vasmunkáiban a histo- 
rizálás különféle irányzatai élednek fel. a 
valahai Budapesti Tiszu Kaszinó Váci utcai 
épületének rácskapui és konzolokon füg
gő rusztikus lámpásai már szecessziós 
énntettségűek A Bi:dai Vígadó fakap.:já- 

nak, <le kivált Ohrenstein Hennk beocsmi 
(Beocin) víllá|ának va.smunkái a francia 
fin de siede formavilágát idézik, míg a 
budapesti Postapalota ajtórácsa a magya- 
ros-népies szecessziós ízlést tükrözi.

Irodalom

l'EREHÁZY Károly: A E műlakatos

(1K<;9-I912) Műemlékvédelem, 30 1989.

Perebázy Károly

ALPÁR IGNÁC

(JVtf. 1855fan 17- 

Zriríeb. 1928 ápt 27.)

Schokl Mátyás grazi eredetű asztalosmes
ter, tekintélyes és vagyonos terézvárosi 
polgár ó< gyermeke között másodikként 

sziliét élt Az elemi Iskola négy osztályát a 
Kecskeméti utcai Főtanodában végezte, 
majd a belvárosi reáliskolában végzett hat 
osztályt, mint eleven, vidám gyermek és
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nagyon rossz tanuló. Mivel Baumeister 
akart lenni, még diákként, 1870-ben elsze
gődött kőművesinasnak. 1873-ban kőmű- 

veslegénnyé avatták, majd a Halitzky- 

Hauszmann irodába került praktikánsnak
Tanulmányait 1874 őszelői a berlini 

építészeti akadémia hallgatójaként foly
tatta, nagyon eredményesen A nyarakat 
ottani építészirodákban töltötte, s 1877- 

ben, az akadémia elvégzése után tanárá
nak. Lucae-nek irodájába került. Tagja volt 
a berlini Magyar Egyletnek, tudósításokat 
küldött a Budapesten megalakult műsza
ki lapnak, az Építési Ipar-nak, pályázato
kon vett sikerrel részt; 1880-ban elnyerte a 
berlini épitészegylet Schinkel-érmét, mely 
nagyon rangos elismerésnek számított.

1881-ben hosszabb utazást tett Itáliá

ban, ezt követően Hauszmann meghívásá
ra a budapesti Műegyetemre jött. Ta

nársegédi évei alatt (1882-1888) már jelen
tős tervezői tevékenységet folytatott, sok 
pályázaton indult és ért el sikereket, ka

pott komoly megbízásokat. Hét év után 

megvált a Műegyetemtől, s egyre bővülő 

irodája sorra tett eleget mindazon felada
toknak, melyeket az ország akkori helyze
te megkívánt és lehetővé tett. Számos köz
épületet tervezeti - templomok, iskolák, 
megyeházak, fürdők tervei kerültek ki iro

dájából - és büszke volt rá, hogy a mun
kák többségét pályázaton, tisztességes 

versenyben nyerte el.
Pályázati sikerei vezettek legismertebb 

alkotása, a millenniumi kiállítás történelmi 
főcsoportja tervezésekhez, - ennek belső 
berendezésével Schickedanz Albertet bíz

ták meg, saját pályázati érdemei elismeré

séül -. mely a kiállítás ékessége volt és 

nagy elismerést aratott. A városkép mar

káns és festői elemeként a kiállítás utáni 
fenntartását, ma|d a Mezőgazdasági Mii 

zeum céljára időtálló anyagiból való újra 
felépítését (1902-1907) érdemelte ki ez „a 

magyar műépítészet remekeit históriai 
megvilágításban" bemutató épületcsoport, 
mely később némileg a millenniumi idők 
emlékművévé is vált, minthogy azok az

épületek, melyeknek tormáit kölcsönözte 
müvéhez -Jak mellett Vajdahunyad, Csü- 
tortokhely, Keresd, Eperjes, Lőcse, Bánfa, 

Gyulafehérvár, Brassó egyes műemlékei 

nagyobbrészt az első világháború után el
csatolt területeken találhatók

Alpár más munkáit is nagy formagaz
dagság és a történelmi stílusok elemeinek 

invenciózus alkalmazása jellemzi. A tö- 
megformálásban festőiségre törekszik, 
alaprajzai pedig racionálisan szervezettek 
A jó iparosmunkát nagyra becsülte; első 

elnöke volt az Építőmesterek Ipartestüle- 
tének, de tevékeny tagja a Magyar Mérnök 
és Építész Egylelnek, a Műemlékek Orszá

gos Bizottságának, a Steindl-Céhnek és 
más testületeknek. Ó maga az Osztrák 

Mérnökegyletben 1916-ban tartott előa
dásaiban alapelveit a következőkben fog

lalta össze technikai kivitel, vagyis jó ipa
ros munka, lelkiismeretes adminisztráció, 
vagyis szigorú ellenőrzés; az épületnek 

beillesztése a városképbe, lehetőleg mo
numentális formában.

Gazdag életművének legjellemzőbb ré

szét a nagy középületek teszik ki, bár szá
mos bérházat és lakóházai is tervezett. Fő 
munkái közül említhető a budapesti bör

ze épülete (1905) a Szabadság téren, és a 
budapesti nagy banképületek, - melyek 

ma is bankként működnek a Szabadság té
ren, a Deák Ferenc utcában, a József ná
dor téren (mai Pénzügy minisztérium) —, 

valamint az Anker-ház a Deák téren. Har

mincnál több iskolát épített - köztük van 
a budapesti Eötvös Kollégium Ménesi úti 

épülete . a történelmi Magyarország egész 

területén fürdőket (Herkulesfürdő), lakta
nyákat (Győr, Verőce, Pozsony), hadapród- 

iskolákal (Nagyvárad. Pécs, Sopron), me
gyeházak épületeit (Segesvár, Dicsószent- 
márton, Déva, Nyíregyháza, Kolozsvár, 
Nagyenyed), templomokat (Segesvár, Bras

só), szállodát, postát. Hosszú felsorolást tesz 
ki a negyven év munkáját (1878-1918) ki

sérő elismerések számbavétele is.
Nagy ünnepléslx*n volt része hetvene

dik születésnapján, 1925-ben, melynek
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egyik eseménye a Mezőgazdasági Múze

um lalán elhelyezett emléktábla leleplezé
se volt. Mint az Emlékbizottság tagja veti 
részt a New York-i Kossuth-szobor lelep

lezésére szervezett utazáson llazautaztá- 
ban Svájcban időzött, s ott érte a halál. Te- 
metése után az Építőmesterek Ipartestule- 
te elhatározta, hogy szobrot emel tisztele
tere. Teles Ede alkotását 1931-ben leplez
ték le: középkori céhmesteri ruhálwn lát
ható városligeti alkotása előtt.

Irodalom
MAGYAR Vilmos A I élete és működése I—II 

Hp., 1935,; FÁBIÁN Gáspár: Nagy magyar épí

tőművészek llp„ 1936.; MEKÉNYI Ferenc A 

magyar építészet 1867-1967. l ip , 1970.. GÁ- 

UOR Eszter: A I In Magyar Művésze! 

1890-1919. lip., 1981., GERLEJános-KOVÁCS 
Attila-MAKOVECZ Imre A századforduló ma

gyar építészele Hp., 1990.
Kaiser Anna

ANDRÁSSY FRNÓ

(Szalacs, 1894. ápr. 10 - 

Érmthály/alua, 1968 m áj l )

Alig kerül iskoláskorba, amikor elkezdi 

járni a természetet. Jobb tanítómestert ke
resve sem találhatott volna: anyai nagyap
ja, az Afrika-kutató Kovács János viszi ma
gával rendszeresen az Érmellék mocsarvi- 
lágába, ahol megtanulja figyelni a madara
kat, szakszerűen gyűjteni a fészekaljukat. 

Később, orvostanhallgató korában az ön
álló orvosi munkát tanulja, lanítómestere 
hasonnevű édesapja, aki a háború alau 
160 ágyas magánkórházai létesít és irá

nyít, mintaszerűen.
1919-től működik orvosként, 1926-ban 

magánrendelőt nyit, amii fokozatosan lei

szerel mikroszkóppá!, röntgenberende

zéssel, diatermiás készülékkel stb., majd 

szülőotthont is létesít. 1924-l>en lép kap

csolatba a Magyar Madártani Intézettel: 

megfigyeléseinek eredményét rendszere

sen elküldi az intézetnek 1934-ben a lon

doni oológus (madártojásgyűjtő,) társaság 

felveszi tágjai sorába

Ottomány község határában végzett 
ásatásaival bronzkori kultúrát tár fel, ami 
Oltományi kultúra néven vonul be a régé
szeiig. Sok bronzkori tárgyat talált másutt 
is. így Penészlek határában bronz fokost, 
Érlarcsán bronz sóvágó csákányokai, Ér 
semlyén közelében bronzkori sírokat.

Madártani, természetrajzi és régészeti 
anyagából 1952-ben múzeumot nyílott. 
Románia egyetlen magánmúzeumát. Ezt a 
múzeumot a román állam akkor számolta 
fel, amikor létesítőjét és fenntartóját va
gyonelkobzásra ítélték. A magyarországi 
forradalom után 1958-ban ugyanis letar
tóztatták és minden alap nélkül elítélték 
Éveket töltött börtönlien, gyűjteményének 
egy része elkallódott, másik része Nagyvá
radon található. Itt az anyagot a Dobay- 

féle gyűjteménnyel egyesítették, ebben 
most 3573 fészekalj és 13 812 tojás találha
tó. Elkobzott régészeti és őslénytani gyűj
teménye mintegy 4500, érme- és pénz
gyűjteménye kb. 6000 tételt tartalmazott.

Főbb művei

Az Érmellék madárvilága, Aquila 63-<j4. 

(1956-57) 174.; 1952-ben a Magyar Nemzeti 

Muzeum leikérésére ismertetőt ín nagyapjáról, 

Kovács Jánosról, ez kéziratban maradi „Ezt 

nyújtottam be... félfullel hallottam, az volt a ki

fogás, hogy K. J. a Tisza-család embere volt."

- legyezte a kézirat aljára.

Irodalom

In memóriám A F Aquila, 7ó-7? (1969-71) 

200.; DÁVID József: Látogatás az érmiliályfalvt 

múzeumban, Fáklya, 8. (1953) |ún 10., 

KOVÁTS Lajos Az Érmellék jeles kutatójáról 

Romániai Magyar Szó, 1993. nov. 20-2! , A E 

levelezése (a család birtokában).

Makra Zsigmonrf

ANGSTER JÓZSEF

(Kácifaltt [ma. Jagodnjakl, 1834.fül. 7- 

l'écs, I9l8.jím  9)

1850-től 1853-ig asztalos mesterséget ta

nult Eszéken, majd 1854-56 közólt Te
mesvár, Németlx>ksán és Oraviea voltak 
első vándoréveinek helyszínei 1856-61
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között Bécsben tanult és dolgozott, 1858- 
tól a jónevű Titz Péter orgonagyárában 
működött. A vándorlás következő állomá
sát: Prága, Drezda. Lipcse, Luzern, Párizs, 
itt három évig a világhírű Anstide Cavaile- 
Coll cégnél hővitette ismereteit. Készt vett 
a Notre-Dame, a Saint Denis és a Saint 
Sulpice orgonáinak felállításában 1867- 

ben Pécsett nyitotta meg önálló műhelyét 
Első alkotása az új zsinagóga 2<í változatú 

orgonája, melynek átadására 1869- márci
us 21-én került sor.

1876-ban elkészítette a kalocsai szé
kesegyház orgonáját. Ezért a művéért a 
„kalocsai érsek orgonaépitöje" címet kap

ta 1879-ben a székesfehérvári kiállításon 
aranyérmet, 1888-ban a pécsi kiállításon 

arany- és állami nagyérmet, a millenniumi 

kiállításon nagy aranyérmet kapott.
A. J. a romantikus orgonák meghonosí

tója Magyarországon Az üzem fejlesztése 

mellett szakmai irodalmi tevékenységre is 
futotta erejéből A Berlinben megjelenő 

Orgelhati Zeitungban és a pécsi Tanügyi 

Füzetekben több értekezést írt az orgo

náról. 1886-ban .Az orgona története, lé

nyege és szerkezete" címmel könyve je
lent meg Pécsett. 1893-ban és 1913-ban 
képes árjegyzéket adtak ki Ezek tartal
mazták a gyár rövid története mellett az 
addig elkészült hangszerek listáját, típusa

it és rajzait is.

Két fia, Emil (1874-1939) és Oszkár 
(1876-1941) az 1890-es években lekap
csolódott az üzem munkájába 1899-től az 
orgona mellett a harmóniumgyártás is erő

teljesebben megindult. Ekkor vette lel 
végleges nevét a cég A. J. és Fia Orgona- 

és Harmóniumgyár. Az 1900-as évektől az

I világháborúig terjedő időre esett a gyár 
legtermékenyebb korszaka.

1918-ban megkapta a Gergely-rend lo

vagkeresztjét
Halála után fiai. majd unokái folytatták 

a hangszerek készítését 1950-ig, a gyár ál
lamosításáig.

A gyár a jobb hangzást! hangrekeszes 

(csúszkáit) szél láda mellett, a megrendelő

igényének megfelelően, a kevésbé jó, 
kúprendszerű orgonát Is szép számmal 

készítette. A pneumatikus trakturát Ang- 
ster fiai vezették be az üzemibe Az üzem 
83 éves működése alatt több mint 1200 or
gonát és kb. 3000 harmóniumot állított 

fel. Ezek közül az ismertebbek helye: 
Pécs, zsinagóga (1869); Kalocsa, székes- 
egyház (1876); Pécs, székesegyház (1887); 
Budapest, Kálvin téri templom (1890), 

Győr, székesegyház (1895); Kassa, szé
kesegyház (1896), Budapest, Szt. István 
bazilika (1904); Kolozsvár, ref. templom 
(1907); Budapest, Nemzeti Zenede (1912); 
Szeged, Fogadalmi templom (1930-33).

Irodalom

A. J halála. Zenei Szemle, 1918 5 s z , H 

HOKVÁTH Csilla: Adaiok 3Z Angster orgona 

és harmóniumgyár történetéhez. Jamis Panno

nius Múzeum évkönyve, Pécs, 1975; FÓNAY 

Zsuzsa. Az Angster orgonagyár ötven éve 

(1867-1917). Baranyai Hdytörténetirás, Pécs. 

1979.; SZIGETI Kilián. Hégi magyar orgonák 

Pécs- B p . 1979.. ANGSTER József Az újabb 
kon pécsi orgnnaépités Fizikai Szemle, 1989 

432—140 , ANGSTER József Angster. A pécsi 

orgonagyár és a család története. Pécs, 1993 

B Horváth Csilla

APACZAI CSERE JÁNOS

(Apáca, 1625. jtin. 10- 

Kotoiirár, I6 5 9 .A '(.)I)

Egyszerii család gyermekeként látott napvi
lágot Az elemi iskolát szülőfalujában, kö
zépfokú tanulmányait Kolozsváron végez

te. Itt Porcsalmi András rektor példája gya
korolt rá nagy l»alá.st, aki a mesterségek és 
tudományok ismeretére magánúton is 

oktatta. 1643 őszétől a gyulafehérvári főis
kola hallgatója, ahol Bisterfeld János Hen
rik személyében akadt olyan tanítóra, aki 
az. enciklopédikus tudás megszerzésére 

öckWOnőzte. Hatására írta: „a szorgalom 
dühe oly lázba hozott, hogy megragadtam 

Alstcdius nagy Enciklopédiáját, és a hexo- 
lógiától kezdve egészen a zenéig minden 
tantételét leírtam...’’ A tehetséges ifjú tanul
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mánvait 1648 nyarától - a református egy
ház ösztöndíjasaként - hollandul egyete
meken (Franeker, leiden, Utrechl, Harder- 
wijk) folytatta. Itteni tanulóévei alatt lieha- 
tóan foglalkozott a hollandiai .szellemi 
élettel, az Angliából beáramló puritán né

zetekkel, Ramus és Descartes filozófiájá
val. 1651-ben az ú|onnan alapított harder- 
wijkí egyetemen teológiai doktori .szigorla
tot tett. ó  lett az egyetem elsó doktora. 
Disszertációjának címe: „Disputatio Theo- 
logica Inauguralis De Primi Hominis 

Apostasia...", tárgya az első ember bűnbe
esése 1651-ben megnősült, egy jómódú 

holland polgárlányt, Aletta van dér Maet

et vette feleségül.
Külföldön is hazáját .szolgálta. Ott írta 

első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, a 

„Magyar Encyelopaedia'-t, amely 1655- 
ben jelent meg l Itrechtben. Ekkor Apáczai 
már újra Erdélyben volt, (Csillái György 
püspök hívására) családjával hazatért. II 
Rákóczi György fejedelem a gyulafehérvá
ri kollégium tanárának nevezte ki. A böl
csesség tanulásáról elmondott beköszön
tő beszédének haladó gondolatai felkeltet
ték ellene az uralkodó körök fiaraglál

1655-ben Basirius Izsák, a kivégzett I Ká
roly angol király volt udvari papja, a feje
delem jelenlétében nyilvános vitát provo
kált Jellemeüen kiállt eszméi, a haza szel
lemi haladásának ugye mellett, Ezért II 
Rákóczi György büntetésül a leégett ko

lozsvári kollégiumit) helyeztette át. Sok 
gyulafehérvári diák követte Kolozsvárra 
mesterét Főleg nekik s társaiknak tartotta
1656-ban .De summa xcholarum netessi- 

tate earumque inter Hungaronis Turbánéi 
cau.vis" (Az iskolák fölöttébb szükséges 

voltáról és a magyaroknál való barbár ál
la ttuk  okairól) címen beköszöntő be 
szédét. Az iskola nem csu|*in a téglafal, 
vagy a Ilerendezés, hanem els«»orlxin .ta

nítók és tanulók rendezett társulása, akik 
az emberi életkörülmények szem|>onljá- 

ból hasznon és szükséges ismereteket taní
tanak és tanulnak' A kolozsvári kollégi
um Apáczaival az élén ilyen iskola leli

Iskolateremtő munkásságát Loránifly Zsu

zsanna és Barcsa y Ákos fejedelem is nagy

ra értékelte. 1658-ban a következő címen 

akadémiatervezetét tepesztetie elő; _A ma

gyar nemzetben immár elvégtére egy 

Académia felállításának módja és formája, 

melyben megmutattatik, mind amely 

könnyen mindjárást is meglehetne, mind 

az pedig, mely kicsiny akadályok állottak 

ebben ennek előtte is ellent" De az ő  ér

telmében vett magyar akadémia eszmei 

alapkőletételénél tovibb nem juthatoit 

Hatalmas sodrású lázas tevékenységét 34 

éves korában tüdőbaj szakította félbe 

Nem sokkal utána követte a halálba fele

sége és gyermeke.

Műveiben holta után is él az ember 

Legjelentősebb műve a „Magyar Encyclo- 

paedi3". amely nagyobb részében termé

szettudományos, bölcseleti, matematikai 

kérdésekkel és a „csinálmányok" világával 

foglalkozik (..A csinálmány oly dolog, 

mellyel a természeti dolog az emlxrr szük

ségére a mesterség által jobban alkolmaz- 

talik el ”) Külön érdeme, hogy az általa 

tárgyalt tudományterületeken magyar szak

kifejezéseket használt. A tudomány, az ér

telmiség nyelve a latin volt, így e nyelvi 

fordulat azt is jelezte, hogy a magyar nép 

széles körei számára kívánta hozzáférhe 

tővé tenni a tudást

Nevéhez fűződik az eLső magyar nyel

vű logika megalkotása is. Felismerte a lo

gika és a logikus gondolkodás kiemelke

dő fontosságát. Prométheusz az ő  felfogá

sában egyszerre hozta le kezében a tüzel 

és fejében a logikái. De ugyanakkor azt is 

felismerte, hogy .a tisztán logikus tisztán 

szamár".

Apáczai mindenekelőtt nevelő volt 

Gyakorlati célt tartoll szem előtt elméleti 

munkásságában is. Kneiklopédiájának 

címlapján rögzítette, hogy minden igaz és 

hasznos bölcsességet össze kíván gyűjte

ni. rendszerbe foglalni, és magyar nyelven 

mindenki használatira bocsátani.. .  azok 

kozul - vallotta -. akik a magyar ifjúság 

nak dolgát a tanulásban előmozdíthatják,
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legkisebb vagyok, de a szándékomra néz
ve, mellyel ugyané célnak elérésére irá
nyozok, nincs, aki rajiam kifogjon"

Nagy voli az akarata és a ludasa is. Mű

velődéstörténetünk magvetője, a hazai tu
dományosság és nevelésügy úttörője, aki
nek példájából nemzedékek merítettek 
erőt, es meríthetnek a jövőben is.

Főbb müvei

Magyar logikácska és egyéb Írások. A szöve

geket vál SZIGETI József, Bukarest 1975 ; A 

CS. ). vál. pedagógiai művei. (Szerk.: OROSZ 

Lajos). Bp,, 15>76.. Magyar Encydopaedu Sah 

ló alá rend . SZIGETI József Bukarest, 1977.

Irodalom

ERDÉLYI János: A Gs.J, osmertetése Sárospa

taki Füzetek, 1859 : FOGAKASI Béla A Cs J. 

logikájáról (Széljegyzetek a haladó magyar 

gondolat történetéhez > Filozófiai előadások 

és tanulmányok Bp , 1952; LÁZÁR György 

A Gv.J. Természet és Társadalom, 1954 BÁN 

Imre A CS J Bp . 1958 HEREPEI János: A 

és kortársai Adattár XVII .századi szellemi 

mozgalmaink ti írtén étéhez 2. (Szerk KeserU 

Bálim) Bp-Szeged, 196(> . FÁBIÁN Ernő A 

Cs. J. Kolozsvár, 1975 , MÉSZÁROS István: A 

és az enciklopédikus rendszenáblázatnk Pe

dagógiai Szemle, 1975.. BENKÓ Samu Száza

dokat egybekötő emlékezet Haladás és meg

maradás Hp., 1979.; SZÁSZ János: Felhőjáték 

Franekerben Bukarest, 1980.

Kiss Csongor

APÁTHY ISTVÁN

(Pest. ltib i jan. 4- 

'tzegeU, I922.szept 27'.)

A 19 század azon egyéniségei közé tarto
zott. akik orvosi végzettséggel a biológia 

valamelyik területének hazai úttörői és el

ső sikeres művelői lettek. így A. I is -
1885-ben orvosdoktorrá avatva a buda
pesti orvoskaron MargóTivadar(181ó- 

18%) orvos-zoológus professzor tanítvá
nyaként már ekkor egyes alacsonyabb fej
lettségű állatok, főleg a piócák idegrend

szerének vizsgálatával foglalkozott 1886 

januárjában Nápolyija került, az ottani Zo
ológiái Állomás „magyar asztalán" (vagyis

a magyar államtól bérelt munkahelyen) 
folytathatta vizsgálatait. Idegszövet la ni ku
tatásait bámulatos ótletességgel kidolgo
zott mikrotechmkai újításokkal finomítot

ta, és elért eredményei alapján felállította 

az idegrendszer alapszerkezetét megma
gyarázni kívánó „continuitas'-tanát. Esze
rint az idegrendszer az idegrostok össze
függő hálózatából áll, amely az ingerület 
folyamatos tovaterjedését biztosítja. Ezt a 

tani Bethe, A (1872-1954) német életlan- 
kutaióval karöltve dolgozta ki, és efölötti 

hosszas vitába keveredett Ramón y Cajal, 
S. (1852-1934) spanyol anatómussal (aki 
1906-ban éppen e területen elért eredmé
nyeiért Nobel-dijat kapott) és saját honfi
társával: Lenhossék Mihállyal (1863-1937). 
Ellenfelei ugyanis a „contiguitas'-iant hir

dették, amely szerint az idegrendszer ne- 

uronoklx>l, mint anatómiai és élettani egy

ségekből épül fel E neuronok idegsejtek 

és azok rostjai, amelyek más neuronnal 
csak érintkeznek, de nem képeznek 
összefüggő hálózatot. Az újabb elektron
mikroszkópos és élettani vizsgálatok is a 

neurontant igazolják.
Apálhynak e kérdésben tehát nem volt 

igaza, állításai igazolására kidolgozott mik- 
roiechnikai eljárásai azonban maradan

dóknak bizonyultak: a szublimát-ozmíu- 

mos rögzítés, a celloidin-paraffin beágya
zás és az utóaranyozás. Foglalkozott a 

mikroszkópi képalkotás elméletével is. Ta

pasztalatait 3 kötetre tervezett monográfi
áiban dolgozta fel, amelyből kettő jeleni 
meg 1896-ban, ill. 1901-ben (Die 

Mikrotechmk dér lierischen Morphologie) 
Vitatott idegrendszeri eredményeit „Das 

leitende Element des Nervensystems'' cí

mű művében foglalta össze (Nápoly. 
1897)

1890-1H.-n, tehát igen fiatalon kinevezték 
a kolozsvári Tudományegyetem zoológiái 
tanszékére egyetemi tanárnak; ugyanakkor 
a medikusoknak szövet- és fejlődéstani 

adott elő Kivívta intézete modernizálását 

és I909-I>en megnyitotta új, kétemeletes, 
sokhelyiséges, jól műszerezett intézetét
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A századforduló után, részben ;i 
„oontinuitas’-víta sikertelenségeitől ked
véi vesztve, oktatási kötelezettségei telje

sítése mellett jelentős témaválasztásra 
szánta magát. Impulzív egyénisége keres

te az ervényesulési lehetőséget, és ezt a 

társadalomtudomány művelésében találta 
meg. Megalapította a Magyar Társadalom
tudományi Egyesületet és szerkesztette 

annak Szemléjét Hazafiassággal ötvözött 
szociális érzéke rádöbbentette a magyar 

paraszti rétegek elmaradottságára és el- 

nyomorodotiságára. de nem volt képes 
együttműködni a Já.szi Oszkár vezette ra
dikális irányzattal. Ennek internacionalis

ta jellegével szemben ő nacionalista szel
lemű. de gyakran igen naív érvelésű társa 
dalmi reformterveket képviselt. E téren is 

megmutatkozó jóhiszeműsége állította a 
Károlyi Mihály vezette 1918-as polgári for

radalom szolgálatába, és elvállalta Erdély 

kormánvbiztosságát. E térti let történelmi 
határainak megóvására törekedve, végül is 
a román királyi csapatok fogságába esett 
Halálra ítélték, de francia közbenjárásra 

kiutasították román területről, és ekkor 
Szegeden vett részt a Kolozsvártól odake 

rült egyetem újjászervezésében; itt már 
csak két évig működhetett.

Legnagyobb sikereit a tudományos 
eredmények népszerűsítésében éne el. A 
társadalom törvényszerűségeit keresve si
keresen alkalmazta az evolúciós gondol

kodást Még 1890-ben hirdette meg „A zo 
ológus aranybányái" című előadássoroza
tát. E .bányákból" sok értékeset hozott 

felszínre, és ezt az érdemét nem csorbít
hatja szertelen egyéniségének néhány té

vedése sem.

Ftíbb művei

A társadalomtan életUidományi alap|a. Hp ,

1911 ; A feflrtttés és forradalom Kolozsvár,

1912

Irodalom
ÁHHAMÁM A -S'ZF.NTÁGO'II IAl |. el al A I 

Comm ex Uilil Ifist Meil Iliin# , 1%2

íambrvcbi Miklós

ARANY D.V.NIEL
(Pest, 18Ó3.JIÍI I I .  - 

Htulapest, 1945 jan >)

Győrijén, az ottani főreál 1872-ben elké 
szült új épületében érettségizett, majd Bu

dapesten. a Tudományegyetemen szerzett 
matematika tanári oklevelet Hallgatta Eöt
vös Loránd előadásait fizikából és a szom
szédos Műegyetemre is átlátogatott, hogy 
meghallgassa Hunyady Jenő és König 
Gyula előadásait matematikából. A diplo

ma megszerzése után rövid ideig a Sel

mecbányái erdészeti akadémián volt ta
nársegéd, majd visszatért volt iskolájába 
matematikát tanítani. Itt, Győrben alapítot
ta meg 1894-1 >en a Középiskolai Matema
tikai Lapokat, melyet három éven át, 1896- 
ig szerkesztett Kezdetben különböző ma
gyar középiskolákból kért és közölt otta
ni érettségi matematika feladatokat, de ha

marosan egyre nagyobb helyet foglaltak el 
az újságban a középiskolások számára ki
tűzött új feladatok. E feladatok megoldását 
a diákok levéllxm bekuldhették A D -nek, 
aki a mintamegoldásokat valamennyi 
megoldó nevével együtt közölte

A Mathematikai Lapok népszerűsége 
gyorsan nőtt, s az 1894-ben megindult ta
nulóversenyek - a későbbi Eötvös verse

nyek - első nyertesei között már több 
olyan versenyző akadt, aki rendszeres 
megoldója volt a középiskolai Lapoknak, 
(Seidner Mihály. Visnya Aladár, Zemplén 
Győző, Fejér Lipót), A, D. javította Riesz 
Frigyes dolgozatait is, aki ugyancsak Győr 

bői, de a bencés gimnáziumból küldte 
megoldásait a szerkesztőségbe. Ilyen ti 

pusíi lap akkor a világon csak kettő léte

zett: A, D. Középiskolai Matheinatikai La- 
pok-ja, s a mintául is szolgáló Journal de 
Mathématiques Elémentaires Franciaor

szágban
1896-ban A D Budapestre költözött, s 

a Lapok szerkesztését átadta a vele közel 
egyidős Rátz Lászlónak, az ágostai hitval
lású evangélikus gimnázium matematika 
tanárának, akit még az egyetemről ismén.
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Rátz László 1914-ig szerkesztette a Lapokat,
A, D kezdetben fizika, sót kémia feladato

kat is kitűzött, Rátz László azonban már 
csak igényes matematika feladatokat közölt.

Budapesten A. D. az akkor nyíló MII. 
kenileti főgimnáziumban kezdett taníta

ni, ahol Szíjártó Miklóssal közösen mate
matika tankönyvet is írt. Néhány év itteni 
működés után a felsőbb ipariskolába ment 

át, ahol 1919-ig tanított matematikái. Még 
nem volt hatvan éves. amikor nyugdíjaz
ták a tanári pályán Szellemi alkotóereje 
teljében biztosítási matematikával kezdett 
foglalkozni. Matematikai tudományos 
eredményeit a determináns-elmélet, a ma
tematikai statisztika, valószínűség számítás 
és a klasszikus játékelmélet területén érte 
el Hetvenhét éves korában még megta
nult és eredményesen művelt egy számá
ra teljesen új matematikai disziplinát, az 
analitikus háromszög-geometriát

Széles körű nyelvismeretét és jó kom
munikációs készségét kamatoztatva kiter

jedt levelezést folytatott a világ sok-sok 

matematikusával, akik főleg probléma- 

megoldó készségét és az elemi megoldá
sok iránti vonzalmát értékelték Nagy ma
tematikai könyvtárát az Eötvös Lorand Ma
tematikai és Fizikai Társulatnak adomá
nyozta, amikor zsidó származása miatt 

előbb csak egy kisebb lakásba, végül
1944-ben gettóba kellett költöznie felesé

gével. Itt Ls haltak meg, Budapest ostroma 

idején.
A. D. nevét egy országos középiskolai 

matematika verseny és a Lapok segít meg

őrizni a matematikát szerető fiatalok és 
tanáraik körében.

Főbb művei:

Középiskolái Mathemailkai Lapok 1894-96; 

Algebra .1 középiskolák felső osztályai .számá

ra (SZÍJÁRTÓ Miklóssal közösen), Hp.. 1904 ). 

Dér mathematisehe Unterriehi an den hóhérén 

Gcwerbe.sduilen und gewerblichen Fachsdui- 

len (HÁNHEGYI Aladárral közösen). Hp . 1912

Irodalom

OHLATH Kidiard: Képek a magyar matemati

ka múltjából IV A. D. Középiskolai Matemall-

kai Lapok, 1954. 9., RADNA1 Gyula: A termé

szettudományos tehetsegek felismerésének és 

fejlesztésének kipróbált magyar útja. In: A si

keres Magyarországén, Millecentenáriuml Tu

dóstalálkozó, szerk.: NAGY Ferenc, llp., 1997.

Radnai Gyula

ARÁNYI LAJOS
(Rév-Komárom. 1812 m áj 29- 

Nagymaros, l88?.jüL 29.)

Szülei nagyenyedi Lostainer Antal kir. só- 

pénztámok és neje: Pillér Anna. Elődei a 
címerükben zöld békát viselő, Maisch-féle 
nemzetségből eredő, Enyeden letelepült 
szászok, akik magyar nemesek voltak A. 

L. Budán nagybátyáknál kiváló nevelte

tésben részesült. A gimnáziumot részben 
Budán, részben Pesten végezte Remete, 
később misszionárius akart lenni Először 
bölcsészetet tanult, majd jogi pályára lé
pett. Az 1831. évi kolerajárvány hatására 

tért át az orvosi pályára. 1837-ben szerez

te meg orvosi diplomáját. Két évig tanárse
géd volt Bene Ferenc belklinikáján.

Külföldi tanulmányunkra utazóit Olasz

országba és Bécsbe. Itt összesen 5 évet (öl
tött, és orvostudori okleveléhez megsze

rezte a sebésztudorit, a szülész- és sze
mészmesterit is. Négy éven át Kari Roki- 

tansky (1804-1878) mellett tanulta az új 
orvosi tudományi: a kórbonctani.

1844-ben lért vissza Pesl-Budára, ez év
ben magyarosított névvel. Fizetés nélküli 
rendkívüli tanár lett, hat éven át saját költ

ségén bérelt helyiségben tanította az új 
(udományt A szabadságharcban önkéntes 

nemzetőr főorvos volt, ezért hét hónapon 

ál állásából felfüggesztették, így a kór- 

bonctan tanítása 1851-ig szünetelt. 1860- 
ban nevezték ki rendes tanárrá, profesz- 

szorsága 1873-ig tartott
Kutatásokat végzett az oedema, a fulla

dás, a narkózis, a szívműködés egyes 

problémáival kapcsolatban. Az első ma
gyar kórbonctani tankönyv szerzője (A 

kórbonctan elemei Buda, 1864 ). Műkő-
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dése sokrétű volt. 1844-hen Becsbe küld
ték az uroscopia tanulmányozására Erről 

egy vándorgyűlésen számolt be, mint 

ahogy számos fórumon publikálta kór
bonctani tapasztalatait. Szereplései ese
ményszámba mentek. Tanszékén jogászok 
számára törvényszéki orvostani adott elő. 
Az életmentés tanát bevitte a papnevel
dékbe Húsz éven át tanította a medicina 
pastoralist is. Az életmentés tanát a „Nép

tanítók Lapjá"-ban közölte, táblákat raj
zolt és ezeket magyarázatokkal látta el a 
budapesti mentőegyest)let részére.

Ha pihenni akart, csak tevékenységet 
változtatott. Rajzolt, festett vagy a régé
szénél foglalkozott, sokat utazott Ország 

szerte agttációt folytatott az 1853- évi tűz
vész után pusztulásnak indult vajdahu

nyadi vár megmentéséért, elvégezte a vár 
felmérését és leírását Az udvari kegy ezért 
a „hunyadvári" előnéwe! jutalmazta Buda 

történeti nevezetességű helyeinek emlék
táblával történő megjelölése is neki kö
szönhető. Trefort Ágoston miniszter meg
bízása alapján a Pest megyei műemléke

ket, templomokat felmérte, rajzokkal il
lusztrált jegyzeteit levéltárba helyezte, ili. a 
régi templomok adatait az „Archeológiái 

Értesítődben közölte. Kórbonctani múze
uma számára természetim készítménye
ket alkotott, ennek érdekében München

ben tanult, itthon pedig elsajátította az esz
tergályos mesterséget Része volt Schor- 
dan Zsigmond szobrának megalkotásá
ban is.

Alapítványt tett, aminek kamataiból 
évenként a legjobban fogalmazott bonc- 
(egyzőkónyv és a legsikerültebb szövetta

ni készítmény szerzőjét jutalmazták
Kora természetgyógyászait is megláto

gatta, hogy tevékenységüktől tájékozód
jék. Sokrétű tapasztalatait külön könyv

ien írta le 1846-ban. Megtanult hélienil is, 
hogy a Talmudból közvetlenül meríthes
sen. Számos kórbonctani műszót alkotott, 

amiben szerepet játszott nyelvtudása is 
(angol, görög, német, olasz) Szépirodalmi 

művet is írt

Irodalom

HONTI József: A. L. (1812-1887) élete és mun

kássága Orvosi Hetilap, 135, 1994.

Hotui József

ÁRKAY ALADÁR
(Temesvár, 1868, febr I.- 

Btitlapesl, 1932febr. 2.)

A XX századi magyar építészet sokoldalú 
alakja, építész, festő- és iparművész volt 
egy személyben Édesapja jómódú iparos 
volt. aki családjával 1874-ben Pestre költö
zött. Itt végezte tanulmányait Már a gim
náziumban kitűnt rajztudásával, tanára 
buzdítására a régi budai utcák részleteit, 
romantikus hangulatát festette 1886-ban 
beiratkozott a Műegyetemre, de közben 

tovább tanult festeni Karlovszky Bertalan
tól abban az iskolában, ahol Székely Ber
talan, Lotz Károly, Kernstok Károly is taní

tott 1892-ben és 1900-ban rövid ideig épí
tészetet és festészetei tanult a párizsi 

Academie desBeaux-Arts-on. Közben Zü
richben is dolgozott. A kilencvenes évek 

elején a bécsi Gellner és Hellmer cég, illet
ve a salzburgi színház és a pesti Soly- 
mossy Orfeum munkálatait irányította Ha
zatérve Hauszmann Alajos mellett dolgo
zott a budavári Királyi Palota építkezésé
nél. 1894-ben belépett apósa, Kallina Mór 

irodájába. Együtt tervezték a Honvédelmi 
Minisztériumot és a Honvéd Főparancs

nokság (II. világháborúban elpusztult) 
épülettömbjét. Később elváltak útjaik, 

mert Kallina megmaradt az eklektika mel
lett, ő pedig igyekezett túllépni azon Még 
együtt tervezték a Budai Vígadó épületét, 
melynek 1897-ben kezdték meg a kivite

lezését 1899-ben már önállóan vett részt a 
Szépművészeti Múzeum tervpályázatán, 
ahol III. díjat nyert. 1900-tól önállóan dol
gozott, néhány pályázaton társult sógorá
val Kallina Gézával 1913-ig viszonylag 
kevés terve valósult meg, mert modern 
irányba haladó építészeink általában keve
sebb munkát kaptak. Ebben az időben 
foglalkozott szobortatapzat-iervezéssel és
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készített csillánervet is. Grafikai munkál, 

tervvázlatai, pályatervei - a kevés megbí
zás ellenére is - jelzik művészi felfogását

1905-ben építette fel az Andrássy út és a 
Hősök tere sarkán a Babochay-villát, az el
ső új stílusú épületet ezen a reprezentatív 

főútvonalon. Ennél az épületnél új oldalá
ról mutatkozott be: Lechner hatására az 
eklektika utolsó maradványaitól is meg
szabadult. A magyar szecesszió és a mün
cheni Jugend-stil elemeit korszerű alapraj
zi szervezésre törekedve olvasztotta össze, 

s korának jelentős és harmonikus sze
cessziós épületét alkotta meg, mely egyen
rangú volt a hasonló törekvésű külföldi al
kotásokkal. Néhány kisebb jelentőségű 

terve után 1910-1913 közölt épült fel a 
Ráth György utcában a bírák és ügyészek 

lakótelepe. A villanegyed korszert alapraj
zi elrendezésű, változatás hangulatú külső 

megjelenésű épületei utolsó állomása Á.
A. azon korszakának, melynek legjellem

zőbb törekvése az új építészet kikísérlete
zése, az egyéni hang megtalálása volt 

1911-ben kapott megbízást a Városligeti 
fasori református templom építésére, a 
hozzá kapcsolódó lelkészlakkal és tanonc- 

otthonnal. A görög-kereszt alaprajzú, ku
polával lefedett belső tér nagyszert térha

tást ad, külsejének látványosabb része a 

színes majoltkával díszített főbejárati rész 

Az 1. világháború hatása érződött az 
építészetben is, csökkent a lehetőségek 

száma, mégis több pályázaton sikeresen 
szerepelt. 1923-l>an a zalaegerszegi temp

lom építésével indult meg az a korszaka, 
melyben hét új templomot épített. Ekkor 
tervezte a városmajori kis templomot, 

mely lornácos, félnyeregtetős bejáratával, 
változatás tetőformájával erdélyi hangula
tot idézve a magyaros építészeti stílus ké
sői alkotása. 1925-ben tanulmányutat tett 

Franaaofszág-Belgium- I lollandia-Auszc- 
ria útvonalon. Ez az út nagy hatással volt 

ni, hazatérve tapasztalatairól előadásaiban 
és két nagyobb cikkben számolt l>e 

Újabb jelentős alkotása a GyŐrgyárvá- 
rosi rk templom (1928), mellyel elméleti

leg eljut a modern építészethez. Külső 

megjelenésében jó arányú, monumentális 

épület, mely egyszerű eszközökkel, vilá
gosan tükrözi a belsőt, megjelenése festői 
szinhatásokra épült. Ezt követően a buda

pesti Madách-sugárút indítására kiin pá
lyázaton vett részt, nagyvonalú, városképi 

szempontból szép terve 1. díjat kapott, de 
nem valósult meg. 1931-től haláláig dolgo
zott a második városmajori templom ter

vén, melyet befejezni már nem tudott. Fia, 

Bertalan valósította meg jelenlegi formájá
ban. aligha dönthető el, hogy a felépült 
templomban melyikük felfogása milyen 
mértékben tükröződik.

Irodalom

LYKA Károly: Á, A . Magyar Művészet, 1932,; 

MAGYAR Vilmos: A. A Magyar Mérnök- és Épí

tész Egylet Közlönye, 1932.; DEKCSÉNYI Ba

lázs: Á A-, Ilp., 1967; Magyar Művészet lip., 1981.

Hajós Györfiy

ARKAY SÁNDOR

(Világos, 1841 non. ?•

Budapest, 1910áprS.)

Mesterségét Aradon tanulta, itt is reme

kelt 1864-ben, majd Temesváron nyitott 
műhelyt. Feltehetően az egyesülni készü

lő főváros építési konjunktúrája csábította 
pesti áltelepülésre 1869-ben. A romanticiz- 
mus időszakában lehanyatlott kovácsolt- 

vas-művesség az 1870-es évek második 
felétől indult ismételt fellendülésével mű
helyében a művészi kovácsolás kapta az 

elsőbbséget, és a történelmi stílusok egy
más utáni felidézésével, valamint azok

nak saját egyéniségéiből fakadó átkötésé
vel kováooka munkáinak sorát A 19 szá

zad utolsó két évtizedében műhelye a ha
zai műlakatosság egyik fontos központjá

vá növekedett. A fővárosi díszítő alkotása
inak sorából külön is kiemelendő a New 
York palota és a Fonciere Biztosító Társa

ság Andrássy út 2 sz palotájának kapuja, 

az Andrássy út 21., 62., 8^-#5., a Szabad
ság tér 14 sz házak, a Stefánia út 95. sz.
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alatti, egykori Haggenmacher-villa attrak
tív vasmunkái, a volt honvéd főparancs
nokság Dísz téri palotájának rácskapuja, a 

Nyugati pályaudvar és a II. világháború
ban elpusztult F.rzsébet-hid vasdíszei, az 
egykori Balxxhay-villa 1935-ben lebontott 
kerítése, a volt Lipótvárosi Kaszinó Zrínyi 
utcai épületének rácsai és még sok más 
attraktív kialakítású műve A művészi ko

vácsolásban szerzett gyakorlatát iparmű

vészeti tárgyainak sora is jelzi, ezek |ava 
része kiállításokra készült vagy templomi 
felszerelésként, esetleg lakáshasználati 
tárgyként funkcionálnak. Már az 1885. évi 
országos kiállításon feltűnést keltett rézből 
domborított középkori apród szobra, az 
1896. évi ezredéves országos kiállításon 

Deák Ferenc és Liszt Ferenc domborított 
reliefjeivel aratott elismerést, plasztikai re
meklésével bizonyítva az ötvösszerszá

mok használatának elsajátítását 1889-ben 

a Fővárosi Képzőművészeti Bizottság vas
tól készítendő díszkúlra kiírt pályázatán 

vett részt és tervével építészeket is mege
lőzve első díjat nyert. A díszkutat a Gizel
la téren (ma Vörösmarty tér) kívánták fel
állítani, majd a Vámház téren lévő parkban 
szemelték ki helyét, megvalósítása végül is 
elmaradt. Á S. üzeme századunk elején már 
hadfelszerelési cikkeket is gyártott, szállí 
tója volt a közös hadseregnek és a honvéd

ségnek, ettől kezdve gyárában a művészi 
kovácsolás már alig jutott szerephez, de az
1880-1900-ig terjedő időben készült alko

tásai közül sok európai színvonalú.

Irodalom
l’EREHÁZY Károly. A magyar historizmus ko- 
WSooltvas-művességének |eles mestere- A S.
F.pilé.v és Épltészettudomány 17. 1895

Pereházy Károly

ARKÖVY JÓZSEF

(Huriapcst, 1851 febr.8.- 

HueJaffvU, 1922. m áj 19)

Apja, Arnslein József fogász, 1862-1 x-n kért 
névváltoztatási Szülei papnak szánták, de

ö 1870-től a pesti Tudományegyetem or
vosi karára iratkozott be Másodéves me
dikusként Thanhoffer Lajos felügyelete 

mellett állati fogcsirák átültetésével kísér
letezett, szigorló orvosként az élettani in
tézetben gyakornok. 1876-ban szerezte 
meg orvosdoktori oklevelét, 1877-ben se
bészdoktorrá és fogászmesterré avatták 
Végzése után Angliában, Francia- és Né
metországban tett tanulmányutat. Hazaté

rését kővetően után magángyakoriatoi 
folytatott, majd 1891-ben magángyógy
intézetet nyitott, ahol kizárólag szegények 
fogbetegségeit kezelte. 1881-ben a bp.-i 
orvosi karon a fogászat magántanára, he
tente három alkalommal 2-2 óra elméleti 
előadást tartott, konzerváló kezelést, fog
húzást és szájsebészeti műtéteket muta
tott be. 1888-tól a Szent Rókus Kórház fő
orvosa, 1890-től a bp.-i Tudományegye
tem Fogászati Klinikájának igazgatója, 
amely 1890 febr 9-én nyílt meg Egyetemi 
Fogászati Intézet néven. 1892-től a fogá
szat nyilvános rk. m., 1906-tól 1918-ig nyil
vános rendes tanára a bp.-i orvosi karon.
1906-tól a kultuszminiszter rendeletére az 
Egyetemi Fogászati Intézet nevét Stomato- 
lógiai Klinikára változtatták. Új épületét - 
Árkövy tervei alapján - 1909-ben adták 
át. Nevéhez fűződik a Fogorvosok Egye
sületének (1879) és a Budapesti Kir. Or
vosegyesület Stomatológus Szakosztályá
nak (1896) megalakítása, majd a Stomato- 
lógusok (Fogorvosok) Országos Egyesüle
te (1896) megalapítása 1902-ben megala
pította a Stomatológiai Közlemények című 

folyóiratot, amelynek első főszerkesztője 
lett A Nemzetközi Fogorvosok Társaságá
nak örökös tiszteletbeli elnöke (1909), 

több külföldi fogorvosi társaság tagja Szé
les szakirodalmi munkásságot fejtett ki, a 
tudományos hazai fogorvosképzés megte
remtője. A fogorvoslás területén elévül

hetetlen érdemeket szerzett hisztológiai 
kutatásaival, diagnosztikai és terápiás eljá
rásaival, kutatásaival hozzájárult, hogy a 
fogászat egzakt szaktudománnyá vált. A 
logbetegségek kórbonclanának kutatása
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ival, a fogászai! diagnosztika fejlesztésével 
nemzetközi hírnévre is szert tett. Érdeme
ket .szerzett a logtömés technikájának fej
lesztésével is A Budapesti Orvostudomá

nyi Egyetem (SOTE) Egyetemi Tanácsa
1963-ban kétévenként kiosztásra kerülő 
Árkövy József-emlékérmet alapított.

Fő műve

Diagnnxtik dér Zahnkrankheiten und durch 

Zühnleiden bedingen Kiefererkrankunge 

Stultgart, 1885.
Kapronczay Károly

ASBÓTH OSZKÁR

(Pankota, Arad m., 1891 m árc.}!.- 

Budapest, !960.febr27.)

Aradon nevelkedett és itt kezdte repülő- 
gépsárkány-kísérleteil 1908-ban. Mint ko

rának több kísérletezőjét, a repülőgépek 

mozgásának stabilizálása foglalkoztatta, 

ennek megoldására több szerkezetet ké
szített. Egy ilyen modelljét elküldte Becs

be a Légjáró Csapatok parancsnokságá

nak. így neve ott is ismertté vált. Katonai 
szolgálatra is Fischamendre rendelték, a 

légcsavarkísérleti állomásra.
Az első világháború alatt a légcsava

rok kísérleti kiválasztásában működött 
közre a különböző repülőgéptípusok és - 

motorok igénye szerint Kitűnően megta
nulta a légcsavarok szerkesztésének és 
fejlesztésének szabályait. Ennek nyomán 
saját szabadalmat nyújtott be egyszerűb

ben gyártható, egyenes élű, jobb hatásfo
kú légcsavarforrnákra Az új A-íéle lég
csavarokat használták az első világháború 

több hadirepii ló-típusán.

légcsavarjainak sorozatgyártására 1918- 
ban gyár létesült a Monarchia legnagyobb 

repülőgépgyára mellett ELMA (Első Lég

csavar Művek Albertfalva) néven, melynek 
műszaki vezetését az összeomlásig látta 
el A hálxini után új légcsavar üzemet lé
tesített „Express" néven, amely a repülési 

lilalom alatt 1922-ig főleg siklóhajókhoz 
gyártott légcsavart és vlzijárművekhez ha-

jócsavan. Ez az üzem a tilalom feloldása 
után A. O. Repülőgépgyár néven alakult 
újjá Budapesten, szabadalmazom faépíiésü 

könnyű autókarosszériák, repülőgépek, 
légcsavarok és hajócsavarok gyártására. 
Itt épültek többek között Rotter Lajos 

„FEIRÓ-I” és a műegyetemi sportrepülők 
Lampieh L-l gépének törzsszerkezetei.
1928-tól folytatta azokat a függőlegesen 

felszálló repulőgépkísérleteket, amelye
ket 1917-től Petróczy - Kármán - Zuro- 
vecz tervei szerint, gyors, függőlegesen 

felemelkedő, emelőcsavaros megfigyelő 
kosarakkal a hadsereg részére végeztek. 
Kísérleteinek célja az volt, hogy a kötélen 

feleresztett és így stabilizált szerkezeteket, 
szabadon repülő és haladó repülőgépek

ké fejlessze A löbb, mint két éven át foly
tatott kísérletek során az egymás felett for

gó, ellentétes forgásirányú, két nagy fa 

légcsavar több mint kétszázszor emelte 
fel szerkezetét pilótával a levegőbe. Elér

tek közel egy órás föld feletti lebegést is, 
de szerkezetei a merev csavarok miatt, 

amint ezt Kármán Tódor már 1920-ban 
matematikailag bizonyította, haladó moz
gásban vagy erősebb oldalszélben már 
instabillá váltak.

A. O. rendkívül jó íráskészségével, sok
irányú nyelvtudásával és jó üzleti érzékkel 
ezeket a kísérleteit az egész világon pub

likálta. így a nagy világlapok sűrűn be
számollak a világ első sikeres „helikopter- 
repüléseinek” minősített hírekről. Szemé- 

lyétxm már akkor megvalósult az ideális 
„menedszergerlípus", aki rendkívüli aktivi
tását kísérleteivel párhuzamosan gyümöl- 

csóztetm tudta.
Közben itthon az automobilok légcsa

varos hajtásával is próbálkozott. A kísérlet 

szerkezeti hiba miatt halálos balesettel 

végződött, amelyért elmarasztalták. Ekkor 
nagy nemzetközi hírét felhasználva, éve

kig francia, angol, majd német cégeknél 
folytai la helikopter kisérleli munkáit 1941- 
ben Németországból hazatéri hajók lég 
csavaros lia|tásával kísérletezett és szakíró

ként tevékenykedett 1945 után ezt foly
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tatta, majd az Újításokat Kivitelező Válla
latnál szakértőként dolgozott haláláig A 
repülőgépek légcsavarfejlesztésében és 
kísérleti munkáiban végzett tevékenységét 
ezidőben több hazai és nemzetközi kitün
tetéssel honorálták.

Főbb rmívci

A légikftzlekedés egyik fontos problémája az 

állítható emelkedésű légcsavar. Motor. 1919., 

A repülőgép Bp , 1943 ; Az első helikopter 

Természet és Társadalom, 1955 , Az elsrt heli

kopter. Hp., 1956.; Géprepülés. Hp., 1957

Irodalom

GOHLKE, K Asboth-Steilschrauber. Flug- 

.sport, 1936.; .. stb. IS HODA András Ki volt 

A O.? LobogA, 1978. júl. 20 ; A O. munkássá

gának átértékelése. Repülés, 1980; Sz J - Száz 

éve született A. O. ,A helikopter nem ábránd' 

Magyar Nemzet, 1991- márc. 27.1

\Vinkler László

ASBÓTH SÁNDOR

(Keszthely, 181 1. dec. 18 - 

Buenos Aires, 1868 fan. 21.)

Édesap|a, Asbóth János, a keszthelyi ma
gyar mezőgazdasági tanintézet, a Geotgi- 

kon tanára, majd igazgatója volt. Fivére, 
Lajos az 1848/49-es szabadságharcban a 

tábornoki rangig emelkedett. A. S. tanul

mányait Selmecbányán végezte és Pesten 
tett mérnöki .szigorlatot 1836-től a marosi 
Ideiglenes Hajózási Intézet igazgatója, 
1844-tól Temes vármegye építészeti igaz
gatója volt A szabadságharcban mérnök
kari tisztként szolgált, először Klapka 

György tálwrnok seregében, majd alezre
desi ranglxm Kossuth Lajos szárnysegéde 

lett, akit önként követett az emigrációba.

Több országban dolgozott, végül az 

Egyesült Államokban telepedett le, ahol 
először mint építési rajzoló, majd mint 
mérnök egy bánya vállalkozásnál műkö

dött közre, és ércbányákat tárt fel a Szik
lás-hegységben. Később önállósította ma
gát és acélöntődét létesített New Yorkban.
A város egyik tervező és kivitelező mérnö

ki állását nyilvános pályázat tufán nyerte

el, ott városrendezési és -fejlesztési terve
ken dolgozott. (Terveit 1933-ban a chica
gói világkiállításon is bemutatták, mint 

olyan terveket, amelyek évszázadra előre 
figyelembe veszik a rohamosan fejlődő és 
épülő nagyváros minden igényét,) Tanul
mányi társaságot is létesített az aszfaltbur
kolás olcsóbb és tartósabb anyagokkal va
ló helyettesítésének tanulmányozására Ó 
alkalmazta New Yorkban első ízben járda
burkolásra a bitumenaszfaltot.

Az amerikai polgárháború kitörésekor 
hadiszolgálatra jelentkezett. 1861-1865 kö
zött Lincoln hadseregében a háború egyik 
vezető parancsnoka volt, előbb dandártá
bornok, később pedig Florida és Kentucky 
katonai parancsnoka. Az arkansasí Pea 
Ridge mellett folyó csatában súlyos fejse

bet kapott. A polgárháború befejezése 
után, 1866 márciusában, kinevezték az 
Egyesült Államok első argentínai és para

guayi követévé. Állomáshelyének elfogla
lása előtt, sebesülésének kezeltetésére, rö
vid időre Párizsba ment. 1866-ban megér
kezett Argentínába, és az épp folyó dél

amerikai háborúban békét közvetített. 
Egészségi állapota azonban egyre rosz- 
szabb lett, és két év múlva Buenos Aires

ben meghalt. Az argentin kormány nem

zeti gyászt rendelt el temetésének napjára,
A Buenos Aires-i angol ó tem etőben  he

lyezték örök nyugalomra.

Irodalom

JOHNSON A (szerk ) Dictionary of American 

Hiography Londorv-New York, 1928. 1 k n t ; 

LÓSY-SCHMir>T Ede: A szabadságharc mér

nökvezérei és mérnókvezetfíi. M.agyar Techni

ka, 1948 ; ANTALL József: A. S. Élet és Tudo

mány. 1966.

Vajda Pál-Vajdáné Csizmánk Irén

ASCHNER 1JPÓT

(Assakürt, 1872 fan. 27- 

Hudapest, 1912 febr 6)

Szerény körülmények között élő családból 
.származott Édesapja Nyitra megyei falusi



Aschncr 134

vegyeskereskedő volt. Iskoláztatására sem 
igen tellett, mindössze négy polgári osz
tályt végzett. Pályafutását kereskedóse- 
gédként kezdte, 1896-ban lépett be az 
Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt. - 
a mai TUNGSRAM Rt. - jogelődjéhez, az 

előbb Egger Béla és Tsa., majd Egyesült 
Villamossági Gyár néven működő céghez, 
amelynek telephelye Budapesten a Hu

szár utcában volt. A vállalat csak a század 
eleién települt át Újpestre, ekkor indult 
meg modern nagyvállalattá fejlődése - 
nem utolsósorban - azó tevékenységének 

köszönhetően.
Kistisztviselőként kezdte, sokáig szám

lázással foglalkozott, ami lehetővé tette 
számára a vállalat teljes kereskedelmi for

galmának áttekintését. Fokozatosan ke

rült mind fontosabb beosztásba, végül ke

reskedelmi igazgató lett, majd 1918 de
cemberében az akkor már igen jelentős 
ipari nagyvállalat vezérigazgatója. Tevé

kenyen együttműködött az 1924-ben létre

jött nemzetközi izzólámpa kartell (Phoe- 
bus-General Patent and Business Deve- 

lopment Agreement) megszervezésében, 
amelynek löl>b ízben alelnöki, illetve elnö

ki tisztét is betöltötte Ennek a tagvállala
tok műszaki fejlesztését is kölcsönösen 

koordináló szervezetnek a legnagyobb iz
zólámpagyártó vállalatok voltak a tagjai 

az amerikai General Electric, a holland 
Philips, a német Osram, a francia Com- 

pagme des Lampes, valamint Tungsram 
néven az Egyesült Izzó.

1944. március 19-én, amikor a németek 

megszállták Magyarországot, a Gestapo 
Aschnert az elsők között hurcolta el. 

Mauthausenbe került, ahonnan egy fo

golycsere révén sikerült 1944 decemberé 

ben Svájcba jutnia. A háború után a ma
gyar kormány kérésére hazatért, és idős 

kora, valamint az átéllek ellenére töretlen 
akarattal ismét tevékenyen kapcsolódott 
az Izzó munkájába mim a vállalat alelnö- 
ke Ezt a posztot töltötte lie haláláig.

A L. kétségkívül a két világháború ko

zom magyar nagyipar egyik vezéralakja

volt. Szerepe a magyar ipar tudatos fejlesz
tésében kiemelkedő. Páratlan szervező- 
képességével, üzleti tevékenysége ered

ményeként sikerült az Egyesült Izzót világ
vállalattá, a vákuumtechnikai szakma nem
zetközi nagyvállalatainak egyenrangú part

nerévé fejlesztenie. Érdemei gazdasági vo
natkozásban elsődlegesek, de emellett 

joggal érdemel említést azoknak a magya
roknak a sorában, akik szerepet játszottak 
a természettudományos és műszaki hala
dásban. Elsősorban azért, mert felismerte 

annak az iparágnak a perspektíváit, amely
nek az élén állott és hatékonyan működött 
közre abban, hogy a lehetőségek való

sággá váljanak. Tevékenységéhez fűződik 

a rádiócsőgyártás bevezetése Magyaror
szágon, a fémszálas izzólámpák tökélete

sítése, és az is, hogy megvalósult hazánk
ban a Bródy Imre által feltalált kriptontöl- 
tésű izzólámpa tömeggyártása. Ebből a 
célból kezdeményezésére az Egyesült Iz

zó knptongyárat létesített Ajkán, melynek 
tervezését Heller László irányította.

A. L. már 1922-ben kutató laboratóriu
mot hozott létre az Egyesült Izzó kebelé
ben, ami a műszaki fejlesztés elsődleges 
fontosságának - abban az időben még tá

volról sem általános - felismerését bizo
nyítja. A laboratórium élére olyan jeles tu
dósokat állított, mint Pfeifer Ignác, majd 
Bay Zoltán. Itt is, és az üzemekben is, ko
moly tudományos munka folyt, nem csu

pán a közvetlen vállalati fejlesztés, hanem 
az alapkutatás területén is. Az Izzónál szá
mos olyan tudós végzett eredményes és 

megbecsült munkát, akii ma a magyar ter
mészettudományos és műszaki haladás 
legjelesebb képviselői között tartunk szá

mon Így pl. a már említetteken kívül 

Czukor Károly, Millner Tivadar, Selényi 

Pál, Szigeti György, Túri Pál, Valkó Iván 
Péter, Vészi Gábor, Winter Ernő.

Irodalom

LÉDEREK OttA A 100 éve* Újpest története 

lip.. 1936 , HAKKAY iMvün A Tun(pr.un Kt 

története 1H96-1945 l-ii kot. Hp , 19H7.

Gyöngyösi István
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AUJESZKY AIADÁK

(fíea. IH69 Jan. 11.- 

Budapest, 1933- "tá rt 9 )

Középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, 1893 bán avatták or
vosdoktorrá Sebészeti és belgyógyászati 
ismereteit az egyetemi klinikákon tökéle
tesítette. 1896-ban Hőgyes Endre profcsz- 
szor, a budapesti Pasteur Intézet vezetője

- felismerve tehetségét - az általános kór- 
tani tanszékre maga mellé vette tanárse

gédnek. Öt év múlva az Állatorvosi Főisko
lán és az Állami Bakteriológiai Intézetben 
Preisz Hugó professzor tanársegédje lett, 
s a korábban megszerzett egészségtan- 

tanári és iskolaorvosi képesítés mellé itt az 
állatorvosi diplomát is megszerezte, majd

- miután a bakteriológiai diagnosztika tárgy 
köréből magántanárrá habilitálták (1903)- 
Preisz utódaként az Állami Bakteriológiai 
Intézet és az Állatorvosi Főiskola bakteri

ológiai tanszékének vezetését is átvehette 
(1906). Ezt a feladatkört látta el haláláig

Aujeszky professzor oktató-nevelő mun
kája mellett az egyetemes mikrobiológia 

és immunitástan számos területét gyarapí

totta felfedezéseivel. Ezek közül a legna
gyobb jelentőségű egy vírusos eredetű 

agyvelőgyulladás, az ún. „álveszettség*, 
azóta nevével is |elzett betegség felfedezé

se (1902), amelynek révén egycsapásra a 
vímskutatás úttörői közé emelkedett Meg 

szervezte és 1919-ig vezette az Állatni 
Oltóanyagtermelő Intézetet, amelynek 
munkatársai mind az „Au|eszky-iskola" 
tagjai voltak Ennek az intézetnek felada

ta volt a diftéria elleni szérum, a veszettség 
elleni vakcina, továbbá a tuberkulin és a 

mailem termelése, valamint a különféle 
vállalatok által termelt oltóanyagok hivata

los ellenőrzése.
Higiénés mikrobiológiai mtinvlzsgála- 

tok (ivóvíz. te|, élelmiszerek, talaj, levegő 

stb bakteriológiai ellenőrzése) mellett 
Anjeszky jelentős kutatómunkát is vég 

zott. Úttörő jelentőségűek a kutyák ve 
•'zettség elleni megelőző védőoltásának

kidolgozására vonatkozó vizsgálatai Ezek 
eredményeként Magyarországon - a ku
tyák kötelező védőoltásának bevezetése 

révén - világviszonylatban elsőként sike
rült a veszettséget felszámolni. Másik ku
tatási területe volt a tuberkulózis bakteri
ológiája, amelynek keretében a humán-, 

bovin- és avaintipusü gümőkór-baktériu- 
mok mellen különösen sokat foglalkozott 

a hidegvérűek tuberkulózis-baktériumai
val, ill. azok oltóanyagként felhasználásá
nak lehetőségeivel. Emellett több új bak
tériumfajt fedezett fel és írt le; új spórafes
tési eljárást dolgozott ki. Neve alatt több 
száz folyóirat-közlemény, egy bakterioló
giai tankönyv, egy kézikönyv és két nagy 
német enciklopédiában a .veszettség" cím
mel írt fejezel jelent meg,

Mikrobiológiai oktató-, kutató- és isko
lateremtő tevékenysége széles körű elis

merést váltott ki Rendes tagja leu a Szt. 
István Akadémiának; alelnöke az Orszá 
gos Közegészségügyi Egyesületnek és a 
Természettudományi Társulat Mikrobio

lógiai Szakosztályának; külföldi lev. tagja 
a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie- 

nak, r tagja az Orsz Állategészségügyi 
Tanácsnak, vezetőségi tagja az Orsz. Állat
orvos Egyesületnek, előadótanára a köz- 
gazdasági egyetemnek. Emlékét művein, 
alkotásain, tanítványain kívül születésé 

nek 100. évfordulója alkalmából (1969) 
leleplezett mellszobra is őrzi.

Irodalom

Az Állatorvostuclományi Egyetem elhunyt ta
nárainak életrajzai. Hp., 1967 . MANNINGER 
Kczsfi A A. Magyar Állatorvosi lapok, 1969.; 
KAKASSZON Dénes A. A. Orvostörténeti Köz
lemények, 1969

Karasszon Dénes

AUJESZKY LÁSZLÓ

(Budapest, 190) ang 2 ) -  

Hndapcst, 1978 dtc 7 )

lídirsapja A Aladár ismert orvos, bakterio
lógus, édesanyja zenepedagógus volt. Jára
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tos volt a zenéljen, művészetekben, iroda
lomban. Nyelvismerete - német, angol, 

francia, orosz - lehetővé tette, hogy a 
külföldi tudományos irodalommal min
den nehézség nélkül állandó kapcsolatot 
tartson,

Középiskoláit a budapesti Mintagimná

ziumban, egyetemi tanulmányait 1921-1925- 
ben a Pázmány Péter Tudományegyetem 
a fizika és matematika szakán végezte.

1926-ban. „summa cum laude” avatták 
doktorrá. Már az egyetemen a matematika 

tanszéken gyakornok és a könyvtár veze
tője. Egy számelméleti dolgozattal pályadi
jat nyert. 1926-ban 23 évesen került az 
Országos Meteorológiai és Földmágnes- 

ségi Intézetbe az akkoriban korszerűsítés
re szoruló prognózis osztályra Az időjá

rás-előrejelzés szerelmese voll és gyakor

latilag 1926-tól nyugdíjazásáig, 1963-ig 
ezen a tudományterületen dolgozott Ahogy 

az intézethez került, figyelmet keltő dolgo
zata jelent meg a Természettudományi 
Közlönyben 1925-ben a Duna-Tisza-kö- 

zi Mezőgazdasági Kamara pályázatot hir
detett. amit A. L megnyert „Védekezés az 

időjárási károk ellen” című könyvével. Ne
ve ezzel egy csaf>ásra ismert lett a mező

gazdasági szakemberek előtt. Választ adott 
e súlyos kérdésre és megjelölte a beavat
kozás lehetőségeit. E több nyelven megje
lent dolgozata széles körű tájékozottságról 
tett tanúbizonyságot. „Népszerű időjárás- 

tan" címen írt kis könyve széles mezőgaz

dasági rétegeknek nyújtott jó tájékozó
dást 1928-ban a Magyar Meteorológiai 

Társaság egyik alapító tagja volt, majd egy 
ideig jegyzője, titkára és az „Időjárás" című 

folyóirat szerkesztője.
A. L. legnagyobb érdeme, hogy mega

lapozta hazánkban a korszerű időjárás 

előrejelzést, és azt nemzetközi színvonal

ra emelte. Ő honosította meg a „bergeni 
iskola" korszerű, légtömegekre és fron

tokra épült analizismódszerét. Bevezette 
az időjárási folyamatok háromdimenziós 
szemléletét. Ha semmi többet nem tett 
volna, már ezzel is beírta nevét a magyar

meteorológia fejlődéstörténetébe. Vele fej

lődött 1932 és 1940 között a magyar 
szinoptika. Ó volt az első hazánkban aki 
az „időjárás-előrejelzés művészete" helyen 
az időjárásra való fizikai következtetések
ről lueszéit és írt. Bevezette a „helyi előre
jelzést”, ami Budapestre vonatkozott. 1937- 
ben egyetemi magántanári képesítést nyert 
„az időprognosztika fizikai módszerei” 

tárgytól. 32 féléven keresztül tartott előa

dásokat az egyetemen.
Az Agrár- és Műszaki egyetemeken is 

több féléven át adta elő a meteorológiát. 
1947-ben az Egyesült Államokban. Wa
shingtonban a 24. Nemzetközi Igazgatói 
Értekezleten a magyar kormány megbízott
jaként aláírta a Meteorológiai Világszerve
zethez (WMO) való csatlakozásunkat

Kezdeményezője és szervezője volt az 

első orvos-meteorológiai tanfolyamnak, 

ahol több előadást is tartott. 1954-ben a fi
zikai-tudományok kandidátusává minősí

tették. 1973-ban a földtudományok dokto
ra lett Két ízben kapta meg a „Steiner La

jos Emlékérmét” 1976-tól a Magyar Mete
orológiai Társaság tiszteleti tagja. Rövid 
ideig az intézet igazgatója is volt.

Azon tudósok közé tartozott, akik a 
kutatás lehetőségét és a gyakorlati élet 
szükségleteit össze tudták kapcsolni Nagy 
elődök példája nyomán legfőbb feladatá

nak tekintette, hogy a tudomány eredmé
nyeit széles körijén terjessze. Évtizedeken 

keresztül alig volt népszerűsítő szaklap, 

folyóirat, újság, ahol ne jelent volna meg 
tudományos ismeretterjesztő írása. Köny

vei, dolgozatai egy kis könyvtárat tesznek 
ki, tudományos ismeretterjesztő cikkeinek 

száma több száz.

I:(>bb munkái

Az időjárás és a mindennapi élete 1933 , A 

meteorológia helye a termeszeikutatáshan

1934 , Sztralo.siíéra. 1934,, A jégeső gyakorisá

ga és valószínűsége Hudapesten. 1947,. Mező- 

gazdasági meteorológia 1951 Az időjárás sze

szélyei 1955, A légkor fizikája. 1957 ; A felhók 

világa, 1958; Értsiik meg az időjárást 1960

Zách Alfréd
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BABITS VIKTOR

(Budapest, 1900. márc. 14.-?)

A budapesti Műegyetemen végzett 1923- 
ban, ahol gépészmérnöki képesítést szer

zett. Ugyanezen évben a technikai fizikai 
tanszéken (prof. Wittmann Ferenc mel
lett) tanársegédként elhelyezkedett. 1924- 
től 1938 októberéig ugyanott adjunktus
ként működött. Műszaki doktori vizsgát 

tett és 1931-ben avatták, majd 1938 július
22-én magántanárrá nevezték ki. Ezt köve

tően megvált az egyetemtől és meghívott 
előadóként tartott előadásokat. 1940-ben 

m.kir. szabadalmi biró lett Budapesten a 

XI, kér., Késmárki utca 4-6. alatt lakott, 
közel az egyetemhez.

Kezdetben Wittmann professzor „Rádió- 
telegráfia és rádiótelefónia" címmel, nem 
kötelező tárgyként meghirdetett előadá

sainál, az igen szemléletesen bemutatott 
kísérleteknél segédkezett. 1932-ben Po
gány Béla vette át a tanszéket és B V. 
1933-tól már kötelező féléves tárgyként 
„Rádiótechnika" címmel tartott előadáso
kat a Műegyetem gépészmérnöki kar „B" 
tagozatán Magántanári kinevezését „Rá
diótechnika különleges kérdései és be

rendezései" témakörben nyerte el.
Több könyve és publikációja látott nap

világot. Néhány bejelentett találmánya is 
volt „A távolbalátás" című művet 1930- 
l>an adta ki, következő műve 1934-ben 

„A távolbalátás fejlődésének újabb irányai" 
címmel kenik a könyvesboltokba A Mér
nöki Továbbképző Intézetében tartott elő

adásai 1942-ben jelentek meg konyvalak- 
han: „A távolbalátás és az ultrarövidhullá
mok technikája” címmel Ennek javíioti 
kiadása 1948-ban jeleni meg, „A távolbalá

tás technikája" címmel. Egyetemi előadá
sai nyomán Mezey Géza állította össze a 
„Rádiótechnika' című jegyzetet, 1942-ben.

Néhány megjeleni dolgozata.- Teljesítmény
erősítők Matematikai és Fizikai Lapok,
1931 ; Messungen dér Leisrung an Nieder- 
frequenz-End-Verstárkern. Zdtschrift für 
Physik, Berlin, 1932;. Messung des inneren 
Wiederstandes von B-Verstarker Elektron- 
röhren, Zeitschrift für Physik, 1933. Az 
utóbbi cikk Szalontay V.-vel közös mun
kaként íródon. 1943-ban tették közzé az 
„Eljárás modulált vagy modulálatlan mik
rohullámok előállítására" című szabadal

mát, amit a Magyar Wolframlámpagyár 
Kremeneczky János Rt. cég, mint dr. B V 

jogutódja 1938-ban nyújtott be (lajstrom 

sz. 131 815).
B. V 1924-től kezdve nagy figyelemmel 

kísérte és segítette a Műegyetemi Rádió 
Club munkáját, egészen 1945-ig. 1946-ban 
(?) külföldre távozon, előbb Angliába, majd 
Amerikába ment, ahol később a NASA 
szakértője lett. Már a kezdeti időszakban, 
még Budapesten élénk levelezést folyta
tott külföldi szakértőkkel és cégekkel, el
sősorban televíziótechnikai témákban Ta
lálmányai jelentős érdeklődést váltottak 
ki A szintén ezen szakterületen dolgozó 
Tihanyi Kálmán fizikussal is több levelet 
váltott, Tihanyi képfelvevőcső szabadal
mával kapcsolatban.

Életének további alakulásáról nincse

nek adataink
Stisánszky lászló-Szeniiványi Tibor

BACSÁK GYÖRGY

(Potsony, I870.jthi 15.- 

lonyód RUatrtep, 19*0. márc. 4.)

Budapesten jogot, ugyanitt és München
ben festőakadémiát végzett 1891-től mint 
kiállító festőművész állandó résztvevője a 
Budapesti Művészeti Szalon tárlatainak 
Élete első ötven évében jószágkormányzó
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a foglalkozása A második ötven évet a 
diluvium, az eljegesedések kora kutatásá

nak szentelte
Dohnányi Frigyes, a pozsonyi gimnázi

um fizikatanára (a neves zongoraművész 
apja, s napjaink neves németországi poli
tikusának nagyapja), egyik óráján az égi 
mechanikáról beszélt Arról, hogy milyen 
feltűnő, értelmezetten negyedkori jelenség 

a Naprendszerben a bolygók felszálló cso
mópontjainak (tavaszpontjainak) egyetlen 
kvadránsba (körnegyedbe) tömörülése 
Megfejteden tétel volt ez akkor, amikor 
Eötvös Loránd az égi mechanikában a 
megismerés szépségesen zárt, befejezett 
építményét ábrázolta igéző írásaiban, elő
adásaiban Saját elbeszélése szerint a 17 

éves if|ú .tűszúrást" érzett, e közlést hall

ván Ez a tűszúrás sohasem hagyta el, élet

fogytig tanó feladatot jelentett számára 
Autodidakta módján - napi foglalkozása 
mellett - szerezte meg a régészeti, geográ
fiai, geológiai, csillagászati és matematikai 

ismereteket, amelyekből élete második fél 
évszázadában kiteljesedett munkássága 

táplálkozhatott.
Tudományos munkásságának eredmé

nyeit 70 éves korától kezdve publikálta, s 
85. életévében, 1954-ben .A pliocén és 
pleisztocén az égi mechanika megvilágítá

sában" című, eredetileg kandidátusi érte

kezésének akadémiai bemutatása nyomán 
ítélte meg számára a Tudományos Minősí
tő Bizottság a föld- és ásványtani tudo
mányok doktora fokozatot.

A pozsonyi fizikaóra iniciálása, és évti
zedek autodidakta ismeretgyűjtése nyo

mán Milankovic és Kóppen munkáitól in

díttatva és ihletve fogott hozzá - amatőr

ként - tudományos célkitűzéseinek meg
valósításához: felismerni és megmagya
rázni az égi mechanika mozgástörvényei 

és a jégkorszak közötti összefüggéseket. 
Ezek Ismeretéiben pedig értelmezni a ple

isztocén eljegesedések és interglaciáltsok 
kialakulását, időbeli lefolyását Feladatát 
megoldotta. Eljegesedési görlx'*jével és az 
interglaciális korszakok elemzésével a ha

zai negyedkor-kutatási eredményesen se
gítette a pleisztocén periglaciális kutatá

sokban.

A régész-geológus-geográfus együtt
működés, a kor kiváló szakembereiből ál
tala összehozott reneszánsz stílusú asztal
társaságban öltött alakot. A kronológus B 

Gy. az abszolút időszámítással fogta össze 
az ismereteket, az emberi történelmet, s az 

azt megelőző idők történelemszerűvé téte
lével kapcsolva össze

Mindössze hat dolgozata jelent meg. 
Ezekben megfejtette az elmúlt hatszázezer 
év eljegesedéseinek okait, megmagyaráz
ta képződésük mechanizmusát, felhasz
nálva hozzá minden tárgyi előzményt: a 

földtörténeti közelmúlt kutatásainak ered
ményeit az égi mechanikai számítások és 

értékelések figyelembevételével, átdolgoz
ta az égi mechanikai eljegesedést elméle
tek sorát, s közülük az igazolható!, a Mi- 

lankovicét heves, de mindvégig korrekt 
vitákban tisztította és újította meg, fejlesz
tette tovább, és védte meg mind alkotójá
val, mind ellenzőivel szemben, a Dohná
nyi tanár úrtól kapott „tűszúrás" hatására a 
bolygók felszálló csomópontjainak egy 

kvadránsba való esését, mint negyedkori 

sajátosságot a Föld rendellenes helyzete
ként értelmezte, mely alkalmas körülmé
nyeket teremi eljegesedések létrejöttére 
és ismétlődésére; égi mechanikai elemzé
sei során megmagyarázta a Föld nagy el

jegesedéseinek ciklusos visszatérését.
Példásan teljes, befejezett életműve a 

maga korában is vitatott részeket larial- 

maz Az azóla eltelt idő a tudomány fejlő
désével újabb kritikának telte ki eredmé

nyeit, rendkívül egyéni teljesítménye azon

ban idótállóan tiszteletreméltó.

I'iibh müvei

A skandináv eljegesedés hatása a periglaciális 

ovon A Meteorológiai Intézet kiadványa, Itp .

1942., Az utolsó 600 000 év fi Műtörténete Föld

tani Intézet vitaülései, I leszámoló, Hp., 1944 , 

A pliocén és a pleisztocén az égi mechanika 

megvilágításában Földtani K6zlüny 85. 1955- 
és Akadémiai Kört 1955
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Irodalom

KR1VÁN Pál. U. Gy. 90 éves Földtani Közlöny 

90. 1960.; KUFFY Péter. Elment a „jeges". Ma

gyar Nemzet, 1970. m árc 6.; KK1VÁN M l: H 

Gy (1870-1970). Természet Világa, 112. 1981 

Kaszap András

BALASSA JÁNOS

(Sárszentlórinc, 1814m á j 5- 

Pesl, 1868. dec. 9 )

Atyja evangélikus lelkész volt. Nagy szor

galommal és eredménnyel tanult, 1838 
bán Becsben avatták orvosdoktorrá, és a 
korszak egyik kiváló sebészének, Wattmann 

professzornak ösztöndíjasaként szerzett 
sebészműtői oklevelet. Alapos felkészült
sége és tudása korán ismeretessé vált, s 
így magyar mivolta ellenére rövidesen a 

bécsi Schuh professzor segéde lett. Szor
galmasan látogatta Skoda és Rokitanszki 
előadásait is.

Életének ebben az időszakában ered
ménytelenül pályázott meg különl>öző or

vosi állásokat. Öt évi sebészi működése 
azonban sikerekben olyan gazdag volt, 
annyi jó barátot és támogatót szerzett, 

hogy 1843. márc. 21-én, alig 29 évesen 
kinevezték rendes tanárnak a pesti egye
lem sebészeti klinikájára Működésének 
megkezdése előtt lehetőséget kért és ka

pott egy franciaországi rövid tanulmányút

ra Szerénységénél csak tudása volt na
gyobb A magyar orvostudományt és ezen 
l>elül a sebészetet számos, akkor teljesen 
ú| eljárással, módszerrel gazdagította, úgy

hogy a kortársak jogos büszkeséggel em

legethették a „pesti orvosi iskolát".
Mikor Ma rkusovszky BécslV51 meghozta 

a tökéletes fájdalomcsillapítás hírét. Balassa 
1847 febr. 8-án előbb két ónként jelentke

ző egészséges sebészt altatott el éterrel, 
majd éternarkó/islxin nyilvánosan - kő- 
metszéseket végzeti Akkoriban a magyar 
sel)észek a törött csontokat dextrin- vagy 

csinzkotésben rögzítettek, ehelyett U. J.
Ilevezette a túrómészkötés használatát, 
majd később a „mintázó fősz", azaz a

gipszkötést használta, ugyancsak az ő kli
nikája által bevezetett új kötözőanyag, a 
vatta felhasználásával Bebizonyította, hogy 

bizonyos végtagsérüléseknél a nyugalom, 
azaz a végtag gipszkötésben való folyama
tos rögzítése a gyógyulás fontos tényezője 
Balassa alkalmazta elsőként az „ablakos" 

gipszkötést, kidolgozta ennek javallatait.
Balassa és iskolája kitűnt a ficamok ke

zelésében is, ők alkalmazták először a 

„nyílt törés" magyar kifejezést a sebészeti 
gyakorlatban. Pontosan kidolgozta a cson

kolások javallatait. 12 év alatt 135 hűgvhó- 
lyagkóvet távolított el. 92 hólyagmetszés
sel, 30 betegen morzsolást végzett.

Klinikáján elsőként végeztek rendsze
resen vizeletvizsgálatot. Urológiai műkö
désének híre Amerikába is eljutott. 1861. 

ápr. 15-én tanotta székfoglaló előadását „A 

képző műtétek" címen. Egyik híres műtét
je volt a gégesipoly fedése, kellözölt sza- 
liad lebennyel .lellemző rá, hogy 15 éves, 
sikerekben páratlanul gazdag működés 
után szorgalmasan tanult mikroszkopizálrű

„A hassérvekről" című, 1853-ban meg
jelent kitűnő munkáját németre is lefordí
tották. 1867, júl. 2-án B. |. elsőként végzett 
sikeres hasmetszést peleíészeklömlő mi
att Roux, a híres francia sebész osztályán 
látott módszert alaposan megjavítva, sike

resen végzett súlyos végtagsérulteknél hi
degvízül rdő-kezelési

Elektromos árammal garatpolipot távo
lított el, rákos hímvesszőt csonkolt, bőrrá

kot irtott ki, aneurizmát gyógyított. Egyik 
párizsi útja alkalmával fecskendői hozott 
haza, amelynek a használata rövidesen 
országosan elterjedt. Nagy szerepel ját
szott a gégetükrözés bevezetésében.

1848/49-ben tanúsított hazafias maga

tartása miatt rövid időre bebörtönözték 
Egész professzori működése alatt intenzi

ven foglalkozott az orvosképzés és a ma
gyar egészségügy fejlesztésével Alapító 

tagja az első európai színvonalú orvosi 
szaklapnak, az „Orvosi Hetilapénak 1857 
ben. Megalapítója és elnöke az „Országos 

Közegészségügyi Tanácsinak.
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Főbb művel
Gyakorlati sebészet. Előadási jegyzeteit kiad

ta KOVÁCS Sebestyén Endre. Fest. 1844 . A 

hassérvekről. Fest, 1853.; A képző műtétek 

(Operationes plasticae) Fest, 1867

Irodalom

BALOGH János. B. J., az első magyar sebésze

ti iskola megalapítója. Orvostort Koz!, 48- 

49 , 1969; ifj. BONNYA1 Sándor: Töredékek B 

J. életéből. Uo

Balogh János

BALÁZS DENES

fDebrecen, 1924 szept. 17.- 

Érd. 1994. oki 19.)

Bár az alföldi cívis városban látta meg a 
napvilágot, szegény földművelő székely 

családból származót!, édesapja után lélek
ben ő is a Székelyföld szülöttének vallot
ta magát. Gyermekkora óta rajongott a 
földrajzért, és elhatározta, hogyha felnő, 

bejárja az egész világot. Diákként a nyári 
vakációk alatt kerékpáron bebarangolta 

Magyarországot. Édesapját korán elvesz
tette, ezért érettségi vizsgája után kenyér- 

kereső foglalkozásra kényszerült A há

borúban szovjet hadifogságba esett, s csak 
három és fél év múlva, 1948-ban tért haza 
Budapesten, munkája mellett az ELTF. föld

rajztanári szakon 1963-ban diplomát, majd
1964-ben természettudományi doktori cí

met szerzett.
Érdeklődése kezdetben a barlangok fe

lé vonzotta Aggteleken megkezdett kutatá
sainak eredményeként 1954-ben munka
társaival feltána az Égerszög község határá

ban nyíló Szabadság-barlangot, mely akkor 

hazánk harmadik leghosszabb barlangjá

nak bizonyult. 1959-ben Kína barlangjait ta

nulmányozta magánemberként, ami az ak
kori fjolitikai helyzetben szinte lehetetlen 

vállalkozásnak számítolt Több barlangot 
elsőként térképezett fel Későbbi éveiben a 
felszín alatti karsztos formák mellett főleg a 
felszíni karsz.ijelenségeket tanulmányozta 
Bekapcsolódott abba a szakmai vitáira, 
amely a karsztok lepusztulási folyamatá

nak vizsgálata körül támadt, s különböző 

éghajlatú területeken végzett helyszíni ta
nulmányaival, méréseivel hozzájárult a kér
dés tisztázásához. Adatokat gyűjtött a karsz

tok földrajzi elterjedéséről és fajtáiról egy 
majdani karsztleltárhoz. E célból 30 év alatt

14 (nagyobbrészt egyszemélyes) hátizsá
kos expedíciót szervezett a Föld különbö
ző területeire. Mintegy 130 országban járt, 

csaknem egymillió kilométert utazott, eb

ből 22 ezer kilométert gyalogosan. Kétszer 
tett Föld körüli utat (1977-78, 1984-85) 
Utazásai során a karsztok tanulmányozása 
mellett vizsgálta a vulkanikus képződmé
nyeket, a Föld sivatagjait és őserdei vidéke
it A társtudományok számára növény- és 
állatgyűjtést végzett, melynek eredménye

ként több új faj került leírásra.

Expedícióinak költségeit mindig maga 
biztosította, támogatást sem állami, sem 
társadalmi szervezettől nem fogadott el 
Élete céljának a földrajzi ismeretterjesztés 
szolgálatát tartotta, s a neves földrajztu
dóst, Cholnoky Jenőt tekintette példakép

nek. 27 könyve látott napvilágot, nagyobb
részt útleírások. Ezek az élményszerű be
számolók mellett a meglátogatott orszá

gok természeti- és társadalomföldrajzáról 
szolgáltatnak igen sok Ismeretet. Több 
könyvét idegen nyelvekre is lefordították 

A hazai és külföldi szaklapokban publikált 
tudományos dolgozatainak száma meg

haladja a 150-et, de számos földrajzi isme

retterjesztő cikke is megjelent hazai nép
szerű folyóiratokban

Több évi küzdelmes előkészítő munka 

után 1983*ban Érden megalapította a Ma
gyar Földrajzi Múzeumot, elkészítette az 

első állandó kiállítást, melyhez saját mun

kája mellett jelentős anyagi és eszköztá- 

mogatást nyújtott. Elindítója és szerkesztő
je voli 1961-től a Karszt és Barlang, vala

mint 1985-től a Földrajzi Múzeumi Tanul
mányok szaklapoknak. A Magyar Földraj

zi Társaság és 3 Magyar Karszt- és Barlang- 

kutató Társulat társelnökévé választotla. s 
több kitüntető éremmel ismerte el mun

kásságát.
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Hőbb művei
Galápagos. Bp., 1973, Pápua Új-Guinea. lip , 
1976.; Ausztrália, Óceánia, Antarktisz lip ,
1978.. A sivatagok világa Hp„ 1982 , Amazó- 
nia Bp , 1987., Az őserdők világa Bp., 1990 ; 
Magyar utazók lexikona Bp,, 1993 ; A Húsvét- 
sziget fogságában Bp., 1993 ; Életem - utazá
saim (miiveinek bibliográfiájával). Bp., 1995

Irodalom

KUBASSEK János: A múzeumatapiló földrajz* 
tudós emlékezete. Érdi Újság, 1994 (nov. 18.); 
SOMOGYI Sándor: Búcsúbeszéd li D sírjá
nál. Fnldra|zi Közlemények, 3-4.1994; AJTAY 
Ferenc: Egy világjáró tudós halálára. Erdélyi 
Gyopár, 1. 1995

li Sprincz Vilma

BALLA ANTAL

(Nagykőrös. 1739. dec 1&- 

Nyáregybáza, 1815. szepí. 17.)

Uradalmi mérnökként, utóbb Nógrád me
gye, majd 1777-től 1812-tg l'esi megye 

mérnökeként működött; 1785-tól egyúttal 

a hajózási igazgatóság pesti kerületének 

aligazgató mérnöke Kiváló közigazgatást, 
vízrajzi és hajózási térképei közül a legje
lentősebbek: a Tisza-Berellyö-völgyének 
vízrajzi térképe (1777-1778), a pesti Duna- 
szakasz hajózási térképe (1784), a hajó- 
utak II. József által elrendelt előzetes fel

mérése keretében készített Tisza-térképe 
(1784), a Duna-Tisza-csatorna terve (1791), 

valamint Pest vármegye nyomtatásban is 

megjelent térképe (1793).
A Duna-Tisza-csatorna tervét a megye 

megbízásából készítette el, több változat
lan Az azóta is ismételten felmerült pest

szolnoki vonal mintegy másfél évtizeden 

keresztül élénken foglalkoztatta nemcsak 
a megyei közvéleményt és a szakértőket, 
hanem az államigazgatási is A napóleoni 

hábomk kedvezőtlen légkörében azon- 
han, a nádor támogatása ellenére is, leke
rült a napirendről. Ugyancsak ő vetette 
lel először az állandó pesti Duna-hld ter
vét, és javasolta a tiszai ha|óút átvágások 
kai való megrövidítését

Irodalom

FODOK Ferenc: B A. l!p., 1955.

P. Károlyi Zíigmond

BALOGH BÉLA

(Debrecen, 1909 aug. 26- 

Hudapest, I97l.febr. 12.)

1932-ben a budapesti Műegyetemen sze
rezte meg gépészmérnöki oklevelét. Már 
egyetemi tanulmányai során hajómérnök
nek készült. A gazdasági válság miatt azon
ban nem tudott azonnal elhelyezkedni a 
hajóiparban. Egy évet az egyetem mező

gazdasági géptan tanszékén töltött fizetés 
nélküli gyakornokként. Szabó Gusztáv pro

fesszor mellett megismerkedett a tudomá

nyos kutatás módszereivel. 1933-ban meg
nyílt előtte a Ganz-hajógyár kapuja. Két 
éven keresztül fizikai munkát végzett, a 
rajzpadláson és a hajóműhelyben sok gya
korlati tapasztalatra tett szert, amit a ké
sőbbiekben hasznosított.

1935 novemberében végre mérnöki be

osztást kapott a hajóosztályon. A további
akban részt vett valamennyi jelentősebb 
hazai vagy külföldi megrendelésre készü
lő hajó tervezésében. Ettől kezdve hajók 
tervezésével foglalkozott nyugdíjazásáig,

1965-ig, 1956-tól a gyár főtervezőjeként.
Magyarországon - Bernhardt Antal 

egyéni kísérletét nem számítva - 150 év 

óta építenek gőzhajókat, illetve motorha
jókat. A magyar gépi hajózás tehát csak

nem egyidős a gőzhajózással A különbö
ző hazai hajógyárak egyaránt dolgoztak 
belföldi és külföldi megrendelésre, és 
épültek hajók folyamra és tengerre, külö

nösen azóta, hogy a század első évtizedé
ben a Danubius Fiumében is alapított ha
jógyárat. A magyar hajógyárakban magas 

színvonalú, világviszonylatban is elsőran
gú munka folyt, amit egyrészt a számos 
megrendelés, másré.szt a gyárak gyors fe|- 
lődé.se is igazolt. A kiváló minőségű mun
kái nagy szaktudású tervező és kivitelező 

gárda biztosította
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Az első világháborút követó békekötés 

megfosztotta Magyarországot tengerpartjá
tól, és ezzel a fiumei hajógyártól. Az itt 

dolgozó szakemberek nagy része vissza
téri az anyavállalathoz, a budapesti Ganz- 
Danubius Hajó- és Gépgyárba. A háború 

utáni gazdasági nehézségek miatt azon
ban a nagyobb ütemű hajóépités csak a 
harmincas évek elején kezdődhetett el.

A magyar termékek számára a Földkö- 
zi-tenger térségéhez tartozó államokban 
kedvező piád lehetőségeket találtak. Ah
hoz, hogy az itthon termelt és gyártott 

árucikkek közvetítő kereskedelem nélkül, 
vízi úton és átrakodás nélkül juthassanak 
rendeltetési helyükre, szükség volt olyan 
típusú hajó kialakítására, amely egyaránt 

megállja helyéi a Dunán és a tengeren
Ez az új hajótípus az ún. Duna-tenger- 

járó, amely a Fekete-tengeren át kijuthat a 
Földközi-tengerre, Az első ilyen - 1934- 
ben vízre bocsátott - hajót Budapestre ke

resztelték (Scharbert Gyula és munkatársai 
tervezték). Jól bevált, s mintájára hamaro
san elkezdték a következő, némileg mó
dosított Duna-tengerjáró építését, amely a 
Szeged nevet kapta. Ennek tervezésében 

már B B. is részt vett.
A Duna-tengerjárók építése mellett a 

folyami hajóparkot is továbbfejlesztették 

B. B. tervezte az Etele-típusú áruszállító 
motoroshajókat, majd a dízelelektromos, 

lapátkerekes vontatókat (Széchenyi, Ba
ross). Ezek a hajók felülmúlták a világ ha

sonló rendeltetésű folyami vontatóit és 
áruszállító motorosait. A holland hajóépi- 

tési tudományos intézet által kiadott angol 
nyelvű sorozat egyik kötete (Small Sea- 

going Craft and Vessels fór Inland Naviga- 

tion, by I Roorda and E, M. Neuerburg, 
The Technical PublLshing Co. H Stam, 
Harlem, 1957.) minden fejezet végén pél

daként leír egy hajótípust. A belföldi mo
toros áruszállítóknál az Etelét, a lapátkere
kes vontatóknál a Széchenyit, mig a folya

mi-tengeri hajóknál kivételesen hármat 
említ, a Szegedet, a Tiszát és a Kassát. 

Mindegyiket B B. tervezte.

A II világháború utolsó évében Schar
bert Gyulával közösen kezdték kialakíta
ni az úszódaru tervét, hogy azonnal meg
kezdhessék vele a felrobbantott Duna- 

hidak kiemelését. Ezzel vetették meg az 

alapját a napjainkra világhírűvé vált és ke
resett úszódaru-gyártásunknak.

1949-ben indult meg a Budapesti Mű
szaki Egyetemen a hajómérnökképzés. B. 

B. előbb meghívott előadóként, majd 1953- 
tól egyetemi tanári kinevezéssel oktatott.

Számos egyetemi és továbbképző jegy

zetével, 1955-ben megjelent Hajók elméle
te című, Vikár Tamással közösen írt köny
vével létrehozta a hajók elméletének ma
gyar nyelvű irodalmát. Kutatómunkájának 

eredményeit előadásokon, számos hazai 
és külföldi folyóiratban megjelent cikké
ben ismertette. Külföldi kísérleti intéze
tek, hajóépitési tanszékek vezetői elisme

réssel nyilatkoztak munkájáról.
Tagja volt az MTA számos bizottságá

nak. több egyesület, bizottság munkájá
ban vett részt

Irodalom

CSONKARÉTI Károly: A magyar hajógyártás

tól. Évfordulóink 1986

Csonkaréti Károly

BALOGH ERNŐ

(Ktsjenó, 1882. fiit. 24 - 

Kolozsvár 1969 Jiil. 11.)

Tanulmányait a kolozsvári egyetemen vé
gezte, ahol Szádeczky-Kardoss Gyula pro

fesszortól nyert oklevelet, akinek tanárse
géde volt Papp Simonnal együtt, és akihez 

szoros barátság fűzte. Az első világháború 

harcterein és a hadifogságban töltött négy 

év után, 1920-tól 1940hg a kolozsván „Ma- 
nánum" leánygimnáziumban volt termé

szetrajz-földrajz tanár. Oktatói és nevelői 
tevékenységén kívül, 1936-1946 között, 
mint az Erdélyi Múzeum Egyesület termé
szettudományi szakosztályának titkára, 

majd elnöke, valamint az Erdélyi Kárpát 
Egyesület elnöke. Tulogdi János tanártár-
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.savat együtt sokat tett a földtani és földraj
zi tudományok ismeretterjesztése terén. 
1940 őszén a kolozsvári tudományegye
tem földtani tanszéke vezető tanárává ne

vezték ki. Ugyanott 1945-ben, a Bolyai 
egyetemmé való átszervezésekor, az ás
ványtani tanszék vezető tanára lett, és volt 
1959-ben történt nyugdíjazásáig, amikor is 
a magyar és a román egyetemet egyesítet
ték.

B. E. professzor tudományos munkás
sága gazdag és sokoldalú. Elsősorban mi- 
neralógus volt és munkássága első részé

ben főleg ásványtani, továbbá kőzettani 
kutatómunkát végzett. Ásványtani mun
kásságának legfontosabb része volt a 
kalcitok vizsgálata. Az ásványtanon kívül 
a kőzettan és a földtan területén is figye

lemre méltó eredményeket ért el Többek 
között tanulmányozta és ismertette a Bi- 

har-hegység északi részének kőzettani és 
földtani viszonyait.

Figyelme a húszas évek végén fordult a 
barlangok világa felé, és több mint 30 éven 

keresztül a barlangkutatás állt tevékenysé
gének központjában Új fejezetet nyitott az 
erdélyi barlangok tanulmányozásában, 
ugyanis a mineralógus és geológus szemé
vel vizsgálta azokat. Ezzel a barlangkuta

tásnak egy addig alig művelt ágát, a bar

langok ásványtani és földtani kutatását 
alapozta meg és fejlesztette ki. Szpeleoló- 
giai kutatásait Erdély két legnagyobb 
ismén barlangjának, a Bihar-hegység Me- 

ziadi- és a bánsági Komarniki-barlang ta 
nulmányozásával kezdte, Kutatásait komp

lex módon végezte, s az Így szerzett föld
tani, ásvány-kőzettani, őslénytani, állatta
ni, régészeti megfigyeléseit a barlangok 
ismertetésén túl, külön tanulmányokban 

publikálta.
Barlangtani munkásságának legfonto

sabb felismerése az, hogy a földtani folya
matok nyomai a barlangokban konzervá- 
lodnak, ennélfogva a változások, mozgá

sok könnyebben felismerhetők és értel
mezhetők. azaz mérhetők, mint a lelszi- 
nen lizek szennt a legfiatalabb kéregmoz

gásoknak nemcsak minőségi változásai, 
hanem mennyiségi értékei is kimutathatók 
a barlangokban tett észlelések és mérések 

alapján. Ez a megállapítás a neotektonikai 
vizsgálatok új módszerének is tekinthető.

Közel hatvan esztendős munkálkodása 

alatt sikerült a tudományos kutatást, az is
meretterjesztést és az oktató-nevelő mun
kát teljes összhangban végeznie.

Irodalom

MÉNZÁKOS Miklós: Profesorul Dr. Dnc, E. B. 

(1882-1969) Buletinul Socictatii de Stiinte 

Geologice din R. S. Romania Vol 13. Bucu- 

resti, 1970.; CSÍKY Gábor 11. E. élete és mun

kássága (1882-1969) Földtani Közlöny, 102

1972.; CSÍKY Gábor: B. E. professzor emléke

zete 1882-1969. In memory of Prof. Dr E. B 

1882-1969. Karszt- és Barlangkutatás, 7 1972 . 

CSlKY Gábor. Emlékezés H E -re születésé

nek 100. évfordulóján. Földtani Tudomány

történeti Évkönyv, 9 1983.

Csiky Gábor

BALOGH ERNŐ

(Nagyszalonta, 1890. aug. II.-  

fiudapest, 1964. non 24.)

Az orvosi diplomát a budapesti egyete

men 1913-ban szerezte. Majd az I. sz. Kór
bonctani Intézet tanársegédje, később ad

junktusa lett A László kórház főorvosa 
volt. A fertőző betegségek tárgyköréből 
magántanárrá képesítették 1925-lien a kór- 

bonctan rk. tanára a szegedi egyetemen,
1927-től 1945-ig nyilvános rendes tanár a 
budapesti egyetemen. 1934-ben a buda

pesti II. sz. Kórbonctani Intézet kebelében 
felállított kísérleti rákkutató intézet vezető
je. A II. világháború után újra kutatni és ta

nítani szeretett volna, sorsa azonban más
ként alakult. Az Onkológiai Intézetben 
ugyan dolgozhatott, de 1950-tól rövid meg

szakítással a Heim Pál Gyermekkórház fő
orvosa. Jelentős eredményeket ért el a pa

tológiában Nemzetközileg elismert rák
kutató volt Számos jelentős tudományos 

közleménye jelent meg hazai és külföldi 

szaklapokban.



Balogh 144

Az indíttatás! a családi környezetből 
kapta. Nagyszalonta emléke és Arany Já
nos költészete volt vezérlő csillaga. A falu

si orvost tekintette orvosideáljának A ked
venc tudományos témáit (népbetegségek) 
is ebből a környezetiből mentette. Az I. vi
lágháborúban maga is küzdött, hadszínté- 

n laboratóriumot vezetett, a katalepsziás 
hullamerevség és a gázgangraena harcté

ri képét megőrizte.
Átélte korunk egyik legpusztítóbb jár

ványát, az 1919-es influenzát, és a László 

kórházi élményei alapján megrazóan ecse 
lelte azt Később nagy kísérleti sorozat
ban próbálta a kór lényegét tisztázni.

Szegeden, majd Budapesten intézeté

ben a makroszkópos morphológiai- és 
szövettani osztály melleit kémiai, bakteri

ológiai, szövettenyésztő és kísérleti részleg 
működött. A szubmikro.szkópos szerke 
zetek kutatásával hazinkhan ebben az in

tézetben foglalkoztak először (Romhányi 
György).

Az első volt a magyar kutatók között, 

aki a kísérleti állatok ezreit áldozta fel a 
daganatkutalás érdekében Az Ehrlich-féle 
egérrák patkányra való átol'ása és addig 
példátlan hosszú időn át történt életben 
tartása az intézel munkásságának (Putno- 
ki Gyulának) eredménye Ezzel kitűnő kí
sérleti modellt adlak a kutatók kezébe A 
sejt daganatos átalakulásának a lényegét a 
sejt életfolyamatainak kisiklásában keres

te. A daganalsejt - mondotta - a szervezel 
sejtcsaládjának „bitang" gyermeke. Ezzel 
lényegében - mai szóhasználattal élve - 

genetikus változásra, jellemzőkre gondolt

Intézetének szervezete lehetővé lelte a 
tudományos kérdések komplex tanulmá 

nyozását. Nem szűnt meg érdeklődése a 
gúmőkór iráni A magyar nép szégyené
nek tartotta a gumókor haz3i elterjedtsé

gét Hirdette, hogy az a magyar medikus, 
aki a gümőkórról valamit is nem tud. nem 
mehet át a kórbonctani szigorlaton. Nagy 
figyelmet szentelt a légritkitás okozta szer

vezeti károsodások (repülők betegsége) 
kínálására Is. Szenvedélycsen szeretett ta

nítani A csoportos oktatás az intézetében 
mindennapos gyakorlat volt A klinikai
patológiai demonstrációi élményt jelen
tettek.

Dékánja, majd rektora volt az Orvostu
dományi Egyetemnek, az MTA levelező 

tagjává választották (1942). Közel 100 kül
földi egyetemhez fűzte személyes kap
csolat

Főbb művei

Az egyetemes nrvosvilág legnagyobb magyar 

géniuszáról. Szeged, 1927.

Irodalom

FARKAS K : Dr. 15 E (1890-1964) Morpli és 

lg. Orv Szemle, 1965

Honit József

BALOGH KÁLMÁN

(Szolnok, 18)5 jan, 27- 

Budapest, 1885 JÚL 15.)

Orvosi tanulmányait a pesti Tudomány
egyetemen végezte (1859). Az élettani in

tézetben a híres Czermák tanársegédje lett, 

1863-ban magántanári képesítést szerzett, 
innen előbb Kolozsvárra, majd ismét a 

budapesti egyetemre nevezték ki pro
fesszorrá a gyógyszertani és ált. kórtani 
tanszékre. Tagja lett az Országos Köze

gészségügyi Tanácsnak; titkára, majd alel- 
nöke a Természettudományi Társulatnak; 
alelnöke, utóbb dísztagja a budapesti Kir. 

Orvasegye.sületnek, tagjai sorába válasz
totta az MTA, főmunkatársa volt az Orvo

si Hetilapnak. .Sokoldalú kutató munkássá
gától kiemelkednek a hazánkban első

ként végzett bakteriológiai vizsgálatai; a 

juhok Jacobson szervére vonatkozó, to

vábbá az agykéreg mozgató központjá

nak mesterséges ingerlésével kapcsolatos
- úttörőnek számitó - idegéletlani kutatá
sai. Munkásságának eredményét számos 

könyvben és folyóiratl tanulmányban kö
zölte Kezdeményező és másokat foko

zottabb teljesítményre serkentrt kitartó te

vékenysége fő tényezője volt reformkori 
orvostudományaink, orvosképzésünk és
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orvostudományi szakirodalmunk nagysze
rű fejlődésének.

F<5bb művei

Az ember élettana I—II Pest, 1860-1863.; A 

magyar gyógyszerkönyv kommentárja, Pest, 

1861 ; Orvos-gyógyszerészi mGszó gyű|temény, 

1862.; Általános kór- és kórjelzéstan Pest,

1865.. Gyógyszertan, Pest. 1865 ;Orvoxi mű- 

>2ótár, Up., 1883.

Irodalom

HÓGYES E. Emlékkönyv a budapesti Kir 

niagy Tudomány F.gyetem orvosi karának múlt

iáról és jelenéről. Hp., 1896.

Karasszon Dénes

BANDAT HORST

(Budapest, 1895. márc. }0 

PUramus, 1982 dér 9 )

Magyarországon és az Amerikai Egyesült 
Államokban élt és dolgozott, és a világ 

számos részén végzen geológiai kutatá
sokat Paleontológiával és sztatigráfiával. 
majd szénhidrogén-geológiával és légifo- 
tó-geológiával foglalkozott A légifotó-ge- 

ológiának világviszonylatban is az egyik 
úttörője volt, és utazásai során etnológiai 
megfigyeléseket is vég zen

A budapesti Tudományegyetemen ta
nult, majd 1921-től 1938-ig az egyetem 
Földtani Intézetében Papp Károly pro
fesszor tanársegéde volt.

1925-1926-ban Dél-Alhániában, 1926- 
ban Lengyelországban (Galíciában), 1927- 
lx?n pedig Ausztriáiban (Burgenland) vég
zett geológiai kutatásokat

1929-ben a Shell Company szolgálatá
ba lépett. E társaság megbízásából 1929 és

1932 között Szumátran vett részt kőolajku

tatásban, 1932-ben Némeiországhnn (Harz- 
hegység) dolgozott. 1933-ban Celelbeszen 

a Bataafshe Petroleum Mattshappij geoló

gusaként 1935-ig kőolajföldtani kutatások

kal foglalkozott
Első frxogeológjai interpretációját 1936- 

ban Borneóban készítette Innen Holland 

Új-Guineába utazott és 1938-ig ott dolgo
zol! Ez az új-guineai expedíció volt az el

ső a világon, amely a légifotók Interpretá
lását ilyen nagy (100 000 négyzetkilomé

ter) területen használta fel. N. E. Weiss- 
borddal, holland kollégájával 1937-ben er
ről összeállított jelentésük a fotogeológiai 
kutatásoknak világviszonylatban is első 

jelentős műve.
1938 és 1940 között Kubában, majd 

újra Új-Guineában, illetve Jáván dol

gozott. 1940-ben tért vissza Magyaror

szágra
Hazatérve a Magyar Királyi Földtani In

tézetben helyezkedett el, ahol mint fő
geológus működött. Az Erdélyi-medence 
északi részében (Mezőség) 1941-1943 kö
zött végzett kőolajföldtani térképező kuta
tásokat irányította. Ezek a kutatások je
lentős földgáztelepek feltárásához vezet

tek, amelyek elsősorban az ő fotogeo
lógiai gyakorlatának és az általa alkal
mazott új módszernek voltak köszön

hetők.
1947-ben amerikai állampolgárságú fe

leségével az Amerikai Egyesült Államok
ban telepedett le. A Gulf Oil Corporation 
megbízásából többek között Kubában, 
Kuvaitban, Szaud-Arábiában, Irakban, Tu
néziában, Líbiában, Olaszországban, Je
menben, Brit-Hondura.sban, Guatemalá
ban. Peruban, Bolíviában és az USA kü

lönböző területein kutatott.
New York elővárosában hunyt el 1982- 

ben Emlékét Magyarországon a felesége 

által 1986-ban a Magyar Állami Földtani 
Intézet fiatal kutatói részére létesített Ban
dat Horst Alapítvány és az intézet épületé

nek falán 1988-ban elhelyezett emléktáb

la őrzi.

Főbb művei

Intmductinn to Ihe Pliotogenlogy of Dutch 

New Guinea. H. P M Kepon, 1937 (N E 

WeissJx>rddal>, Légifényképek alkalmazása a 

geológiai kutatásiban. Ueszimülóa Magyar Ki

rályi Földtani Intézet Vitaulésemek Munkálata

iról, 1942.. Olajat keresek Celeheszen. Hp.,

1943.. Aerogeology Houston, 1962 ; How to 

Use Infrared Pliotography to Evaluate Wet 

Trnpical Areas Spéciül Exploration Repnrt 

World Oil, 1968
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Irodalom

CZAKÓ Tibor. A légifényképezés és földtani 

alkalmazásának kezdetei Magyarországon 

Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 1981., 

CZAKÓ Tibor: II F J  von B, (1895-1982) 

Tlie American Assoeiation of Petroleum Geo- 

logists Bulletin, 198} ; DANK Viktor B H

1895-1982. Földtani Közlöny, 1984.; HALA, 

Jrtzsef-VAKGYAS, Gábor (eds.): Horxt von 

Bandat, a Hungárián Geologist in Western 

New Guinea Occasional Papers in Anthro- 

pology, 4 Bp., 1992-

Hála József

BÁNKI DONÁT
(Bakonybánk. 1859 jún. 6.- 

Rudapest, 1922. aug. I.)

Apja orvos voll. Elemi és középiskolai ta
nulmányainak egy részét magántanuló

ként végezte, és Pápán vizsgázott. Buda
pesten. az akkori V. kerületi főreálban 

érettségizett. A budapesti Műegyetem gé
pészmérnök-hallgatója, 1880-ban szerezte 
meg abszolutóriumát Jó tanuló volt, IV 
éves korában már Horváth Ignác mecha
nikaprofesszor mellett tanársegéd, okle

velet mégLs csak 1893-ban kapott, ma már 
nehezen magyarázhatóan.

1881-82 között a M. Kir Államvasúti 
Gépgyár műszaki díjnoka, majd 1882-99 

között a Ganz és Társa Vasöntő- és Gép
gyár gépkon.struktóre, később osztályve

zetője, végül főmérnöke. Koastrukciói kö
zül kiemelkednek a második világhálóm
ban elpusztult, de addig kifogástalanul 
működő pesti Duna-parti gabonaelevátor, 

a Mechwart-féle forgóeke, vasúti váltó, 
fordítókorong, tetőszerkezet, turbinák

Ennek az Időszaknak világhírűvé vált 

eredménye a gáz- és petróleum-motorok 
kifejlesztése Már gépészmérnök-hallga

tóként pályadíjat nyert _A gázgépeknél 

használandó legcélszerűbb méretek és ke
verékek meghatározása" című - később 
magyarul és németül nyomtatásban i.s 
megielent - tanulmánya Amikor a Ganz- 
gyár az akkor induló gázmotorok fejlesz
tését elhatározta, az ezzel megbízott Bánki

a budapesti Műegyetem gépműhelyének 
vezetőjével (a későbbi gyáralapítóval), 
Csonka Jánossal hozzákezdett egy, a meg 

lévőknél kedvezőbb és gazdaságosabb 
működésű motortipus kidolgozásához.

Eredményes együttműködésüket hűen 
tükrözi néhány közös szabadalom: .Újítás 

gázgépeknél", „Újítás gáz- és petróleum
motorokon" (1888), .Gáz- és petróleum- 

kalapács” (1889), „Újítások petróleummo
torokon" (1893). Ebben van szó először 
a világon a karburátorról, amelynek sza

badalmi bejelentése fél evvel megelőzte 
Maybach németországi találmányát.

A Bánki-Csonka motorokat a Ganz- 
gyár sorozatban gyártotta a múlt század 
utolsó évtizedében és a századforduló után 
Közben Bánki önálló szabadalmakat is 

bejelentett: 1894-ben a nagynyomású rob

banómotorját, amelyet 1898-ban már töké
letesített a vízbefecskendezéses hűtéssel. 

De volt szabadalma többek között motor- 
kerékpárra (1894), elsőkerék-hajtású autó

ra (1902), gőzturbinára (1903).
Szabadalmait tudományos kutatásaival 

támasztotta alá, és ezeket közzé is tette. 
Ezekért őt a Magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet (MMÉE) 1887-ben és 1892-ben Hol- 
lán-díjban részesítette.

Aktív életének második felében pro

fesszor volt a budapesti Műegyetemen.
1899-ben - a szokásos pályázat mellőzésé
vel - nevezték ki először az akkori gépele
mek és emelőgépek tanszékére, egy év 
múlva pedig a hidrogépek tanszékére tan
székvezető egyetemi tanárnak Jellemző 

kiemelkedő képességeire, hogy rövid időn 

belül ezeken a számára új tudományterü

leteken is (beleértve az általa tervezetett 

gőzturbina-előadásokat) nemzetközileg is 

elismerésre méltót tudott alkotni. 1903- 

ban már szivattyúszelep szabadalmat je
lenteti be, 1905-ben ivedig l,iége-ben kong

resszuson mutalta be gőzturbina-elméle
tét 1906-ban beválasztották a „Zeitsehrift 
für das gesammte Turbinenwesen" című 

szakfolyóirat szerkesztőbizottságába, Ca- 

merer, Dubbel és Föttinger mellé
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Professzorként évente tett tanulmány
it lakat az iparilag fejlett országokba. 1908- 
ban eljutott az USA-ba is. 1910-ben munKa- 

társaival Bécs-Munchen-Augsburg-Nürn- 

berg útvonalon szivattyú- és turbtnatelepe- 
ket tanulmányozott. Meglátogatta a híres 

„Deutsches Museum"-ot Münchenben. 
Akkor még nyilván hihetetlennek tűnő 
álom volt számára az, ami ma már tény: 
három (alálmánya is szerepel a kiállítón 
tárgyak között.

1909-12 közön az MMÉE gépészeti sza

kosztályának volt az elnöke. 1911-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
taggá választotta. 1912-es akadémiai szék

foglalójában a .Folyadékok mozgása haj
lított csatornában" címen az általa tervezelt 

vízgép-laboratóriumban végzett hidrauli
kai kísérleteiről számolt be.

1916-ban jelent meg az .Energia-átala
kulások folyadékokban" című híressé vált 
könyve, amelyet az MMÉE először a Cser- 
háti-pályadi)jal, egy év múlva az egylet 

legnagyobb elismerésével, az aranyérem

mel tüntetett ki. A könyvet 1920-ban ú|ra 
kiadták, 1921-ben pedig a Springer Verlag 
Is megjelentette német nyelven.

1916-ban .szabadalmaztatta vízturbina 
találmányát, amely nevét a mai napig ív 

mértté teszi Ez a turbina különösen a kö
zepes esésekre és térfogatáramokra vált 

be A legyártott több száz példányból né
hány még ma is működik, sőt egy ENSZ- 
tanulmány ma is ajánlja a fejlődő országok 

energiaigényének gyors kielégítésére Bán
ki - halála előtt - lette közzé a turbina jó 
hatásfokának elméleti igazolását, amelyet 
az MTA 1927-ben posztumusz nagyjuta- 

lommal díjazott
Malátát követően Magyarországon szá

mos emlék örökítene meg nevét (külö

nösen születésének 100. és 125. évfordu
lójakor). Ezek közül kiemelkedő életpá
lyájának töblx>ldalú feldolgozása Iskolát, 
főiskolái, utcát neveztek el róla (Budapes
ten, Miskolcon, Pécsett, Oroszlányban) és 

a Gépipari Tudományos Egyesület egyik 
nagydiját, arcképét megörökítették fest

ményeken, rézkarcokon, emlék bélyege
ken, emlékplaketteken Szobra a Buda
pesti Műszaki Egyetem aulájában áll. 1984- 
ben a mai hazai gépészek Bánkí-emlék- 
parkot avattak szülőfalujában.

Irodalom

SCHIMANEK Emil B. I) Hp . 1954.; VARGA 

József. B. D Bp 1980, TERPLÁN Zénó (szerk ): 

B D emlékkönyv Bp.. 1984.; Műszaki nagy

íjunk. I. k.

Terplán Zénó

BANOVITS KAJFTAN
(Mátyóc. 1840 aug 10- 

Bmlnpest. 1915- dec 7.)

Vasútépítő mérnökként a pest-losonci vas

út vonalán kezdte hivatalnoki pályafutását 
1863-ban. s itt 1867-ig dolgozott.

1867-ben a kolozsvár-nagyvárad-ká- 
rolyváros-fiumel vasúinál kért alkalma

zást, vegul azonban a kassa-oderbergi 
vasúi szolgálatába lépett, ahol 1867-től 
1871-ig volt alkalmazásban.

1871-ben a magyar királyi vasútépítési 
igazgatósághoz hívják helyettes vezető

nek. Itt dolgozik 1880-ig. Ekkor főfelügye
lőként a Magyar Államvasutak szolgálttá 
ba lép, ahol 1884-től az építési és gépésze

ti főosztály helyettes főigazgatója, majd 
1890-től miniszteri osztálytanácsosként az 
önállósított gépészeti főosztály igazgatója 

lesz Itteni működése alatt kiváló alkotó
képességével, páratlan buzgalmával és ki
tartásával elévülhetetlen érdemeket szer

zett a vasúti vontatás és műhelyszolgálat 
szervezése és fejlesztése terén Gépészeti 
újításaival, a kiképzés és továbbképzés 

eredményes megszervezésével európai 

hírnévre tett szert.
Számos hasznos találmánya, újítása nyeri 

gyakorlati alkalmazást. így többek között 
a róla elnevezett .villanydelejes vasúti táv- 
jelző (állomási védjelző) berendezést" és 
egy új szerkezetű kooúvészjelzőt szerkesz
tett és szabadalmaztatott. Ezekkel az 1885 
évi ipán kiállításon a kiállítás nagyérmét
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nyerte el. A vasúti világítás terén is több 
újítás fűződik nevéhez

A közlekedésügy területén szerzett ér

demeiért nemességet nyert és számos ki

tüntetésben részesült. A Magyar Államvas
utak szolgálatából az 1905 évben nyuga

lomba vonult. Ettől kezdve a Vasúti és Ha
józási Klub műszaki szakbizottságának el
nöke.

Már korábban, 1896-tól szervezője, majd 
1898. június 2-től igazgatója volt az első 
magyar Közlekedési Múzeumnak, ame

lyet nemzetközileg elismert mintaszerű in
tézménnyé fejlesztett. Szerzője és szer
kesztője a múzeum megnyitása alkalmá

ból kiadott „Emlékirat a magyar királyi 
Közlekedé.si Múzeum megnyitása alkal
mára" című díszes albumnak, amelyben 

részletes útmutatót is közöl a múzeum ki

állításaihoz, és fényképeken is bemutatja 
azokat. Ugyancsak igazgatói működésé

nek eredménye a múzeum gyűjteményét 
ismertető, 1910-ben kiadott Jegyzék az 
eredeti tárgyak, minták, grafikonok, térké

pek, rajzok és képekről" című kiadvány.
M:nt nemzetközileg is elismert szak

ember, egyik munkatársa és társszerzője 
az 1898-ban kiadott többkötetes .Geschich- 
te dér Eisenbahnen dér Oesterreichish- 

Ungarischen Monarchie" című vasúttörté- 
neti összefoglalásnak. Ugyancsak értékes 

munkája a „Magyarországi vasúti hálózat 
fejlődésének története és jelenlegi állapo

ta" című 1896-ban kiadott tanulmánya is

Irodalom

CZÉRE Béla A 75 éves Közlekedési Múzeum 

In: A Közlekedési Múzeum évkönyve. I

1896-1971

Tisza lsii<án

BÁNYAI JÁNOS
(KfzdtváiArhtty, IHHó nof 6 - 

Székttyudvarbely, 1971 máj l.i.)

A budapesti Pcdagógiumban kapott taná
ri oklevelet (1908). majd mint középisko
lai tanárt, kiküldték Németországba, hogy

a korszerű természettudományos oktatást 
és a múzeumok szervezését tanulmányoz

za. 1912-13- évi tanulinányútján a jénai 
egyetemen és a berlini Bányászati Aka
démián kiváló tudósok (Gothan, Walther) 
előadásait hallgatva, bővitette szakmai tu
dását és fejezte be tanulmányait. Az 1920- 
1940 közötti időszakban Székelykeresz- 

túron, majd Székelyudvarhelyen tanított, 
közben a bukaresti Földtani Intézet mun
katársa volt. 1941-ben megalakult a Kelet
magyarországi és Erdélyrészi Fürdők Szö

vetsége Marosvásárhelyt, melynek vezető
ségi tagja lett, és megbízták a Székely
udvarhelyen létrehozandó Orbán Balázs 
Borvizkutató Intézet megszervezésével 
A budapesti Földtani Intézet irányelvei 
alapján akarták az erdélyi ásványvízkin

cset felmérni. A háború kimenetele meg
hiúsította a szép terveket, s így a kutatás 
a továbbiakban már egyéni feladatává 
váll. Nyugdíjba vonulásakor. 1947-ben 

megvált az oktatástól, de tovább dolgo
zott.

A nagyobb tudományos központoktól 

távol élve és dolgozva, ki tudta építeni 
kapcsolatait a környező világgal, s így váll 

6 maga a Székelyföld tudományos és szel
lemi központjává. Ezt bizonyítja tudomá
nyos tevékenysége és irodalmi munkássá

ga. az a több mint 100 magyarul, románul, 

németül és franciául megjelent értekezése 
és tanulmánya, a mintegy félezer isme

retterjesztő és honismertetek írása, szá
mos térképe, melyek magyarországi és 
romániai lapokban, folyóiratokban jelen

tek meg.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 

Múzeum fennállásának 50 évfordulóján.

1929-ben tartott jubileumi tudományos 
ülésszakon indította el, majd szervezte a 
minden év nyarán rendezett Hargita „ex

pedíciókat", melyeken a Székelyföldet 

megismerni és kutatni akarók (tudósok, 
egyetemi hallgatók és természetbarátok) 

vettek részt 1931-lx*n Székelyudvarhelyen 

megalapítja és 1944-ig szerkeszti a Szé- 
kelység című. a Székelyföldet és né[>él is-
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mertetó havi folyóiratot. Ebben 13 éven 
keresztül szolgálta a szakmája, a népra|z, 

a hely- és kultúrtörténet, a tudomány-nép
szerűsítés művelését és terjesztését A Szé- 
kelység külön mellékleteként jelentek meg 
a székelyföldi földtani kutatások eredmé
nyei, amelyekben főleg a hasznosítható 
ásványi nyersanyagokkal és a fürdők fel
lendítésének kérdésével foglalkozik. E 

mellékletekből áll össze 1938-ban A Szé
kelyföld természeti kincsei és csodás ritka
ságai című munkája.

Kutató munkássága a földtan minden 
ágára kiterjedt. Munkái közül két műve 
összefoglaló jellegű A Magyar Autonóm 
Tartomány hasznosítható ásványi kincsei 
(Bukarest, 1957) és A Magyar Autonóm 

Tartomanybeli ásványvizek és gázömlé

sek (társszerzőkkel, Bukarest, 1957) Ezen
kívül társszerzője A Székelyföld írásban 

és képben című, 1941-ben megjelent kö
tetnek is. Tudományos kutatómunkájának 
legmaradandóbb eredményeit azonban 
Délkeleí-Erdély, a Székelyföld ásványvíz- 

kutatásában érte el. Erről számos dolgoza
ta jelent meg Elkészítette az ásványvizek 

kataszteri térképét is. Mindezt szervesen 

egészítik ki az iszapvulkánokról, gyógy- 
iszapokról, gyógylápokról é.s mofettákról 
szóló írásai. továbbá a korszerű, gazdasá

gos fürdőélet kialakításának gondolata (A 
Székelyföld mint furdőország) A szülő
föld természeti szépségeit és ritkaságait 
örökíti meg számos turisztikai és tájis
mertető cikkében. De nemcsak az ás
ványokkal, kőzetekkel és ősmaradvá

nyokkal foglalkozott, hanem tanulmá

nyozta a Székelyföld élő-, növény- és állat

világát is.

Irodalom
CSÍKY Gábor II I Hidrológiai Tájékoztató. 

1971 , KÓNYA Ádátn U J Földrajzi Közle

mények, 1971 . AOAAt László H J Földrajzi 

Értesítő, 1972.. KLSGYÖKGY Zoltán: ü  l em

lékezete Földtani Közlöny. 19TÍ ; VOIXOKI 

László D.J. tudományos hagyatéka. MílvelíV 

dés (ltukarest), 1974.. Évfordulóink 19H6
Csikv Gábor

BÁRÁNY NÁNDOR

(Kisbér, 1899. máj. 31 - 

B útlap est. 1977. oki. 6.)

Érettségi után, 1917-ben katonai szolgálat
ra hívták be. Leszerelését követően a gáz
műveknél dolgozott, majd 1923-ban be
iratkozott a Műegyetem gépészmérnöki 
karára. Diplomájának megszerzése után,
1928-ban a honvédség kötelékébe lépett, 

ekkor Súss Nándor Precíziós mechanikai 
és optikai intézetéhez vezényelték. Rövi
desen igen nagy jártasságra tett szert a ka
tonai optikai eszközök finommechanikai 
és optikai tervezése terén. 1930-tól kezdő
dően rendkívül sokat publikált, így pl.
1930-ban a Műszaki Szemle című lapban 
,Az egy és két szemmel való látás” címen 

Ez az írás foglalkozik a látás fiziológiájával, 

de fő célja a tüzérségi távolságmérők ív 
mertetése. A fentemliiett gyáron kívül be
kapcsolódott a Marx és Mérei cég (Tudo

mányos és elektromos műszerek gyára), 
valamint a Gamma finommechanikai gé

pek és készülékek Rt, munkájába is.
Végig a honvédség állományában ma

radt, azonban az említett gyárak munkájá
ban tevékenyen vett részt. Már 1932-ben 
kiváló tüzérségi műszereket tervezett - 
ezeket a Gamma gyár átvette gyártásra - 

nevezetesen egy 6¥48-as 120 látómezejű 
prizmás figyelő távcsövet, valamit egy 1.25 
méter alaptávolságú távolságmérőt, amely
nek mérési határa 15 kilométer volt,

A Gamma műszereiben sok tucat B- 
léle megoldás és szabadalom szerepelt. 
Tervezett pnzma- és tükör-foglalásokat, új 

megoldású prizmát, okulárlencsét, szálke
reszt megvilágítást és számos más optikai 

elemet A katonai berendezéseken kívül 
foglalkozott különféle világítási megoldá
sokkal, kirakatvilágítás, műtőlámpa stb 

is.
A háború után a Gamma optikai és fi

nommechanikai Rt. tudományos tanács
adójaként működött. Ekkor írta „Optikai 
műszerek elmélete és gyakorlata" című 
könyvét, melynek sikerét az újabb kiadás
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és a folytatásként megjelent további öt kö

tet jelzi.
1950-ben kinevezték az akkor alakult 

Optikai és Finommechanikai Központi Ku
tató Laboratórium igazgatójává. Igazgató
sága idején, 1952-ben „Optikai mikrométe

rek" című értekezésével elnyerte a műsza
ki tudományok doktora címet. 1954-től do
censként oktatott a műszaki egyetemen, 

majd 1956-ban megvált intézetétől és tel
jesállású oktatóként, ez után 1957-től tan

székvezető egyetemi tanárként oktatott a fi
nommechanika-optika tanszéken Rendkí
vül impulziv előadó volt, előadásainál na
gyobb népszerűséget talán csak az szerzett 

a hallgatóság körében, hogy rendszeresen 
részt vett a laboratóriumi gyakorlatok veze
tésében. 1953-ban választotta az MTA le

velező tagjává Számos kitüntetést kapott, 
ezek közül az 1951-es Kossuth-díj a legje

lentősebb. 1967-ben nyugállományba vo
nult, de kutatómunkáit folytatta. 1957-ben 
szabadalmi igényt nyújtott be egy általa ki
dolgozott optikai alakfelismerési eljárásra.

Főbb művei

Bevezetés az optikai műszerek elméletéhe, 
különös tekintettel a katonai távcsöves műsze
rekre és távnlságmérőkre. 1932.; Optikai mű
szerek elmélete és gyakorlata 1. kot 1947., 
1953, 2-5. k (a 2. kot. kél részben), 1951-54 , 
A szinszórás és a prizma. 1952., 2. kiad. 1954 ; 
Finommechanikai kézikönyv (szerk.) 1974.

Irodalom

PETR1K Olivér: B. N. Magyar Tudomány 1978. 

6lH . HÉHEKGEH Károly (szerk.) A műegye

tem története. BME, 1979.

Makra Zsigmond

BÁRÁNY RÓBERT

(Bécs. I876.ápr22.- 

Uppsala. I9 J6  ápr 8 )

A Bárány-család 1750-ben telepedett meg 
Várpalotán. B. R apja. Ignác Pesten, majd 
Rohncon élt, ahonnan Bécsbe költözött 

és elvette egy prágai történész, Simon 
Hock leányát B. R a liócsi egyetemen vé
gezte orvosi tanulmányait, 1900-ban dok

torrá avatták. Német egyetemeken tovább 
képezte magát belgyógyászati és ideg-el- 
mekórtani területen. Néhány év múlva a 

bécsi fülészeti klinikára került, ahol 1905- 
ben tanársegéd lett. 1909-ben magánta
nári képesítést kapott. 1914 nyarán az I. vi

lágháború kitörésekor önként jelentkezett 
frontszolgálatra; így került Hrzemysl, ha
marosan ostrom alá kerülő várába. Ami

kor a vár elesett (1915. márc.), ő is orosz 
fogságba, a turkesztáni Mérv város mellett 
fekvő fogolytáborba került. Svéd kezde
ményezésre a hadviselők magasabb képe

sítésű foglyaikat megkülönböztetett bá
násmódban részesítették Ez kijárt Bárány
nak is, aki kórházi könyvtári búvárkodás

ba merülhetett. Itt az öntudat anatómiai és 
élettani magyarázatát kereste spekulatív 

alapon. Fogolycsere révén kerülhetett Svéd
országba 1916-ban, ahol szept. 11-én meg
tartotta Nobel-előadását, mivel még 1915- 
ben Stockholmban neki ítélték az 1914. 

évi orvosi Nobel-di|at. Nemzetközi sike
rei ellenére a bécsi egyetem nem tartott 

igényt szolgálataira és ekkor megint a 
svéd nagylelkűség adott elégtételt, meg
hívta az uppsalai egyetem fül-orr-gége kli

nikája élére, ahol 60 éves korában bekö
vetkezett haláláig dolgozott.

Nobel-díjat kivívó munkásságát fiata

lon, még a bécsi klinikán megkezdett kli

nikai és kísérleti vizsgálataival alapozta 
meg. Egy egyszerű klinikai tapasztalat 
terelte figyelmét a belső fülben rejtőző 
egyensúlyszervre. Ennek a szervnek a test 

egyensúlyát biztosító funkcióját 1824 óta 
vizsgálták a kutatók: Flourens, l’urkinje, 

Memere, Goltz és végül Hőgyes Endre, 

aki kísérleteivel sokban megelőzte Bá

rányt, de eredményeit csak magyanil pub

likálta. B R. tapasztalata a következő volt; 
(jelegeinél sokszor kellett fülöblitést vé
gezni. Ennek során a betegek gyakran el
szédültek és kiderült, hogy szédülésük az 

öblítő folyadék hőmérsékletének függvé

nye Vagyis: langyos vízzel öblítve nem 
szédül el a beteg, míg kihűlt, ill túl meleg 
vízzel öblítve szédülés jelentkezik. Ma
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gyarázata pedig: a belső fül ivjárataiban 

keringő lympha hőmérséklete kb 3? °C 
Ez a folyadék hőmérséklet-változásokra 
áramlani kezd és hideg, iiletve meleg ha

tásra más és más ívjáratokba áramlik, ami 
szédülést vált ki Ezzel tulajdonképpen a 
testhelyzetünktől való tájékozódás szen
ved zavart és ezt jelzi a szemgolyók rezgé
se (nystagmus). A jelenség egy élettani 
reflexmechanizmusnak felel meg és Bá- 
rány-féle kalorikus reakciónak nevezik. 

Hiánya kóros jelentőségű, mivel a fülben 

zajló kóros (főleg gyulladásos) folyamatok 
ivjáratokra terjedését jelzi Az élettani fo
lyamat összefügg a tengeri betegség je
lenségével is. E reflex vizsgálata a Bárány
féle félremutatási kísérletek kiváltásával 

használhatónak bizonyult a kisagyvelő. 
mint a mozgási műveletek egyik központ
ja daganatos vagy tályogos gócainak ki

mutatásához. Egész munkássága tulajdon

képpen a fülészet és ideggyógyászat ha- 
tarterülctén zajlott, és eredményessége el
ismeréseként kapta a „fiziológiai vagy or
vostudományi" Nobel-dijat, az indoklás 
szerint a „vestibularls apparatus (egyen
súlyszerv) fiziológiájával és kórtanával 

kapcsolatos munkáiért". A sikerek ellené
re sok kritika is éne tudományos közlemé

nyeit. Prioritási vitákba bonyolódott (pl. 
Hőgyes Endre kísérleteivel kapcsolatiban). 
Ezek végül is javára dőltek el Kisagy-diag
nosztikai vizsgálatainak bizonyos hiányos

ságait kimutatták ugyan, de ez nem csor
bította felfedezése énékét.

Fcibb miivel
l’hysiologie und Pathologie des liogengang- 
Apparates beim Menschen U'ipzig-Vienna,
1907.. Funktionellc- Prüfung des Vbxlibular- 
apparates. Jena, 1911 
Irodalom
KLLLliK Dániel A Noliel-dijas orvosuk élete és 
munkássága ISp.. 193ó.'37., FÓTI Mihály Az 
orvostudomány és az élettan Nobel-dijasai. 
lip. 197S . NAGY Ferenc; Magyar sárinazású 
Nohel-dljas tudósok lip . 1994 (3 kiad Hp 
1995 ); HÁHÁNY, Anderx Várpalotától Uppsa- 
láig Fizikai Szemle, 1996.

Lam brecht Miklós

HARDÓCZ LAJOS

(Szászfalu, 18)2 atig. 9 - 

Szászfalu, 1898 szepl 27)

Gimnáziumi tanulmányait Kantában, Kéz- 
divásárhelyen a minoritáknál kezdte meg, 
majd Kolozsváron a kegyes tanító rendiek 
gimnáziumában 1853-ban sikeres érettségi 
vizsgát tett. Rossz egészségi állapota miatt 
visszament szülőfalujába, majd a család 
szűkös anyagi helyzete miatt Brassóban a 
földadó-kataszter felügyelőségén vállalt 
munkát, hogy tanulmányai folytatásához a 
kezdeti megélhetését biztosítani tudja.

Pesten a Tudományegyetemen 1859- 

ben avatták jogi doktorrá. Két év múlva az 
ügyvédi oklevelet is megszerezte. Pozsony
ban Samarjay Károly ügyvédi irodájában 
dolgozott. 1863-ban a kassai jogakadémia 

magyar történelem és statisztika tanszékére 
nyen tanári kinevezést. 1865-ben betegsége 
(tüdöbaja) miatt kényszerült feladni tanári 

pályáját Visszavonult szülőföldjére, ahol 
míg egészségi állapota megengedte, to
vább folytatta szakirodalmi tevékenységét.

Kél könyvével akadémiai pályadijat 
nyert a „Magyar Hölgyek Alapítványa” pá
lyázatán „A felfedezések és találmányok 
története. Különös tekintettel a gőz és vil

lanyosság alkalmazására és 3 fényképírás 
kifejtésére’’ című munkája (1865) az első 
magyar nyelvű könyv, amely találmányok

kal és felfedezésekkel foglalkozik. Máso
dik díjnyertes műve: „A mechanika alap 
vonalai” (1874) volt.

ismeretterjesztő közleményei a Vasár
napi Újságban, a Falusi Gazdában, Az Or

szág Tükrében, a Magyar Néplapban, Ha
zánk s a Külföld című folyóiratokban, va

lamint a Magyar Ember Könyvtára című 
sorozatban láttak napvilágot, természet
tudományi, technikatörténeti és mezőgaz

dasággal foglalkozó témakörökben. Közel 
száz írása jelent meg, ezek egy része csu- 
pán „B. L." jelzettel.

Irodnlom
Országos Széchényi Könyvtár Aprónyowtat- 
váily Tára - gyászjelentés; Egyetemes Magyar
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Encyclopaedla V Fest, 1866.; S2INNYEI Jó

zsef Magyar írók élete és munkái I Bp., 1891 

O rlai Györgyi lé

BARÉNYI BÉLA

(Hirlenberg bei Wien, 1907március I.- 

Böblmgen bei Stuttgart, 1997 május 30.)

A Bécsi Műszaki Egyetemet 1923-1926 
kozott végezi el. Még főiskolás, amikor 
16 éves korában bejelenti első szabadal

mát, és 1925-ben elkészíti egy „népautó" 
terveit, amelynek legfontosabb |ellemzői: 
központi csőalváz, léghűtéses, boxer el 

rendezésű négyhengeres négyütemű far
motor szokatlanul rövid (ma biztonsági

nak nevezett) kormányoszlop. 10 évvel 

később ez a koncepció az alapja Ferdi- 
nand Porsche Volkswagen terveinek.

Fiatal mérnökként 3 Steyrnél kezd, majd 
ezután Bécsben az Austro-Fiatnál Becs
ben, majd 1930-34 közöli Frankfurtban 
az Adlernél karosszéria-konstruktörtként 

tevékenykedik.
Rövid berlini és Párizsi kitérő után 1939- 

től haláláig hű marad a stuttgarti Daimler- 

Benzhez. Itteni tervezői, kutatói és feltalá

lói tevékenysége szerez világhírnevet szá
mára. 1961-től a távlati személygépkocsi

fejlesztési osztály vezetője, 1965-től főmér
nök 1974-ben vonul nyugdíjba.

Több mint 2500 találmányát szabadal

maztatta. Olyan irányelveket dolgozott ki 
az autóipar számára, amelyeket az autós 
világ ma már magától értetődőnek tekint 
A passzív biztonság - a baleseti következ

mények minimalizálása - alapvető fogal

mai, köztük a biztonsági kormányoszlop, 

a süllyesztett ablaktörlőlapát, az oldalsó 
utkozésvédelem, a formatartó utastér és 

tervezett deformációjú kocsiorr és -far az ő 

nevéhez fűződnek. Ez utóbbi koncepció 
első megvalósulása - az 1959*es Mer
cedes-Benz 220 típusú személyautó - 

messze megelőzte európai és amerikai ri
válisait. Ma már minden személyautó ki
alakításakor figyelemig veszik a Barényi-

féle passzív biztonsági irányelveket nem 
véletlen, hogy még életében a .passzív 
biztonság atyja” megtisztelő elnevezést ér

demli ki.
Munkásságát megbecsülték. Többek 

között 1967-ben a Diesel-érem arany fo
kozatával, 1987-ben - 80 éves születés
napja alkalmától - Sindelfmgen “autó

város" arany érdemérmével tűntették ki 
1994-től az Automobilizmus Híres Embe
rei Csarnokában (Automotive Hall of Fá
mé. Detroit) olyan 150 kiválóság között is

mertetik tevékenységét, mint Edison, Kari 
Benz, Henry Ford vagy Soichiro Honda

Irodalom:

FERSEN, Olaf von: Ein Jahrhundefl Automobil- 

technik, Personenwagen. VT5I Vcrlag, Düssel

dorf 1986.; ATZ Automnbiliechnische Zeii- 

sclirift 1982/3, 1987/4, 1997/7/8; Eric Ecker- 

mann: Technikgeschichte im Deuischcn Mu- 

seuni: Automobile. Beirk, München, 1989.

Ernőd István

BARNÓTHY JENŐ

(Kassa, I904.okt.28.- 

Evanston. III., USA. 1994 ’ )

Mérnöki diplomája megszerzése után bel
földi ösztöndíjasként dolgozott, a húszas 
évek végén bekapcsolódott Forró Mag

dolna kozmikus sugárzási kutatásaiba. Jó 

rádiótechnikusnak bizonyult, a kozmikus 
sugárzást mérő berendezések - amelyek

nek tervezésében és kivitelezésében je
lentős része volt - sok tízezer órát működ
tek megbízhatóan A GM-csövek koinci
dencia-kapcsolásához saját tervezésű, ak

kor igen |ó felbontóképességűnek számí
tó d ó ' s) koincidencia-áramkört alkalma

zott. Elméleti fizikusként olyan jellegű 

gondolkodó volt, akit a nagy, álíogó elmé
letek vonzottak 1945-ben előadott elmé

lete magyarázatot kívánt adni az elemi 
részecskék természetére, a világegyetem 
szerkezetének több, alapvető kérdésére, 
valamint az égitestek mágneses terének 

eredetére. Habár fejtegetései visszhang 
nélkül maradlak, és az általa vázolt prolv
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lémák magyarázata nem az általa megje
lölt úton történt, elmélete mégis világos

nak és belső ellentmondástól mentesnek 
mondható.

Miután feleségével, Forró Magdolnával 
együtt külföldre távozott, az USA-lian tele

pedett le. 1948-tól 1953-ig az Illinois állam
ié i  Laké Forest-ban, a Barat Coll ege-ben 
adott elő fizikát, ezután kél évig Chicagó
ban, a Nuclear Instruments and Chemical 
Co. kötelékében dolgozott, fizikus főmun

katársi beosztásban. 1955-től a feleségével 

közösen alapított Forro Scientific Co. mű
szaki igazgatója, 1%1-töl a Biomagnetic 
Research Foundation elnöki tisztét tölti 

Ix* Amerikai munkája során foglalkozott a 
csillagok gravitációéi lencsehatásával, elekt

ronikai kutatással, amelynek eredményét 
több szabadalom is jelzi, és mindenek

előtt a mágneses térnek az élőlényekre 
gyakorolt hatásával.

Főbb munkái

Komzidenzregistriermethode mit 10-5 sec Auf- 

líVsungsvermngen. Die Naturwissenschaften 47

1933- 835 ; Die durclidringende Strahlung hin- 

ler mehr al.s 300 m Wa.sseraquivalent. 2eiischr 

f. Phys. 115. 1941., Growtli-rale of mice in stalic 

nugnetic field.s Natúré 200, 86,; Az elemi ré

szek problémája é.s a frtldmigneses lér eredete 

Pilldmágncsségi Közlemények, 2 Hp , 1947 

Makra Zsigmond

BAROSS GÁBOR

(Fruzsina. 1848. piti. 6. - 

Hiidapeil. 1892. máj. 9 )

Jogi tanulmányait Pesten végezte, ahol 
mint gyakornok rövid ideig városi tisztvi
selő volt. Visszatérve Trencsénbe a megyei 

szolgálatban a lőjegyzőségig emelkedett, s 
1874-ben Vágvolgyi Lap elmen három
nyelvű lapot alapított és szerkesztett, amely 

a közéleti tisztaság védelmével és a sza
badelvű párt iparoktaiási programiának és 
az Eötvös-féle közoktatási törvénynek a 

támogatásával vált ismertté. 1875-ben a 
[ián hivatalos icloltjével szemlén jutott Ix; 

az orsziggyűléslx*

Vállalta a kiegyezés vámügyi részének 
képviselőházi ismertetését, ami - a helyzet 
elemzése alapján - az elszenvedett ku

darc indoklását jelentette. Sikere révén a 
párt egyik vezérszónoka lett, akire a leg
nehezebb kérdések előadását bízták. 1882- 

ben Tisza - a közigazgatási bíróságok ta
nulmányozására az intézmény hazai beve
zetésének tervevei - nyugati tanulmányút
ra küldte. így mindenkit meglepetésként 
én közlekedésügyi államtitkári kinevezé

se (1883. április 10 ).
B. G. tisztázta a inagámpar és a köz

üzem funkcióját és létrehozta a posta-taka
rékpénztári intézményi is, melynek célja a 
kisemberek betétjeinek felhasználása a 
szükséges közlekedési beruházások érde

kében.
Széchenyi már 1848-ban ,A magyar köz

lekedésügy rendezéséről" szóló javaslata

iban az államvasúli rendszer mellett foglalt 
állást. Az 1848-as „vasúti törvény" rögzítet
te a közállomány befolyását a vasúti dtj- 
képzés jogára. A kiegyezés utáni kormány

nak azonban ezzel ellentétes módon ki
épült vasutakat kellett átvennie az ön
kényuralom 20 évétől - súlyosbítva a ka
matbiztosítás terheivel. A pénzügyi és po
litikai zavarok ellenére is nehezen hono
sodott meg a vasútállamosítás gondolata, 

terjedése nem egy elvi döntés alapján kez
dődött. hanem a körülmények nyomása 
alatt, kényszerből. B G. államtitkársága 

előtt összesen 1348 km vonalat államosí
tottak csak, az ő idején további 4000 km 
jutott az állam kezelésébe. Ez is elegendő 
volt ahhoz, hogy a MÁV megteremtésével 
(mozdony- és kocsiparkjának növelésé
vel és korszerűsítésével, a vasútüzem 

átszervezésével, nemzetközi színvonalra 

emelésével) önálló és független közleke
dés- és gazdaságpolitika alakuljon ki, ami 

kedvező pozíciót teremtett a kemény 
védvámpolitikára áttért bismarcki Német
országgal szemben. A Baross-féle zónata

rifa Ibevezetése elvileg is újat hozott az 
addigi vasútpolitikai gyakorlatba: a vas
utak jövedelmezőségének fokozását ettől
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kezdve nem tarifaemeléssel, hanem a for
galom növelésével, a kapacitás jobb ki
használásával kívánták biztosítani Így váll 

az addig ráfizetéses (kamatbiztosításos) 
vasút az államháztartás egyik fő jövedelmi 
forrásává. Az államosítás munkájál (az ál

tala megteremtett alapokon) már Baross 
utódainak kellett befejezniük: az osztrák
magyar vasutak hazat szakaszainak átvéte

lével az 1890-es éveklxm.
B. G. pályája csúcsán, sikerei teljében 

távozott Munka közben, 1892 tavaszán 
egyik legjelentősebb alkotásának, a befe
jezéshez közeledő Vaskapu-szabályozás- 
nak helyszíni felülvizsgálata során megbe 

tegedett, és az erejét túlbecsülő vasmi
niszter váratlanul elhunyt.

Irodalom

GYÖMREI Sándor-VÉRTESSY Miklós ti G 

Hp., 1937.

P. Károlyi Zsigmond

BAROSS LÁSZLÓ

(Felsózsember, 1865 oki 16 - 

Hánkútpuszta. !9}& jtin. j  )

1886-ban végzett a magyaróvári gazdasá
gi akadémián, ezt követően József főher
ceg különböző nagybirtokain dolgozott 
mint gazdasági segédtiszt. 1895-ben került 
Bánkútra, először intézőnek, majd 1911- 
ben kinevezték az ottani uradalom jószág- 

lelügyelőjévé. Itt élt haláláig, az uradal
mat jól szervezett, korszerűen gazdálkodó 

mintabirtokká alakította.
B. L. a köztudatban mint a „bánkúti 

búzák atyja" szerepel. Növénynemesítői 
pályája elején azonban kukorica és cukor

répa nemesítésekkel foglalkozott, ugyan
csak eredményesen: 1914-ben, az I or

szágos kukoricakiállitáson első díjai nyeri 
BúzarvemesitŐi munkájál 1908-ban kezdte, 
ehhez nagy segítséget kapod azzal, hogy 
1911-ben az uradalomban kísérleti tele
pet hozlak létre.

Az I világháború után Magyarország 

elvesztette búzapiacait, ugyanis az 1920-as

években egész Európát elárasztotta a jó 
minőségű amerikai és kanadai búza, mely
nek mintegy 90%-a a Marquis nevű fajta 

volt. Ebből kapott egy kis mennyiséget B. 
L. is. A hazai laboratóriumi és műszeres 
vizsgálatok igazolták e fajta kiváló tulaj
donságait. A Marquis számos előnyös tu
lajdonságát (korai fejlődés, nagy szalma- 
erősség, és éppen ezért a rozsdával és a 

megdőléssel szembeni fokozott ellenálló 
képesség, acélos mag nagy hektoliter- 
súllyal, kiváló lisztminőség síb.) csökken

tette egy komoly hibája: nem volt fagyál
ló B L-nak sikerült ezen javítania. Fagy
álló őszi Marquis-törzseket állított elő, s 

ezeket a régi Tisza vidéki fajtából ugyan
csak általa nemesített Bánkúti 5-tel ke

resztezte. Ezekből állította elő a legne

vesebb őszi bánkúti búzákat: a Bánkúti 

1014-t, a Bánkúti 1201-t és a Bánkúti 1205- 
t. Ezek a fajták 1928-ban megkapták a leg

magasabb minőségi fokozatot: „államilag 
törzskönyvezett fajták” leltek.

A Földművelésügyi Minisztérium 1931- 

ben elhatározta a búza minőségi javítását 
és körzetenkénti egységes termesztéséi. 

A vetőmagakcióba bevonták Baross fajtá

it is, melyek álütő sikert aratlak. 1933-ban 
az akcióban kiadott búzavetőmag 90' -a a
11 1201 fajta volt.

B. L., aki rendkívül szerény ember volt 
(világhírű fajtáit sem saját magáról ne
vezte el), ezekben az években betelje
sülni láda korábbi álmait. 1933-ban a 

kanadai Reginában rendezett búza világ- 

kiállításon a B 1201-t minősítették a világ 
legjobb búzájának, B. L. pedig arany

érmet kapóit.

Nem lenne teljes nemesitői tevékenysé
gének ismertelése, ha nem szólnánk arról, 

hogy B. L. - a már említett kukoricán és 
cukorrépán kívül - a zab, a cirok, a ricinus 

és a gyapot nemesítésével is foglalkozott. 
Élénken érdeklődött más mezőgazdasági 
problémák iránt is. számos cikke jelent 

meg a talajművelésről, a trágyázásról, a 
vetésforgókról, a kévekötő araiógépekről 
a korabeli szaklapokban.
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Búzafajtái mintegy negyedszázadon ke

resztül a legjobbak voltak Magyarorszá
gon, s hazánk búzavetés-területének na
gyobbik részén az ő fajtáit termesztették, 
még 1947-ben is 60 %-án, 1957-ben pedig 
57 %-án.

Irodalom

HANKÓCZY Jenrt-SURÁNYl János-TAKÁCH 
Gyula: A magyar búzatermesztés álszervezése
1931-1937 Hp,, 193H ; REGE Károly: 1*. L Ag
rártudomány, 1958.

Pintér János

BARTONEEK GÉZA

(Sxáraxfatu. 1854. szept. 3 - 

liudapest. 1930febr I I )

Középiskolai tanulmányait Nagyszomba
ton kezdte és a pozsonyi kir, katolikus 
gimnáziumban fejezte be. 1874-től a buda

pesti Tudományegyetemen tanult Kez
detben csillagászatot és földrajzot hallga
tott, majd Eötvös Loránd óráit látogatta 
rendszeresen. A fizika tanulmányozása so
rin olyan eredményeket ért el, hogy 1879- 

lien Eötvös maga mellé vette tanársegéd
nek. Egészen 1886-ig dolgozott mellette.

A fiatal B. G. kiváló pedagógiai érzék
kel is rendelkezett. 1886-tól 1895-ig a pol
gári iskolai tanítónőképzőben fizikát taní

tott. Ebben az időtlen jelentek meg, főként 
a hangtan és a fénytan kérdéseivel foglal

kozó tudományos publikációi a Mate
matikai és Természettudományi Értesítő
iben, a Természettudományi Közlönyben 
és a Mathematikai és Physikai Lapokban.

A kilencvenes években négy eszten
dőn ál Rados Gusztávval közösen szer

kesztette a Mathematikai és l’hysikai Lapo
kat. Czógler Alajo.ssal együtt lefordította 

Guillemin „Mágnesség és elektromosság

tan" című munkáját és részi vett Koili „Kí
sérleti fizika” című műve magyarra fordítá
sának ellenőrzésében is.

Életében fordulópontot jelentett 1895- 
ben a párizsi École Normale Supérieure 
mintájára létrehozott Br. Eötvös Józsel

Collegium ideiglenes vezetésével bízták 
meg és 1897-ben annak igazgatója lett. A 
megbízás és a kinevezés is Eötvös Loránd 
kurátor indítványára történt A kollégium 
vezetéséből eredő feladatok ugyan akadá
lyozták további szaktudományos tevé
kenységét, de egyben lehetőséget is nyúj
tottak arra, hogy a magyar közoktatás ki

emelkedő személyiségévé váljon Több 
mint harminc esztendőn át szervezte, ve
zette azt az intézetet, amely tudósok és tu
dóstanárok egész sorát adta a magyar tu
domány és a közoktatás számára. 1901-től 
az Országos Közoktatási Tanács tagja lett

Kiemelkedő pedagógus volt Határo

zott, puritán, az elvi kérdésekben megal
kuvást nem ismerő, szinte zord életfelfo

gású egyéniség Ugyanakkor azonban 
megértő és megbocsátani tudó ember, aki 
képes volt az emberi gyarlóságból fakadó 
hibákat mérlegelni és belátni Töretlenül 

hitt a magyar ifjúság erkölcsi integritásá
ban és intellektuális rátermettségében, bel
ső érdeklődésből fakadó tudományszere- 

tete a természettudományokon túl a hu
mán tudományok egész területére kiter

jedt.
Pedagógiai munkásságának elismeré

seként 1913-ban megkapta a m. kir. udva
ri tanácsosi címet. A francia-magyar kul- 
túrkapcsolatokban kifejtett tevékenységé

ért a Francia Köztársaság kormánya a 
Francia Becsületrend tisztjévé nevezte ki. 

A hitdapestt Tudományegyetem 1920-ban 
honoris causa doktorrá avatta, elismerve 

tudományos és pedagógiai tevékenysé
gét. 1927 ben a II. osztályú Magyar Ér
demkereszttel tüntették ki.

Széles látókörét nem utolsósorban több 

külloldi tanulmányútja fejlesztette Járt 
Franciaországban, Olaszországban, Né
metországban és Ausztriában. A termé

szet és a zene iránti olthatatlan szeretete, 
egyéniségét gazdagítva, végigkísérte egész 

életén.
Amikor 1921-ben a kormányzat nyug- 

dijba küldte, az akkori kurátornak, Teleki 
Wlnak volt jelentős szerepe abban, hogy
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továbbra is a kollégium igazgatója marad
hatott. egészen 1927 őszén történt meglxj- 
tegedéséig.

Irodalom

ECKHART Ferenc H. G Szövetségi Évkönyv, 
9 1929-30.; LUKCSICS Ml B. G. élete. Uo., D
G. irodalmi munkássága. Uo.; LACZKÓGéza 
Csillag u. 2. Valóság, 1978. 11.; TÓTH Gábor. 
13 G. és az Eötvös Kollégium, Köznevelés. 
1979 okt. 12.; ÜGETI Lajos. 11. G. Eölvós-Fú- 
zetek. Új Folyam, 4. Hp , 1980 , TÓTH Gábor 
II. G, emlékezete. Uo.

Tötb Gábor

BARTUCZ LAJOS

(Szegvár, 1885. ápr I - 

Budapest, I9 6 6 .jún .i)

A kecskeméti piarista gimnáziumban érett
ségizett 1904-ben beiratkozott a budapes
ti Tudományegyetem bölcsészeti karára 
Hamarosan megismerkedett Török Aurél 

professzorral, aki akkor már több mint 20 
éve állt az Embenani Intézet élén. 1906-ban 

megbízott tanársegéd lett, 1909-ben dokto
rált, majd 1914-ben egyetemi magántanár
rá képesítették. 1912-től, Török Aurél halá

la után 6 gondoskodott az intézet kutató- 
é-s oktatómunkájának folytonosságáról.

Kezdeti módszertani érdeklődése az 
első világháborút megelőzően a magyar

ság kutatása felé fordult. Vizsgálatokat vég
zett a matyóknál, Arad megyében, a Jász

ságban, a Kuaságban és a Balaton környé
kén. 1921-ben a Magyar Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályán átvéve Jandó János ha

gyatékát. a néprajz és embertan kapcsola

tának megteremtésén fáradozott Rövid 
idő alatt európai hírű gyűjteményt hozott 

létre 1936-ban a Néprajzi Múzeum igazga

tójává nevezték ki. Kutatásait az 1938-ban 
megjelent, „A magyar ember” című köny
vében foglalta össze Ebtxrn az évben je
lent meg kitűnő monográfiája is a sul̂ a- 
lyuki ősembert leletek vizsgálatának ered
ményéről

Kulon említést érdemelnek történelmi 
jelentőségű agnoszkálásai. A második világ

háború után jelentős feladatot vállalt a ku
tatás és oktatás újjászervezésében, az antro

pológia megrendült hitelének visszaállításá

ban 1950-59 között két intézetet vezetett, a 
szegedit és a budapestit. 1959-ben az egye
tem embertani tanszékére nevezték ki egye
temi tanárnak. 1952-ben részt vett a Magyar 

Biológiai Társaság megszervezésében és 
az Embertani Szakosztály megalapításában, 

melynek haláláig elnöke volt. Mintegy 240 
tudományos és ismeretterjesztő munkája 
jelent meg, eblx5l 60 idegen nyelven.

Főbb művei

Über die Anthropologie dér Ungaren aus dér 
Umgebung des Balaton-Sees Bp , 1923; Lllis- 
toire des races en Hongrie, Nouvelle Revue 
Hongrie, 1932.; A magyar embei. A magyarság 
antropológiája. Magyar föld - magyar faj 4 
Hp., 1938.; Ungarische Rassenkunde. Ungari- 
sche Bibliothek. Berlin, 1941.; Embertan és 
emberszármazástan. Bp., 1962.; A prehistori- 
kus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású 
sírleletek Paleopathologia III llp., 1966.

Irodalom

H. L. emlékszáma. Anthropolúgiai Közlemé
nyek, 1965.; Évfordulóink 1985

Kiszely István

BATTHYANY TODOR

(Kobont?, 1729 oki KS- 

8éa. 1812 >)

B. La|os, az utolsó nemzeti nádor fia, B 

József esztergomi érsek öccse. Műszaki 
érzékkel megáldott, ipari vállalkozásokat 

kockáztató főúr. Bécsben gépészeti tanul
mányokat folytatott, majd birtokain kü

lönféle ipari létesítményeket, manufaktú
rákat alapított. Többségük rövid életű volt, 

a róluk szóló adatok hézagosak: műmal
mok Ozátyban és Buoearihan, majolika- és 

textilfestő-manufaktúra Kisbéren, vas- és 

rézbánya Horvátországban, porcelán-ma- 
nufaktúra Bécsben, posztóüzemek Tár
csán és Baranya megyében, kénsav-, réz-, 

és tűkészítő üzem Borostyánkőn Totth 

Ferenc báróval vegyi laboratóriumában 
folytatott (alkimista?) kísérleteket.
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Nevét hajói lelték Ismertté. 1774-ben 
az udvar megbízta a Kulpa hajózhatóvá té
telével, és 1777-től rendszeresen érkez
nek keleti árukkal megrakott, nagy Bat- 
thyány-féle hajók a Száva-Duna útvona

lon l'estre és Bécsbe. Utóbb tengerjárásra 
alkalmas hajót is épít, a „Donau" nevű
1783-ban két és fél hónap alatt teszi meg 
a Bécs-Cherson fekete-tengeri kikötő utat 
Több, „Bucentaurus" névre keresztelt ha
jója közül a víz ellenében úszó, valószínű

leg lójárgánnyal hajtott vízi alkotmány kel

tett feltűnést. Erre 1793-ban nyert szaba
dalmi oltalmat. Ennek 1798-ban Bécsben 
történt látogatásáról metszet és röplap ma
radt fenn.

B. T. hazánk első nagy műszaki könyv

tárát gyűjtötte össze rohonci kastélyában, 
Kereken 1360 kötet cím szerint azonosít

ható, ennek több mint a fele fennmaradt 

az MTA Könyvtárában. A több ezer köte

tes technológiai és természettudományos 
együttest unokája, B. Kázmér, más tartal
mú, gazdasági, orvosi stb művekkel egye
temben az MTA-nak ajándékozta.

Miívc
Sentiment d'un patriote Hongrois. Pozsony, 
1796

Irodalom
HfRÓ J 11 T a hajóépítő Közlekedési Múze
um Évkönyve I 1971.; ENDREI Walter li T 
műszaki könyvtára. Magyar Könyvszemle 107. 
1991 . Hő H T's padtlle-wheel slilp (sa|iő 
alatt).

Hndrel Walter

BAUER ERVIN
CMoe, 1890okt. 19- 

Szoijelwiió, Cultig, 19-12. f)

A felvidéki születésű fiatalember Buda
pesten, majd Göttingenlx'n vége/le orvo
si tanulmányait. 1914-ben avatták doktor
rá. 1916-ban Béeslx/n J. Wagner-Jauregg 

prof. elmegyógyászati klinikáján dolgozva 

mélyedt el elméleti biológiai tanulmánya
iig 1918-ban illhon éli Ekkor halt meg

felesége, Kaffka Margit írónő. 1919-ben 
emigrált, második feleségével, Szilárd Ste
fániával (Szilárd Leó testvérével). Bécs, 

Göttingen és Prága egyetemi intézeteiben 
dolgozott asszisztensként, 1924-ben pe
dig Berlinben egy rákkutató intézetben 

1925-ben meghívták a moszkvai egyelem 
elméleti biológiai tanszékére, később Le- 
ningrádban vezetett biológiai intézetet. 
1937-ben letartóztatták, és az ellene le

folytatott koncepciós perben bizonytalan 
időtartamú kényszermunkára ítélték. Egy 
biológus barátja a II. világháború elején 
megkísérelte kiszabadítását, de ennek hí
re már csak B E. halála (éhenhalás?) után 

érkezett a táborba. (Bátyja, Balázs Béla 
ugyanezen időszakban szintén a Szovjet

unióban élt.)
Vándorlását városról városra nem any- 

nyira politikai tényezők motiválták, mint 
inkább egy nyugodt munkahely keresése. 

Valószínű, hogy Pestről még az akkor itt 
fellángolt antiszemitizmus hajtotta el, a to
vábbiakban azonban semmi jele annak, 

hogy ideológiai tényezők befolyásolták 
volna. Tudós egyéniségét az igazi elméle
ti biológia alaptételeinek megfogalmazási 

vágya jellemezte. Ennek eLső megnyilvá
nulása 1920-ban, németül publikált kis 
könyve volt, amelynek címe (A tiszta tu

dományos biológia alapelvei) már jelezte 
szándékát. Szerinte a nem nagy múltú ter
mészettudományokban sok a filozófiai 

elem; így az ismeretelméleti viták tárgyai a 
biológia alapfogalmai: élet, élőlény, inger 
és ingerlékenység, de még a legtágabb 
értelemben vett biológia keretébe tartozó 

patológia (kórtan) fogalmai is; betegség, 
gyulladás. Majd megfogalmazott három 

tételt, amelyeknek bővebb kifejtésével adós 
maradt később is. Megfogalmazta az el
vont értelemben vett „elméleti biológia” 
kidolgozásának programját. II. tételéből 
kikövetkeztethető, hogy B. E. az „élet’-et, 

illetve az „élőlény ’-t egy olyan nyílt rend

szernek tekintette, amely nincs egyensúly
ban környezetével. „Az élőlény a környe
zetéből felveit összes energiát, maradék
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nélkül az egyensúlyi állapot elkerülésére 
kell, hogy (elhasználja"

Még két könyve jelent meg, első kiadás

ban oroszul: 1930-ban A biológiai fizika 
alapjai és 1935-ben főműve, az Elméleti bi
ológia, Ez utóbbiban már használ olyan, 

valóban modern fogalmakat, mint „a dina
mikus egyensúly elve” (Le Chatelier nyo

mán) és „az élő rendszerAz életjelensé
gek elmélete fejezetben az anyagcsere és 
az asszimiláció hatásával, a szaporodás, al
kalmazkodás és ingerlékenység jelenségé
vel, továbbá az evolúció törvényszerűsé

geivel foglalkozik. Ezekkel természetesen 
nem mentette ki az életre vonatkozó el
gondolások összes kritériumát, de a héza
gosnak tekinthető megfogalmazások több 

eredeti gondolatot tartalmaznak. Meglepő

nek tekinthető az a véleménye, amely sze
rint „az alkalmazkodott szervezetek fenn
maradása a létért folytatott küzdelemben a 
fajt megőrző, konzervatív tényező", míg az 
alulmaradás ugyanebben a folyamatban 
progresszív, f3|képző tényező. Ez - úgy tű

nik - félremagyarázása a darwini nézet
nek Egyébként genetikai fogalmai sem 
előlegezik meg az 1940-es években egyre 

egzaktabbá váló kutatásokat, amelyek Crick 
és Watson 1953-as felismeréséhez vezet
tek. így is nagy veszteség, hogy nem él

hette meg ezeket az újabb eredményeket, 

mert a brutális önkény elpusztította

Filhh művei

Grundprinzipien dér reinen na turw Issen- 

schafdichen lilolngfe 1920; Elméién bioló

gia. (oroszul) 1935. (Magyar ford.: Hp., 1967.)

Irodalom

ÁKOS Károly Előszó és jegyietek In H. F 

Elméleti biológia Hp , 1967

Lambrecht Miklós

DAUER MIHÁLY

(Budapest. 1874 sxept. 20 - 

Hudapcít, 1945 mdre 2 )

Uudapesten szerzett matematika-fizika sza

kos tanári oklevelei, közben 1895-ben egy

évet ösztöndíjjal külföldön (öltött, 1900- 
ban adjunktussá nevezték ki a budapesti 
Műegyetemen. 1909-ben az analitikai szám

elmélet és függvénytan tárgykörökből habi
litált. 1918-ban ny, rk tanári címet kapott 
Ó volt az első matematikus, akit 1922-ben 
Kómg Gyula-díjjal jutalmaztak. Származá

sa miatt sok mellőzésben volt része. Mun
kaereje teljében, 1936-ban nyugdíjba küld
ték. Felszabadulását a gettóban érte meg, 
de hamarosan baleset áldozata lett.

Tudományos tevékenységét fiatalon 

kezdte, már 18 éves korában megjelent első 
tanulmánya. Összesen 106, főleg magyar 
és német nyelvű értekezést irt. Ezek közül 
többnek jelentős nemzetközi visszhangja 

volt, és sok matematikust indított további 

vizsgálatokra. Kutatásai három kérdéskörbe 
tartoztak Az elemi számelméletből főleg a 
számtani haladványról szóló Dirichlet-féle 
tétel elemien bizonyítható eseteit, a külön

féle kongruenciákat es a körosztási poli- 
nomokat vizsgálta. Az algebrai számelmé

letből a klasszikus ideálelmélel, ebben a 

prim ideálokra való faktorizáció legkülönbö
zőbb kérdései foglalkoztatták, az algebrá
ból f>edig a lineáris helyettesítések, irredu- 

cíbilitási problémák, iterációs gyökközelítő 
eljárások stb kötötték le érdeklődését.

Egyik értekezésében - Zűr Theorie dér 
geometrischen Konstruktionen (Ungarische 
Berichte, 1902.) - Kürschák József ered
ményét továbbfejlesztve azt mutatta ki, 

hogy az euklideszi szerkesztésekben az 
etalon nem pótolható semmiféle rögzített 
szakasszal Legjelentősebbnek tartott mun 
kájában: Zűr Theorie dér algebraischen 

ZahlkórperíMathematische Annáién, 1916.) 
az algebrai számelmélet egy nehéz „keru- 

letérték” feladatát oldotta meg Amilyen 
kevés elismerésben részesítették a hivata

los hatóságok, éppen olyan sok szeretet 
övezte az általa mindig támogatott fiata
labb kutatók részéről.

Irodalom

KfcDEI László II M Matematikai Lapok. 1953 ; 

Műszaki nagyiaink. 3 k.

Szétiássy Barna
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BAY ZOLTÁN
(Gyulavári, 1900, JúL 24, - 

Washington, 1992. oki. 4.)

B. József református lelkész és Böszörmé
nyi Julianna gyermekekén! látott napvilá
got egy kis Békés-megyei községben. Ap

ja korán elhunyt, anyja nevelte, aki a csa
ládi földet adta el, hogy gyermekei tanul
hassanak. B, Z. elemi iskolai tanulmánya
it szülőfalujában, a középiskolait a debre

ceni református főgimnáziumban végezte. 
A zene és a költészet éppúgy érdekelte, 

mint a természet, végül fizikatanára, Jakucs 
Itván késztetésére a fizikusi pályái válasz
totta Már ifjan Bolyai és Eötvös leltek pél
daképei és tudományos pályájának vezér

lő csillagai.

1918-ban beiratkozott a Budapesti Tu
dományegyelem bölcsészeti szakára és az 
Eötvös Kollégium tagja lett. 1923-ban kö

zépiskolai tanán oklevelet nyert. 1926-ban 
„elméleti és kísérleti természettantól, mint 

lő-, mathematikából és kozmográfiából 

mint melléktárgyból" summa cum laude 
minősítéssel doktorait. Doktori munkája a 
magnetooptikai jelenségek molekuláris el
mélete volt. 1928-ban Sub Auspiciis Guber- 

natoris avatták doktorrá.
1923-tól alma matere elméleti fizikai 

tanszékének gyakornoka, majd tanárse

géde; 1926 őszétől 1930 őszéig Német
országban volt külföldi tanulmányúton. 
F.zen évek alatt részben a l’hysik.tlisch- 

Technische Relchsanstaltban Gehrcke pro

fesszor, részben pedig a berlini egyetemi 
Physikalisch-Chemisches Institut-ban Bo- 
denstein professzor mellett végzett fiziku
si kutatómunkát. Munkájának eredmenyét 

egy sor dolgozat jelzi. A hidrogén, vala
mint nitrogéngázban végbement kisülés 
vizsgálata - számos részeredmény mellett

- egy igen jelentős felfedezéshez veze
tett: spektroszkópiai méréssel kimutatta, 
hogy a naszoens nitrogén fokozott kérni 

ai aktivitásának oka az, hogy a kémiai re
akcióban keletkező nitrogén atomos álla 

l>olban van.

A Berlinben végzett munka után 1930- 
han az alig harmincéves fiatalember már 
ismert szaktekintélyként tért haza. A ran
gos folyóiratokban közzétett eredmények 
mellett azonban még valamit hozott magá
val Berlinből, azt, ami a tehetség, a szorga
lom, a kísérleti technika mesteri ismerete 
és a műszaki érzék mellett meghatározó 
volt további pályafutása szempontjából: a 
relativitáselmélet és a kvantumfizika mély
reható ismeretét.

Klebelsberg Kuno kezdeményezésére 

meghívták a „Tisza-parti Göttingába", a 
szegedi Tudományegyetem elméleti fizi
kai tanszékének élére. Itt ismerkedett meg 
Szent-Györgyi Alberttel, aki attól kezdve 
élete végéig inspiráló tudóstársa és leg

jobb barátja lett.
A fiatal professzor szerencsés kézzel 

választotta meg kutatási témáit. A Comp- 
ton-szórás vizsgálatától akkoriban arra kí
vántak választ kapni, hogy a röntgenfolon 
és az elektron ütközésénél minden egyes 

aktusra teljesül-e az energia- és az impul
zusmegmaradás törvénye, vagy csak sta

tisztikusan Bay egy szellemes, újszerű kí
sérleti elrendezés segítségével végzett mé
réseket A mérések két különböző vonat
kozásának vizsgálatával két fiatal munka
társa, l’app György és Szepesi Zoltán szer

zett doktori címet.
1936-ban Aschner I.ipót, az Egyesült 

Izzó vezérigazgatója meghívta - a nyugál

lományba vonuló Pfelfer Ignác kezdemé
nyezésére és helyére - az ország első ipa
ri kutatólaboratóriumának az élére. Itt a 
fizikusi és technikái kutatómunkára na
gyobb személyzet és anyagi eszközök áll 

tak rendelkezésére.

A budapesti Tudományegyetem még 
1936-ban az „atomfizika" tárgykörből ma

gántanárrá habilitálta. Aschnernek az üzle

ti élet és a tehetségek leikutatása mellett a 
fizika fejlődési irányának felismeréséhez is 
volt érzéke. Bay javaslatára és részére a 
Műegyetemen atomfizikai tanszéket létesí

tett Bay egyetemi tanárként színvonalas, 
korszerű kísérletekkel alátámasztott okta
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tást vezetett be. Kaszkád rendszerű ré

szecskegyorsítója már majdnem készen 
volt, amikor - talán csak néhány hónappal 
a kipróbálás előtt - a berendezés Buda
pest ostroma alatt elpusztult. Oktató mun

káját három jegyzete - Atomfizika, A rá

dióhullámok tovaterjedése, Atommagfizi
ka - segítette

A Tungsram kuiacólaboratónuma az ó 
vezetésével jelentős eredményeket ért el. 

Ekkor tértek rá a kriptonlámpa tömeg- 
gyártására, fejlesztették ki a szinüveg csö
veket, dolgoztak ki számos korszerű adó
csövet. A Compton-szórási mérés kimutat
ta, hogy a szórt gamma-foton és a meg

lökött elektron egymilliomod másodper
cen belül azonos időben észlelhető. „Az 
atomok világában ez hosszú idő,... azon 

gondolkodtam, hogyan lehetne megrövi
díteni" - emlékezett negyven év múlva 

Az Izzóban volt néhány külföldi gyárt
mányú elektronsokszorozó. amit foton
áram mérésre használtak 1937-ben Bay 

elmondta a Budapestre látogató Zworykin- 
nak, az elektronsokszorozók szakértőié

nek, hogy szeretné az eszközt egyes ré
szecskék észlelésére használni. Zworykin 

kijelentette, hogy ez lehetetlen Bay két 
sokszorozőja, amelyek ma a washingtoni 

természettudományi múzeumban vannak 
kiállítva, bizonyítja, hogy Baynak lelt iga
za. A Budincsevics Andorral és Winter Er

nővel kikisérietezett Ag-Mg anyagú sok- 

szoroző-elektródákkal sikerült annyira le
szorítani a sötétáramot, hogy lehetségessé 

vált az egyedi részecskék észlelése. Az ú| 
számláló ezerszer nagyobb időfelbontást 

tett lehetővé, mint elődei. Mikor 1937-ben 

levelező tagjai sorába választotta a Ma
gyar Tudományos Akadémia, erről a té

máról tartotta székfoglaló értekezését 

Még gyermekként ébredt fel benne az 
égboltra feltekintve a vágy: .megtapogat
ni" a Holdat. Ennek az álomnak valóra 
váltásához vezettek a második világhábo
rú alatt titokban megkezdett radarkísérle
tek, amelyeknek célja az ellenséges repü
lőgépek felderítésére szolgáló lerende

zés kifejlesztése volt A program vezetőjé
nek kutatói merészsége itt is megmutatko
zott. „Meg fogjuk lokátorozni a Holdat!’, 
mondta munkatársainak. A kiváló minősé

gű Tungsram csövek továbbfejlesztésével 
sikerült is olyan berendezési létrehozni, 
amely alkalmasnak látszott a feladatra A 
világháború után a megszálló hadsereg 
azonban a már kész összeállítást leszerel

tette és elszállította. Az újrakezdés nehéz, 
szinte reménytelen volt. Az új berendezés
- kényszerűségből - hosszabb hullámon 
működött, ami maga után vonta a jel/zaj 
viszony romlását. Ennek ellensúlyozására 
az USA-ban alkalmazott módszer-a vevő 

sávszélességének csökkentése - a szűkös 
anyagi feltételek között szóba sem jöhe

tett. A ma már közismert, akkor forradal

mian új ötlet: a jelismétlés és jelintegráció 
informatikai szemléletű módszere meg
hozta a sikert A váltakozva a Holdra, illet
ve a Hold mellé irányított antennával vég
zett kísérletek végén az a hidrogén-cou- 

lombméter, amelyik 3 Holdra sugárzott 

impulzusok után volt bekapcsolva, több 
hidrogént fejlesztett, mint a .vak" kísérle
tek jeleit észlelők Az 1946. február 6-án 
nyilvánosságra hozott sikeres holdradar 
kísérlet az egész ország előtt, sőt, határa
inkon túl is ismertté tette nevét A sikerhez 
vezető utal olyan munkatársakkal együtt 

építette, mint Budincsevics Andor, Dallos 
György, Magó Kálmán, Fapp György, Fócza 

lenó, Simonyi Károly, Sólyi Antal és Sze

pesi Zoltán. Ezzel a radarkí.sérlettel lett a 

radarvsillagászat atyja, az erről szóló be
számoló volt az 1946-ban megindult Hun- 

garica Acta Fhysica első dolgozata, erről 

tartotta második székfoglalóját, amikor az 

Akadémia rendes tagjává választották 

Ekkor már egyszerre volt a természettu
dományos alapkutatásban jeleskedő tu

dós, nagy hatású műegyetemi professzor, 
a műn/j  ki fejlesztés kiemelkedő művelő
je és szervezője, az ipari alkalmazás és 

gazdasági hasznosítás megvalósítója, egy 
világcég, a Tungsram vezérigazgatója, a 

Magyar Elekirotechnikai Egyesület elnöke.
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a Magyar Tudományos Akadémia legerő
sebb osztályának elnöke, a miniszterel
nök hattagú „tudós agytrösztjének" tag|a 

A politikai változások azonban mind 
az Egyesüli Izzóban, mind a közéletben 
egyre kilátástalanabbá tették helyzetét

1948-ban elhagyta az országot. Az USA- 
ban, a George Washington egyetem pro
fesszoraként tovább folytatta a gyors-koin

cidencia kutatásait A Compion-szórásnál 
szereplő két részecske kilépésének egy
idejűségét 10-" s pontossággal igazolta. 

Ezt az eredményt más laboratóriumok mint
egy évtized múlva érték csak el

19^-ben elvállalta a National Bureau 

of Standards {Nemzeti Mérésügyi Hivatal) 

atomfizikai osztályának a vezetését Itt elő
ször ionizációs mérésekkel foglalkozott, 

majd figyelme a fénysebesség mérése fe
lé fordult. Felismerte, hogy az akkoriban 
kidolgozott lézer alkalmas az addiginál tö
kéletesebb hosszúság standard létrehozá

sára Eszközének alapgondolata azonos a 
kvarcvezérlésű óráéval: a kvarcóránál egy 

rezgőkristály nagy frekvenciájának segítsé
gével vezérlik a sokkal kisebb frekvencia 

val járó óraszerkezetei ő a lézerfény frek
venciáját, és a több nagyságrenddel ki
sebb mikrohullámú generátor frekvenciá
i t  kapcsolta össze és megalkotta a „fényre- 
szabott métert” Ezért az eredményért kap- 

ta (John A White-tal közösen) a Franklin 
Intézet Boyden-díját, és amikor tiszteleti 

taggá választották, erről tartotta 1981-ben 
harmadik székfoglalóját az Akadémián 

Tíz évi küzdelem után 1983-ban a Nem 

zetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal az ő új 

méterdefinicióját fogadta el etalonul „Egy 
méter az a távolság, melyet a fény lég

üres térben a másodperc 1/299792458 
törtrésze alatt befut' A fény sebessége ily 
módon mindörökre ez az érték. (A méré

si |x>ntosság |ovőlx*li fokozása legfeljebb 
a méter hosszát fog|a megváltoztatni 'í 

likte második (elét külföldön töltötte. 

Elmenetelének történetét Az élet erősebb 
címmel megírta, melyből kitűnik, hogy 
egyszerre volt nagy tudós és - Szent-Oyör

gyi Albert szavaival szólva - „jó hazafi és 
humanista eszmék harcosa is". 90 éves 
korában kapott magas magyar kitüntetését 
így köszönte meg: ez „engem azzal a jó ér
zéssel tölt el, hogy emigrációba jövetelem 
nem volt könnyelmű választás, mert meg

engedte, hogy magyar népem érdekében 

külföldön dolgozhassam ”
Hamvait végső kívánsága szerint kül

földről hazahozva szülőföldjén helyeztük 

végső nyugalomra

Fóbb művei

Reflection of microwaves frnm (he Moon Hun- 

garit-a Acla Physica, 1. 1946.; Coincldencc 

device of 10*-10* second resolving power. 

(PAP? Györggyel) The Review of Scieniific 

Instruments, 19. 1948, The speed of light and 

the new meter. (WHITE, J A -val) Acta Physica 

Hungarica,, 36 1974 ; A fénysebesség és az új 

méter. Fizikai Szemle, 24 1974,; Válogatott ta

nulmányok. Vál, szerk , utószó: MARX György 

Bp.. 1988 , Az élet erősebb Dehrecen-Bp ,

1990 Life is stronger Bp., 199!

Irodalom

WAGNER, Francis S.: Z. B. atomié physidst. A 

pioneer oí space research Foreword by Albert 

SZENT-GYÖRGY1 Bp.. 1985, NAGY Ferenc 

B Z pályája és példája. Hp . 1993 : HUTKICA. 

Andrew I To Sec the Unseen. A History of 

Plancrary Radar Astronomy Washington. 1996.

Makra Zsigmond - Nagy Ferenc

BE KE MANÓ

(Pápa 1862 tipr 24.- 

Rtidapest, 1946. jtin. 27.)

Pékmester gyermeke Középfokú tanul

mányait Pápán és Budapesten végezte, 
majd egyetemi tanulmányait a Tudomány* 
egyetemen, illetve a Műegyetemen folytat
ta l«83-ban matematika-fizika szakos ta

nán oklevelet szerzett, rá egy évre dokto
rált Az V kerületi főreáliskolában kezdte 

meg tanári pályáját. 1892̂ 93-bán egy évet 
állami ósztöndijjal Göllingenben töltött, 
ahol különös figyelemmel kísérte F Klem
nek, a matematikai oktatás megreformá
lását célzó munkásságát Hazatérte után
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egyik kezdeményezője és egyik legna
gyobb hatasú munkása leti az itthoni 
matematikaoktatási reformtörekveseknek

1895-ben a tanárképző gyakorló gimnázi
umában folytatta munkáját, majd egy év 
múlva addigi tudományos eredményei 
alapján a Tudományegyetemen habilitált.

1900-ban a budapesti Tudományegye

tem ny.r. tanárává nevezték ki. Ebben az 
időben lett tagja a Könyves Kálmán Sza

badkőműves Páholynak 1906 és 1909 kö
zött az Országos Középiskolái Matemati
kai Reformbizottság elnökeként műkö
dött. Az MTA 1914-ben lev. taggá válasz
totta 1919 után megfosztották egyetemi 
katedrájától, valamint akadémiai tagságá
tól és kényszernyugdíjba küldték. Ettől 

kezdve az Athenaeum Könyvkiadónál dol
gozott, nevéhez számos kiadványsorozat 
megindítása fűződik Közben matemati

kai kutatásával sem hagyott föl. 1945 után 
az egyetem és az MTA rehabilitálta.

Tevékenysége több téren is jelentős a 
hazai matematika szempontjából. Egyik 

kezdeményezője és nagy hatású munkása 

volt a matematika népszerűsítésének, szá
mos ilyen természetű cikket, tanulmányt 

írt. Ugyanakkor igen eredményesen dol
gozott a matematikaoktatás megreformá
lásán, ezen a téren Kőnig Gyula mellett 

egyik legjelesebb tudósunk volt E két te
rületen elért eredményeinek megörökíté

se céljából 1951-ben a Bolyai János Mate

matikai Társulat „Beke Manó-emlékdí| -at 
alapított a matematika népszerűsitéseben 
és oktatásában kiemelkedő munkát végző 

[>edagógusok jutalmazására.

Tudományos munkássága többirányú; 

foglalkoztatták algebrai és geometriai prolv 
lémák, sőt helyenként fizikai kerdések is. 

A nemzetközi irodalomban is figyelmet 
keltettek a lineáris differenciálegyenletek 
reducibililására vonatkozó eredményei. 

Több könyve hatással volt a fiatal matema
tikusok képzésére, különösen a kétkötetes 

Differenciál- és integrálszámítás (1910, 
1916), valaminta Determinánsok (1. kiad : 
1915) című munkája.

Irodalom

OHLÁTH Ridiárd: B. M. A matematika tanítá

sa, 1956
Szénássy Barna

BÉKÉSY GYÖRGY

(Budapest, 1899-Jún.i ■

Honolulu. 1972Jtin. 13.)

Édesapja diplomata volt, gyermekéveit Né
metországban, Törökországban és Svájc

ban töltötte. Itt végezte el a gimnáziumot, 
majd a berni egyetemen kémiai, fizikai, 
matematikai stúdiumokat folytatott 1923- 

ban a budapesti Tudományegyetemen fi
zikából doktorált. 1924-tól - miközben az 
egyetemen Ls tanított - a Posta Kísérleti Ál
lomáson dolgozott, ahol feladata a telefon

hang-átvitel javítása volt. A lelefonmemb- 
rán és egy dobhártya-preparátum összeha

sonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését 

az akusztika iránt. Első hallástani publiká
ciója 1928-ban jelent meg Mintegy húsz 
éven át tevékenységének jó része az em

beri hallás mechanikai-fizikai folyamatai

nak kutatására irányult. O végezte a 30-as 
években a Magyar Rádió stúdióinak akusz

tikai tervezesét Ls. 1933-ban a Tudomány
egyelem magántanárává habilálták, 1940- 
ben ugyanitt kinevezték a Gyakorlati Fizi
kai Intézet professzorává Magyarországon 

végzett kutatásaival jelentős eredménye

ket én el. az 1961-ben elnyert Nobel-díj in
doklása elsősorban munkásságának ezt a 

szakaszát méltatja.

1946-tól Stockholmban dolgozott, majd 
a Harvard egyetem meghívására 1947-ben 
az Egyesült Államokba ment Amerikai 

kutatásai során jelentős eredményeket ért 
el a csigában lejátszódó mechanikai és 

elektromos folyamatok kapcsolatának tisz

tázásaiban. 1966-ban a honolului egyetem 

hívta meg a számára alapított érzékszer
vek tudománya tanszék vezetésére

A Békésy-életmű legjelentősebb eleme 
a belső fülben lejátszódó mechanikai-fizi
kai folyamatok megfigyelése, leírása és a 
hallás természetére vonatkozó új elmélet
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megalkotása, melyért 19ól-hen élettani/ 
orvosi Nobel-dijat kapott. Ó készítene el 
elsőként a belső fülhöz valóban hasonlóan 
működó eszközt. Sikerét a csiga alkotóele
meire vonatkozó gondos, alapos vizsgála
toknak és a nagyszámú mérésnek köszön

heti. Miután a fizikai paramétereket meg
határozta, hidraulikai számítások alapján 
olyan modelleket épített, melyek méret

ben 2-5-szörösen haladják meg az embe

ri csigái A mechanikus szerkezeteken a 
lejátszódó folyamatok pontosabban meg

figyelhetők és fényképezhetők, mini a fül
preparátumokon. A modellben egy gumi
membrán helyettesíti a belső fül igen fon
tos képletét, az alaphányát Akusztikus 
gerjesztést alkalmazva a membrán kire
zeg, és a modell csúcsa felé haladó hullám 

figyelhető meg. Egyidejűleg örvénypár is 
képződik a membrán két oldalán.

Egy modell használhatóságát természe 

tesen az dönti el, hogy mennyire hasonlít 
a rajta megfigyelhető folyamat a modelle- 
zetlhez. B. Gy. belsőfül preparátumokat 

készíteti, melyeken a csigát a csúcs, illet
ve az alap felől nyitotta meg. A mikrosz
kópos megfigyeJést ily módon a spiráljára
tok kb. 70%-ára kiterjesztette. A preparátu
mokon is jelentkezik a kengyeltől a csúcs 
felé haladó hullám. A hullámok burkoló
görbéjének maximuma folyamatosan elto
lódik a csiga csúcsától az alap felé, ha a 
gerjesztő frekvenciát a mély hangoktól el

indulva folyamatosan emeljük. A haladó 

hullámot és a kirezgési maximum eltoló
dását az emberi csigán kívül kimúlana 
egér, patkány, lengerinyúl, tyúk, szarvas- 
marha és elefánt fülpreparátumain is. Az 

idegvég-készülékek mechanikai ingerét 

az alaphánya kimozdulásában találta meg 
A kilengő membrán a szőrsejtek csiUóit a 

fedöhártyához dörzsöli, és ezek elhajlása 

adja az ideglölyamatokat elindító akuszti
kai ingert

Kísérleteivel és halláselméletével kap
csolatban kél ellenvetést fogalmaztak meg 
Az egyik .1 kísérlet körülményein alapul. 
Rendkívül erős, az éló fül fájdalomhatárát

túllépő hangerősséget alkalmazva kapta a 
leírt hullámképeket. Eljárása szükségszerű: 
alacsonyabb szintű gerjesztéseknél a hul
lám mérete nem érte volna el a mikrosz
kópos megfigyelhetőség alsó halárát. A 
gyengébb hangoknál várható kitéréseket 

csak extrapolálni leheteti, és ezekre igen 
kicsi értékek adódtak (a leggyengébb hall
ható hangnál pl. a hidrogénatom átmérő
iének századrésze). Fölmerült a kétely, 

hogy az alaphártya a hallásérzékelés szok
ványos tartományában is úgy rezeg-e, mint 

azt B. Gy. drasztikus gerjesztése mellett 
megfigyelte? Elmélete igazolására csak 
analógiákat tudott felsorakoztatni, a Möss- 
bauer-effektuson alapuló mérések azon

ban halála után öt évvel a kis amplitúdójú 
tartományban az általa megjósolt értéke

ket szolgáltatták.
A másik ellenvetést a rendkívül lapos 

burkológörbe látványa váltotta ki. Az 
egyes frekvenciák érzékelési helyei szerin
te a csiga alapjától a csúcsig, térben van
nak elosztva. Az alapnál a magas, a csúcs

ban a mély hangokat érzékeljük. Csak
hogy az ellapuló ingergörbe következté
ben a szomszédos, de már eltérő hangma
gasság érzékelésére hivatod végkészülé
kek majdnem azonos erősségű ingerlést 
kapnak. Ez elleniéiben van azzal az akusz

tikai ténnyel, hogy fülünk 1300 hangma
gasságot képes elkülöníteni. Az ellent

mondást már 1928-ban érezte maga B. 

Gy. is, ezért a Mach-féle kontraszttörvényt 
hozta fel a jelenség első magyarázataként 
Mivel ez a leíró jellegű törvény a mélyebb 
idegi folyamatokat nem elemzi, B. Gy 

megkezdte az érzékelés jobban hozzáfér
hető jelenségeinek vizsgálatát. E kutatáso

kat már a Harvard egyetemen, valamint 
Hawaiiban végezte. A kísérletek célja azok

nak az élesítő mechanizmusoknak j  feltá
rása, melyekkel az idegrendszer fokozato

san leválasztja a döntő információt hordo
zó jelről a szomszédos, kevésbé lényeges 
adatokat szolgáltató impulzusokat. Mivel a 
bőrérzékelésnél, ízlelésnél kimutatta az 

ún. oldalirányú gátlást, mely alkalmas a ki-
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serő (elek elnyomására, elméletét a kö
vetkezőképpen módosította A hangérzet 
kialakításában a csigának elsődleges sze

repe van. Az alaphányán azonban csak 
durva frekvenciaanalizis játszódik le, a kü
lönböző hangmagasságok szétválasztása 
az idegrendszer tevékenységének tulajdo

nítható
Megvizsgálta a belső fülben lejátszódó 

folyamatok energiamérlegét. Kimutatta, 
hogy a számos áttételen keresztül a végké

szülékre érkező mechanikai energia jóval 
csekélyebb az idegi oldalon megjelenő 
elektromos energiánál. A fűlikén tehát nem 
a mechanikai rezgések energiája alakul át 
villamos jelekké Az elektromos energiát a 
csigában kémiai folyamatok termelik, a 
hangrezgés csak befolyásolja ezeknek a 

biológiai galvánelemeknek a működési 

intenzitását.
Ő mutatta ki 1952-ben, hogy a nem 

ingerelt csigán is jelentkezik elektromos 

feszültség. Ezt a nyugalmi, egyenáramú 
feszültséget előbb tengenmalacon, majd 

emberi csigán határozta meg. A Corti- 
szerv és a kerek ablak közölt - 80 mV. az 

oszloppárok és az endolympha között 

+ 80 mV potenciálkülönbséget mért
B. Gy kutatásai a fiziológiai akusztika 

fejlődését holtpontról mozdították ki. Ő 

az első kutató, aki az emberi alaphártyát 
mozgásaién is megfigyelte. Halláselmé

lete kísérleteken alapult, megalkotásában 

modelleken és preparátumokon végzett 
megfigyelések sorára támaszkodott Sike
rének tilka abban keresendő, hogy l>enne 
olyan adottságok ötvöződtek, melyek egy 

személyben csak ritkán egyesülnek Jól 

képzett fizikus, széles körű műszaki tájé

kozottsággal, akinek kitűnő érzéke volt a 
megcélzott jelenség vizsgálatára alkalmas 

eszközök konstruálására. Rendkívül ügyes 
kísérletező, és születeti autodidakta volt, 
aki az orvostudomány területén elmélyült 
munkával szerezte meg az eredményes 

fiziológiai kutatásokhoz szükséges tudást 
A fizikában kialakult fejlett műszertechni
kát elsőként alkalmazta a csiga folyamata

inak vizsgálatában Sikerei irányítónak új 
utak keresésére az emberi hallás kutatóit 
azokon a területeken, melyek korábban a 

műszeres vizsgálatok számára hozzáfér- 
hetetlennek látszottak.

Közleményeinek száma meghaladja a 

160-at. Két könyve jeleni meg. Valójában 
egyiknek sem szerzője a megszokott érte
lemben. Mindkettőt E. G. Wewer szöve- 

gezte meg angol nyelven Békésy dolgoza
tai, előadásai alapján. Ezek: Experiments 
in Hearing (1960); Sensory Inhibition 

(1967).
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München, 1903 aug i  - 

Budapest, l9S0.nov.JS.

Apia diplomata volt, külföldön született 

Tanulmányait Debrecenben a Gazdasági 

Akadémián végezte, majd hal éven át me

zőgazdasági mérnökként uradalomban 

dolgozott. Itt figyelt fel a rozsot fertőző 

anyarozs gomba (claviceps purpurea) 

évenként változó mértékű fellépésére. Ez 
a parazita gomba a gyógyszeripar kereseti 
nyersanyaga volt, mert értékes nőgyógyá

szati (méh-összehúzó hatású) gyógyszer 
készült lx-lólc A rozskalászon kifejlődött 

anyarozsot szemenként, kézzel gyűjtötték 
l>e, ezért igen drága volt.
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Egyik évben amikor nagyarányú volt az 
anyarozs fertőzés, Békésynek az az ötlete 
támadt, hogy megkísérli mesterséges fer
tőzés útján fokozni az anyarozs hozamot. 

Ez a gondolat megváltoztatta pályáját és 
életcélja lelt Állást változtatod és 1934- 
től a Gyógynövény Kutató Intézetben az 
anyarozs mikrobiológiájának szentelte 
munkásságát. Eközben a Műszaki és Gaz

daságtudományi Egyetemen folytatta ta
nulmányait, ahol mikrobiológiai tárgykör
ből doktorrá avatták. A Széchenyi Társa

ság és a Chinoin támogatásával folytatott 
kutatását rövidesen siker koronázta, vi
lágviszonylatban elsőként sikerült megol
dania laboratóriumi méretben az anyarozs 

gomba tenyésztését.
E siker örömét azonban beárnyékolta, 

hogy a termesztett anyarozs hatóanyag
mentes volt. Ez a kudarc azonban nem 
kedvetlenítette el, hanem arra ösztönözte, 

hogy fokozott energiával kutassa a ható

anyag kimaradásának okát. Tudományos 
munkásságát hat éven át a Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem mezőgaz
dasági kémiai tanszékén folytatta, ahol rö
videsen egyetemi tanárrá habilitálták.

Ezalatt új analitikai módszereket dolgo
zott ki az anyarozs alkaloid tartalmának 
meghatározására. Legjelentősebb volt az 

ún. „egyszem-analízis", mely lehetővé tet

te, hogy egy-egy fél anyarozs szemből so
rozatvizsgálatban meghatározza annak al

kaloida tartalmát.
Abban az időben még nem voltak isme

retesek ilyen érzékeny hatóanyag-megha
tározási módszerek a mikrobiológiában. 

Ezen módszerrel végzett sok ezer vizsgálat 
úiján bebizonyította, hogy az anyarozs gom

bának különböző biotípusai vannak, ame
lyeket ma kemotaxonoknak neveznek Azt 
is megállapította, hogy ezeknek a taxonok- 

nak igen változó volt az alkaloid-tartalma, 
egyiklxm sok volt a hatóanyag, a másik 
meg alkaloida-mentes volt. A korábbi \iker 
telenségnek az volt az oka, hogy véletlenül 
alkaloida-mentes keinolaxon volt a mester
séges tenyésztés kiindulási anyaga

Ez a felismerés nagy lendületet adott a 
további kutatásnak, mert lehetővé tette 
olyan anyarozs szelektálását, amelynek 
hatóanyaga messze felülmúlta az eddig 
ismén anyarozs-féleségeket. Ezen nagy je
lentőségű felfedezés gyakorlati hasznosítá
sát megakadályozta a háború. B. laborató
riumát bombatalálat érte, tenyészetei is 
megsemmisültek.

A háború után a gyógyszeripar profílo- 
zása kapcsán az anyarozs alkaloidok gyár
tása a Rlchter Gedeon Rt -hez került A 
gyár kutatói sorra megoldották az anya
rozs különböző alkaloidjainak szétválasz
tását, és azokból különböző hatású gyógy

szereket hoztak forgalomba Az anyarozs 
iránt megnövekedett igény már nem volt 
kielégíthető a természetes fertőzésből, így 

előtérbe került a mesterséges fertőzés le
hetősége A gyár felkarolta B tudomá
nyos munkásságát és megszervezte felfe

dezésének gyakorlati hasznosítását.
A gyár támogatásával B. nagy lendület

tel, fáradhatatlanul folytatta kutatását. Új 

mikrobiológiai módszereket dolgozott ki 
az ivaros és ivartalan szaprofítoknál fellé
pő variabilitás tisztázására, valamint a ter
mészetes és besugárzással előállított muta- 

bilitás értékelésére. Ez lehetővé tette mind 
a magas alkaloid-t3rtalmú törzsek előállí

tását, mind az .egy alkaloldás" törzsek 
szelektálását. Ehhez új3bb analitikai eljárá
sokat kelleti kidolgoznia, amit papírkro- 

matográfiával és oszlopkromatográlíával 
oldott meg. Megoldotta jól spórázó fertő
ző anyag fermentáció útján történő előál

lítását különböző szelektált törzsekből. 
Eközben vizsgálta a spóratermelő képes
ség és a táptalaj minőség közötti összefüg

gést, valamint a spóraszám és virulencia 
kölcsönhatását. Kutatásainak eredménye

ként lehetővé vált az anyarozs alkaloid-tar- 
talmának növelése, valamint egyedi alka
loid-tartalmú anyarozs-törzsek mestersé

ges előállítása.
B - együttműködve a Rlchter Rt. szak

embereivel - elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a mesterségesen fertőzött anya
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rozs természetes nagyüzemi megvalósí
tásában. E példamutató együttműködés 
eredményeként sikerült megoldani a fertő
zés gépesítését, az anyarozs szétválasztá
sát a rozstól, az anyarozs begyűjtésének 
gépesítését, valamint az anyarozs gazdasa- 
go\ mesterséges termesztését több ezer 

hektáron.
Békésy Miklós - a Nobel-díjas Békésy 

György testvére - rendkívül szerény, fá

radhatatlan, tnvendózus kutató volt Élet
műve, számos értékes mikrobiológiai fel
ismerés mellett jelentős - ma már nemzet
közileg is kiaknázott - gazdasági hasznot 
eredményezett. Munkásságáról számos köz

leményben és több monográfiában adott 
számot különböző hazai és külföldi szak

folyóiratokban A Magyar Tudományos 

Akadémia a tudományok doktora fokozat 
odaítélésével ismerte el tudományos ered

ményeit. 1954-ben élete fő művéért Kos- 

suth-díj kitüntetésben részesült.

Főbb művei

Anyarozsterroesztési tanulmányok (Doktori 

értekezés) KLsérielugyi Közlemények. 41 193#.; 
Kolorlmetnkus és a német gyógyszerkönyv 
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pesítése Herba Hunganca, 1966- Társszerzők 
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Pillicb lajos

BÉL MÁTYÁS

(Ocsova, 1684. nuírc. 24 - 

Pozsony, 1749 atig 29)

Apja Bél Mátyás mészáros, anyja a veszp

rémi származású Cseszneky Erzsébet. Lo
soncon, Alsósztregován, Besztercebányán 
kezdie tanulmányait, majd Pozsonyban az 
ev. líceumban végezte a „humaniórákat" 

Veszprémben nevelő, majd Pápán, a ref 
főiskolán képezi magát tovább A hallei 
egyetemen teológiát, orvostudományt és 
állattudományi tanul, majd Bergenben a 

gimnázium igazgatója. 1709-től 1713-ig 
Besztercebányán segédlel kész, utóbb a 
gimnázium rektora. Heister tábornok - 
mint Rákóczl-szimpatizáast - kevés híján 

kivégezteü. 1714-ben meghívták a pozso
nyi ev. gimnázium rektorának 1716-ban 

nőül veszi Hermann Zsuzsannát, akitől 
nyolc gyermeke születik. 1719-ben meg

választották a pozsonyi ev egyház első 
lelkészévé, s ezt a tisztet töltötte be 30 

esztendőn keresztül.
Korának kiemelkedő tudósa volt. Élet

művén belül jól elhatárolható pedagógiai, 
nyelvészi, történeti forrásfeltáró és kutatói 
munkássága, a magyar földrajztudomány 
megalapozása, a leíró néprajz és a gazda

ságtudomány úttörő művelése, teológiai 

elméleti tevékenysége.
Mint pedagógus, messze előremutató 

új elveket vezetett be A pozsonyi evangé
likus líceum számára szervezeti és fegyel
mi szabályzatot dolgozott ki. A tantárgyak 

között helyet adott a reáliáknak, a termé
szettudományos ismereteknek Tanköny

veket írt és íratott, módszertani utasításo

kat adott ki. Hangsúlyozta a szemléltető, a 

kísérletező oktatás fontosságát Tantervei, 
módszerei országszerte elterjedlek, s ha
tást gyakorollak egész oktatási rendsze

rünk korszerűsítésére
Mint filológus ugyancsak úttörő mun

kát végzett De vetere ütteratura Hunno- 

Scythica exertilatio című, 1718-ban Lip

csében kiadott munkájában elsőként fog
lalkozott - tudományos felkészültséggel
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és alapossággal - a magyar rovásírás ta
nulmányozásával. Sokat tett a magyar iro
dalmi nyelv művelése terén is. A Károli-fé- 

le biblia újszövetségi részének egyes dö
cögő, nehezen érthető szakaszait újrafor
dította, az eredeti források alapján sok ki

sebb liotlást helyesbített, az egészet stilá- 
risan egységesítette, s 1717-ben újra kiad
ta, megadva bibliafordításunk mai formá

ját. „Magyar grammatika vagy-is a' hazai 
nyelvnek gyökeres megtanulására való in 
tézet..." című müve iskolát teremtett, több 
mint egy évszázadon ál „mintagrammati 
ka" volt Német nyelvtana bevezetésében 
ininl a hazai germanisztika úttörője ismer
teti a magyarországi német közösségeket, 
nyelvjárásaikat

Bármennyire jelentős is, amit B. M. pe

dagógiai vagy filológiai működése során 
létrehozott, maradandót a történelem- és 

földrajztudomány területén alkotott.
Fő műve, a „Notitia Hungáriáé Novae 

Historico Geographica..." köteteiben - ame

lyek vármegyénként adnak részletes is
mertetést az országról - a történeti és föld
rajzi szemlélet sajátos ötvöződése, a táj, 
környezet, történelem és ember kölcsön

hatásának meghökkentően modern szem
lélete mutatkozik meg. Megjelenését rend
kívüli gonddal végzett hatalmas adatgyűj

tő munka előzte meg Sokan támogatták, 

de voltak, akik akadályozták, sőt, kém
kedéssel is gyanúsították Batthyány Jó
zsef kalocsai érsek vette pártfogásába 
Megnyerte számára Pálffy Miklós nádor 
támogatását, aki tájékozódva tevékenysé

géről. nemcsak a vádaskodásoktól védte 
meg, hanem a törvényhatóságokat is fel

hívta támogatására A kancellária a Notitia 

munkálataival egyidejűleg meghízta Miko- 
viny Sámuel akkor kinevezett kir. kincstá
ri mérnököt azzal, hogy B. M. munkájához 

vármegyénként gondos térképet készít
sen Mikoviny a megbízásnak kiválóan 
megfelelt, kidolgozva a korszerű hazai tér

képezd alapjait Közel két évtizedes adat
gyűjtés és szövegezés után készen állott a 
nagy mű, amelynek kiadásához III Ká

roly császár anyagi támogatását is kilátás
ba helyezte. B. M. Straub Pál bécsi könyv
kereskedővel állapodott meg a munka 
Amszterdamban készülő gondos nyomá

sáról és forgalomba hozásáról Ezúton 
azonban a munkának csupán négy köte
te jelent meg 1735 és 1742 között.

Az 1736-ban megjelent 3 kötetben az 
előszó után Mikoviny Sámuel tanulmá
nyának adott helyet Ebben a tudós mér
nök, a boroszlói tudományos akadémia 

tagja, kifejtette nézeteit a csillagászati hely
meghatározásra támaszkodó térképek ké
szítésének korszerű módjairól, a korábbi 
térképrajzolók által elkövetett hibákról, a 

geometriai felmérés helyes módjáról és a 
jövőben követendő eljárásról. A 2-t fólió 
oldal terjedelmű tanulmány a hazai kar- 

tográfiatörténet alapvető forrásműve.
B. M. haláláig a Notitia anyagának mint

egy harmada jelent meg nyomulásban, 

összesen 2693 oldal terjedelemben. A mű 
nagyobb része, mintegy tízezer fólió oldal 
kéziratban maradt. (1892-ben Zichy Jenő 

gróf jelentette meg a kéziratos anyagból 
Moson vármegye leírását, 71 oldal terjede
lemben és mindössze 100 példányban 
Ezt a kiadványt szokták a Notitia 5. köte
teként emlegetni.)

Életművének gazdagságára jellemző, 

hogy 1718-ban vetette fel elsőként egy 
hazai tudós társaság alakításának gondola
lát, s az első valóban rendszeres és idősza
kos hazai hetilap, az 1721 tavaszától meg
jelenő „Nova Posoniensia" is az ő kezde 
ményezéséből szülelett Élete utolsó évti

zedéiben laboratóriumot rendezeti be. és 
kém«ai kísérleteket végzett Fiatalabb kor
társa, a „konkurens" piarista tanár, első 

tudománytörténészünk, Horányi Elek 

„Memória Hungarorum" című tudomány- 
történeti lexikonában mindenkinél bőveb- 

Ixm - 100 lapon - foglalkozik az evangé
likus lelkész és főiskolai igazgató méltatá
sával. Ez is jelzi B M nagyságát (és a szer
ző elfogulatlanságát).

Nemcsak a 18 századi magyar tudomá
nyosság legumverzálisabb szelleme, ha
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nem a korra jellemzó polihisztor iskolának 
is egyik legkiemelkedőbb képviselője, akit 
a berlini, olmützi, londoni, jénai, szentpé
tervári tudományos akadémia még életé
ben tagjává választott. Kora progresszív 

tudományos fegyverzetének birtokában 
küldetést érzett hazája, a „dulcis cara Pan
nónia" megismerésére és megismerteté
sére, az itt élő népek közös kulturális fel- 

emelkedésének elősegítésére.

Műveinek újabb kiadásai 

Magyarország népének élete 1730 táján (Szerk : 

WF.I.LMANN Imre), Bp.. 1984., Hungáriából 

Magyarország felé (Szerk TAKNAI Andor) 

lip , 1984 ; Buda vissza vívásáról. (Szerk. DÉ

RI Balázs). Bp., 1985.; Moson vármegye lírása. 

1985 ; GOmOr vármegye leírása. 1992.; Békés 

vármegye leírása. 1993 , B. M. levelezése. Bp., 

1993 (Irodalom e kötetek függelékeiben ) 

Mészáros Balázs

BENDEFY LÁSZLÓ

(Vasvár, 1904. aug. 17 - 

Budapest, 1977. aug. 13)

A budapesti Műegyetemen 1928-ban álta

lános mérnöki, a Tudományegyetemen
1929-ben geológusi oklevelet szerzett

Okleveleinek megszerzése után az Ál
lami Földmérés szolgálatába állt, részt vett 

a felsórendű háromszögelési munkákban, 
majd megtervezte és vezette az országos 

szintezési hálózat mérési munkálatait. 1959- 
től V1TUKI tudományos kutatója.

1958-ban szerezte a műszaki tudomá
nyok kandidátusa, 1972-ben a doktori fo

kozatot, 1970-ben .Lázár deák", 1977-ben 
MTESZ-dij kitüntetésben részesült.

Kutatómunkája sikeres volt, az idő tel

tével egyre több esetben az utólagos feltá
rások igazolták a megállapításait Művei

nek lelent&s része ma is forrásként szolgál. 
A szakirodalmi munkásságát bemutató 
bibliográfiai összesítésben 694 művet is
mertetnek Ezek legnagyobb részélx'n a 
földmérési-térképészeti technológiákkal 

és szakmatörténeti eseményekkel foglal
kozik. de vannak közte az őstörténettel.

földtannal, a vízgazdálkodással kapcsola
tos tanulmányok is.

Első tanulmányai 1924-1925-ben jelen
lek meg a baltavári ásatásokkal kapcsolat

ban.
Nagy érdeklődést kelteti „Az ismeretlen 

Julianus" cimű, 1936-ban megjeleni köny
ve kezdeményezésére készült el a várban 

ma is látható Julianus szobor (Antal Károly 

műve).
Felismerte, hogy a régi térképi emlé

kek tanulmányozása segítséget adhat az 
őstörténeti kutatóknak is. Az 1942-ben 
„Kummagyana" címen megjelent kis köny
ve őseink Kaukázus vidéki emlékeit tár
gyalja. Érdekessége, hogy az ezzel a 
könyv és kapcsolatos többi tanulmánya 

megjelenésekor nem talált általános egyet

értésre, és az, hogy több megállapítását az 

oroszországi régészek az utóbbi évtize
dekben igazolták.

Kutatásainak legfőbb területe a magyar 
földmérés és térképészet történetének jobb 
feltárása volt. Az ő érdeme, hogy a 19. 
század földmérési munkái ma már jobban 

ismerjük. „Szintezési munkálatok Magyar- 
országon” (Bp . 1958) cimű munkájával 

akadémiai dijat nyert Kutatásainak ered
ménye az is, hogy Lossai Péter, Szombat- 
helyi Rudas mester, Lázár deák, Mikoviny 
Sámuel, Fuchs Károly, Beszédes József. 
Dobrovits Győző. Fasching Antal és má
sok életútja és munkássága ma már job

ban ismert,

További művei:

Mikoviny Sámuel megyei térképei I—II Bp . 

1976; A magyar földmérés 1890-1920 Bp., 

1970., Magyar geodéziai bibliográfiák. 1-111 

Bp.

Irodalom

RÁIMY 0  B L Vízgazdálkodás, 1977. 

KEGOC2I Emil: B. L. Geodézia és kartográfia, 

1977 . RAL'M F B. L. geodéziai munkássága 

Vasi Szemle, 1984 , K1CK. W. Kin Ausfúrltdie 

Bibliograplue. Zeitschrifi fúr Vermcssungs- 

wesen (Stuttgart), 1985 ; RAUM F : II l. a tér

képtörténész. Cartographíca Hungarica, 1994

Rattm Frigyes
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BENE FERENC

(Mindszenl, 1775 oki. 12- 

ttíf, I858.JÚI. 2.)

Orvosi oklevelei 1799-I>en a pesti orvosi 
karon szerezte, ahol később előadója is 

lett az elméleti orvostannak a sebész- 
képzésen. Az elsők között alkalmazta a 
himlőoltást Magyarországon; az első ilyen 

rendszeres oltást 1801. augusztus 27-én 

kezdte el Pesten. 1802-1813-ban az elmé
leti orvostan, 1805-1816-ban az államor- 
vosian tanára az orvosi karon az orvos
képzésben; 1813-ban a különös kór- és 
gyógytan előadója, 1816-tól ennek rendes 

tanára 1840-1848-ban az orvost kar és 
a sebészképzés igazgatója, 1806-1816-ig 
Pest város főorvosa, egyben a Szent Rókus 

Kórház igazgatója. Itt az elsők között szer
vezte meg a kórházi ápolók rendszeres 

képzését. 1840-ben a Magyar Természet- 
tudományi Társulat egyik alapítója, s 
javaslatára szervezték meg a Magyar Orvo

sok és Természetvizsgálók éves vándor

gyűléseit, ahol kongresszusi jelleggel a 
természet- és orvostudomány művelőinek 

tudományos találkozási és előadási lehe

tőséget biztosított. Szakirodalmi tevékeny
sége a himlő elleni védőoltás népszerű
sítése, az Igazságügyi orvostanra és a 

gyakorlati orvosi ismeretekre terjedt ki, az 

utóbbi tankönyvét olasz és orosz egye
temeken is tanították, míg a himlőről 

szóló kiadványait a Monarchia minden 
nyelvén megjelentették Az 1837-ben 

Pesten megalakult Bp.-i Kir. Orvosegyesü- 
let elnöke (1844-1847) és népszerűsítője 

volt a magyar orvosi közélet megszervezé
sének.

l obb művel

A himlő veszedelmei ellen való oktatás (l’est, 

1800); Kttvid oktató.* ;i mentő himlőnek erede

téről O'est, 1802 Megjelent magyarul, latinul, 

németül, szlovákul, szert ml. horvátul, románul 

Ml» ); tilemenic medicinát loresis (Pest. 1HJ3- 

• H34). Bemente mediclnae practicae (I-1V 

kot.. I'cst, 183M834).

Kaproiiczay Karoly

BENEÜIKT OTTÓ

(Budapest, 1897, máj 18- 

Rudapest, 1975■ nou 25)

Családjában jeles orvosgenerációk indul
tak pályájukra és váltak alkotó értelmisé

givé. Édesapja, Benedict Henrik is előbb 
orvosi és biológiai tanulmányokat folyta- 
toti, majd egyetemi magántanári tevékeny
ségét követően, 1913-tól - már neves pa- 

tológusként - élete végéig mint a híres 
Zsidókórház igazgató főorvosa dolgozott.

B. O. a családi és a történelmi környe
zet nyomán szinte egyidejűleg kapott ins

pirációt a korai intellektuális önkifejezés
re és a történelmi-társadalmi mozgásfo

lyamatokba való bekapcsolódásra. Jósze
rivel egyszerre indult a műszaki tudomá

nyok meghódítása és a politikai aktivitás 

felé,
Az őszirózsás forradalom háborűelle- 

nes katonaszónoka és a Tanácsköztársa
ság egyik vezetőjének személyi titkára, s 

emiatt 1920-ban - alig 23 évesen - szülő
hazájából hosszú évtizedekre távozni kény

szerült.
A hajdani monarchia vezérállamába 

emigrált, és a Bécsi Műszaki Egyetemen 
diplomát szerzett. Műszaki doktori címét
1930-ban védte meg.

Tudományos és műszaki érdeklődése: 

a villamos gépek, ezen belül az un, kom- 
mutátoros gépek, E villamos motor jelen

tősége hosszú időn keresztül kiemelkedő 
volt. A fordulatszám és a teljesítmény cél

szerű szabályozhatósága következtében 

alkalmas volt ugyanis arra, hogy a szabá
lyozott villamos hajtások számtalan terüle
tén j  változó igényekhez önállóan alkal

mazkodva lásson el feladatokat.
Bécsi találmánya az S0 periódusú, egy

fázisú, kommutátoron motor volt. Ez a vil

lamos vontatásban fontos szerepel játszó 
találmány később a Szovjetunióban, Bene- 
dikt-motorként került a szakirodalomba

A harmincas évek elején figyelmét még 

egy tudományos téma kötötte le Az erő
sen telítődött bonyolult mágneses körök
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számításának nomografikus módszerei 
hosszú távon is tudományos munkásságá

nak homlokterében maradtak
1932-ben a szovjet kormány műszaki 

tanácsadónak hívta meg A meghívás cél
ja a már említett találmány, a kommutáto- 

ros motor ipari előállítása.
A mágneses kórok számításának terüle

tén elért eredményei jelentősen egyszerű

sítették a villamos gépeket tervező mérnö
kök feladatait. Ezek nyomán lett 1937-ben 

a műszaki tudományok doktora Tudo
mányos-szakmai tevékenységével több 
mint két évtizeden át - nem csekély csalá
di megpróbáltatások árán is - a szovjet 

műszaki fejlődést segítette. 1939-ig a Kirov 
Dinamó Villamosgépgyár tudományos 

tanácsadója, majd a moszkvai műszaki 
egyetem tanszékvezető tanára volt.

Kidolgozta a dízelmotoroknak egy új 

fajta villamos berendezését - ebben az 
önműködően szabályozott, frekvenciával 

gerjesztett generátor aszinkron motorokat 
táplál - és a háhorút követően megalkot

ta az „autodin"-nak elnevezett erősítőgé
pet Ez egyben a kommutátoros motorok 
továbbfejlesztésének és alkalmazásának a 

tetőpontját is jelentette.
Magyarországra 1955-ben térhetett visz- 

sza Közel hatvan évesen nagy lelkese
déssel kapcsolódott be a hazai szellemi 

életbe. Megalapította a Budapesti Műsza
ki Egyetem különleges villamos gépek 

tanszékét 1956 után az egyetem rektora 
leit, és egyik elindítója a hazai automatizá
lási kutatásoknak Az általa szervezett au

tomatizálási kutatócsoportból előbb labo

ratóriumot fx>zott létre, majd 1964-ben az 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutató Intézetét Fáradhatatlan terjesztője 

volt az automatizálás fontossága gondola

tának, s azok közé tartozott, akik idejeko

rán próbálták meggyőzni az ország veze
tőit az automatizálás és a számítástechni

ka stratégiai jelentőségéről

1958-től a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező, ma|d rendes tagjává válasz
tották Hosszú időn keresztül vezette az

elektrotechnikai tudományok akadémikus 
szakcsoportját, valamint a Tudományos 

Minősítő Bizottság energetikai szakbizott
ságát. Egyik kezdeményezője volt az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság létre

hozásának. amelynek elnökségében nyu
galomba vonulásáig dolgozott. Számos 
hazai és nemzetközi elismerésben része
sült. Izgalmas, bonyolult életútja némi

képp érzékelteti a huszadik századi ma
gyar fejlődés ellentmondásait.

Főbb művei

Nomograficseszkij melód raszcsete szlozsili 

szilno nasziscsennlh magnyitnih cepej elektn- 

esexzkih masin (Moszkva-Leningrád, 1953, 

németül 1960, angolul 1962); Elektricseszkaja 

masina aviodin (A. E. Zohorovicx'sal, Moszk

va. 1955, németül 1957, angolul 1960), Külön

leges vilIamoAgépek I., II. (Hudapest, 1957); 

lk-itruge zűr Weiterentwicklung dér Gleich- 

stmmmaschine (I , II.. Hudapest, 1975)

Irodalom
VÁMOS Tibor: 1). O. Magyar Tudomány, 1976.; 

NÉMETll J6zsef »  O. 1897-1975. Pánélet, 

1977 . Magyar Életrajzi Lexikon. Kiegészítő 

kötet Hp. 1981.

Füzeséri András

BENKO FERENC
(Magyarlápos. I745jcnt. 4- 

Sat̂ yenyed, 1816 de r. 16)

A nagyenyedi Beihlen-kollégiumban ta

nult, majd envedi pappá szentelése után, 
1776-ban, a jénai és a göttingai egyete

men folytatta elsősorban természetrajzi ta
nulmányait. A göttingai egyetemen j. F 

Gmelin professzor ásványtani előadásait 

hallgatta. Közben A. G. Werner, a freibergi 

Bányászati Akadémia professzora, a mine- 

ralógia „atyja". Von den áusserlichen Kenn- 

zeichen dér Fóssilien (1774) című könyvéi 
magyarra fordította és hazatérése után,
1784-ben Kolozsvárott kiadta Itthon előbb 

a nagyszebeni református eklézsia papja, 
majd 1790-lx*n meghívták a nagyenyedi 

kollégium természetrajz, földrajz és német 
nyelv tanárának, ahol haláláig működött.
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1786-ban, színién Kolozsváron adta ki 

úttörő főművét, az első magyar nyelvű ás
ványtant Magyar Minerológia azaz a' kö
vek s értzek tudománya címmel, amely 
ben az ásványvilágot a Werner-iskola szel
leméiben Ismertette, de már a hazai viszo

nyok és példák figyelembe vételével. Mű
vének legfőbb érdeme, hogy magyarul 
íródott, úttörőként meg kellett teremtenie 
a magyar ásványtani szaknyelvel is, a laun 
és német elnevezésekből. Könyvének bi- 
centenáriuma alkalmából, 1986-ban, meg
jelent annak reprint kiadása is.

Az ásványtan mellett a természetrajz 
többi ágát is tanította és művelte. Magyar 
Unneus című munkája, melyben az állat 
és növényvilágot ismertette Linné rend

szere szerint, kéziratban maradt. Tanitvá 

nyai számára földrajzi kézikönyvet írt Ma

gyar Geográfia címmel, amelyben Ázsiát, 
Afrikát és Amerikát ismertette; ez is Ko

lozsváron jelent meg 1801-1802-ben. Nagy 
érdeme, hogy tanítványai kezébe anya
nyelvű tankönyveket igyekezett adni, és 

magyar nyelven tanította a természetrajzot, 
amikor a hivatalos és az oktatási nyelv a 
latin volt

Az iskolai oktatáson kívül mindent meg
tett a honismeret, a földrajzi és természet- 

ra|zi Ismeretek terjesztése erdekében Ezt 

a célt szolgálta a Parnasszust Időtöltés cí

mű munká|a, mely évkonyvszerűen jelent 
meg 1793-1800 között, hét kötetben, 
ugyancsak Kolozsvárott E munkájának 
jelmondata megszívlelendő, mert válto
zatlanul időszerű: „Mentul jobban esméri 

valaki a tulajdon háziját, annál jobban 

tudgya azt mind szeretni, mind pedig más 
idegen földek lelett Ixtsülleni."

B P. tanán munkásságának talán leg

elevenebb és jelentős nevelő hatású ered
ménye. hogy a nagyenyedi kollégiumban 
tennészetrajzi múzeumot hozott létre, gaz

dag ásvány-földtani gyűjteménnyel, a hall
gatóság és a köz javára 1796-ban nyílt 
meg. és feltehetően ez volt az első nyilvá
nos múzeum Magyarországon Ezt a Kan- 
tatum et Remin Naturalium Museumot,

Enyedi Ritkaságok címen a Pamassusi 
Időtöltés VII. kötetében írta le 1796-ban 

Sajnos a múzeum anyagának nagy része 
az 1848/49-es szabadságharc alatt el
pusztult.

B. F. múzeumával és a Parnassusi Idő

töltéssel „a természeti dolgok” gyűjtésé 
nek a kedvét és a .ritkaságok iránt való íz
lést" igyekezett az ifjúságban felébreszte
ni. Egész működése az ifjúság nevelését, 
természettudományos ismereteinek gaz
dagítását szolgálta, és előkészítette a ler- 
me.szettudományos világnézet kialakítását 

is. Múzeumi célkitűzésében nemcsak a 
közvetlen Iskolai, hanem a tudományos és 
társadalmi szempontokat is figyelembe 
vette. A nagyenyedi múzeum megszerve
zése ezért jóval nagyobb jelentőségű, mint 

a többi korabeli hazai gyűjteményé, me

lyek többnyire zárt, főúri gyűjtemények 
voltak, és csak az egyéni érdeklődés kielé

gítését szolgálták.
Benkót a jénai Mineralogische Societat 

1798-ban tagjává választotta, továbbá tag

ja volt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár

saságnak

Irodalom

SZÍ LADY Zoltán: H. F, az első magyar mine- 
ralógus Természettudományi Kftzlrtny 1911 , 
KOCII Sándor A magyar ásványtan története 
|Jp., 1952., VADÁSZ Elemér: A minenilógia el
ső erdélyi magyar oktatója Magyar Tudomá
nyos Akadémia X osztályának közleményei, 
1967 ; CSÍKY Gábor I) F tudomány- és mű
velődéstörténeti jelentősége Földtani Köz
löny. 196H.. CSÍKY Gábor U F és a magyar 
mineralógia kezdetei Földtani Tudománytör
téneti Évkönyv, 11 k 10K8

Csfky Gáhor

BF.NKÓ JÓZSEF

(HardAc. 1740. dec 20 - 

Körépajta, 1814 dec 28)

Sokgyermekes papexaládban született A 

nagyenyedi kollégium elvégzése után ap
ja utódjaként Kozépajlán lett református 
lelkész 1767-lxín. később esperes 1792-
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ig, 1787 és 1789 között a székelyudvarhe- 
lyi kollégium tanára Sok mellőzés érte, de 
elszegényedve is folytatta tudományos 

munkásságát, és 1793 után a köpeczi 
gyulekezetet is vezette. 1799 után végleg 
Középajtára vonult vissza

Tudományos munkássága elsősorban 
történeti és nyelvészeti, másodsorban pe
dig - nem kevesebb értékkel - botanikai 
vonatkozású Nyomtatásban csak mintegy 
tucatnyi kötete jelent meg; számos más 
müvét kéziratos formában levéltárak őr
zik, egyesek pedig teljesen elvesztek. Leg
nevezetesebb az Erdélyt részletesen be
mutató kétkötetes munkája (Transsllva- 
nia..., 1777-78), melynek csak az általános 

része jeleni meg. A részletes (speciális) 
rész levéltári kéziratokban maradt fenn 

(két kis fejezetét később kiadták) Az erdé
lyi növényvilág tervezett áttekintése (Flóra 
Transsilvanica), sok éven át tartó flórabe- 

járásai ellenére sem készülhetett el. Érté
kes egyháztönéneti műve a szintén kétkö
tetes Milkovia, melyben a milkói püspök

ség sorsát mutatta be (1781).
Filológiai tárgyú munkái közül jelen

tős a sokáig kéziratban lappangott tanul

mánya a magyar és török jövevényszavak 
összehasonlításáról, ahol egyben a feltéte- 

lezett nyelvrokonságot is cáfolja
Több kisebb cikke és tanulmánya bota

nikai vonatkozású, köztük Linné szexuális 
rendszerének első hazai Ismertetése. Meg
lepő módon ez a tudósítás .Téli bokréta" 

címen Tornya Borbála nagyszebeni teme
tése alkalmával elmondott gyászbeszédé- 

ben foglaltatik, melyet Benkő négy évvel 
később jelentetett meg nyomtatásban, 
több lábjegyzettel ellátva (1781). A ma

gyar növénytani nómenklatúra számára 

alapvető az a három tanulmánya, melyek 
Molnár János pozsonyi konyvsorozatában 

(Magyar Könyv-ház) láttak napvilágot 
így az 1780-ban megjeleni négynyelvű 
Nomenclatura, főleg pedig az 1783-ban 

közreadott két novénynévszótár a Nomen
clatura fiolánk'a és a Nomina Vegetabl- 
lium. Az elsőiben közel ezer növényfaj

nak latin-magyar-német és francia, az 

utóbbiban pedig latin-magyar és román 
nevei találhatók. Magyar betűrend szerint

15 évvel később Veszelszki „Fa- és fűsze
res könyviében - Benkő nevét nem is 
említve - függelékként kiadta a Nomen
klatúra teljes névanyagát. Annak ellenére, 
hogy a magyar nómenklatúrára nézve út
törő jelentőségűek ezek a sok ezer tételt 
tartalmazó szószedetek, botanikai és nyel
vészeti értékelésük csaknem napjainkig 

váratott magára.

Főbb művei

Tran.ssilvania...(Pars generális). Tóm. 1-2. 

Vindobonae. 1778.; Téli hokréta Szehen, 

1781 , Nomenclatura Botanica. In. MotnAr J, 

Magyar Könyv-ház Pozsony. 1/1 1783. 319- 

■432

Irodalom

MIKÓ Imre 13. J. élete és munkái. Pest, 1867.; 

Ernyei József: H.J. természettudományi hagya

téka. Hot. Köziem. 29. 1932.; GOMBOCZ End

re A magyar botanika története Bp., 1936.; 

BENKŐ Samu. Sorsformálá értelem. Művelő

déstörténeti dolgozatok Bp 1971 ; EPER Zol

tán: B. J nyelvészeti munkássága... Bp., 1978.

Karasszon Dénes

BENKO SÁMUEL

(Kisbacon [Erdélyi 1743- 

Mtskotc, 1825 ápr.25.)

Középiskolai tanulmányait Enycden, majd 
Debrecenben végezte. Németországban 
és Hollandiában tanult, majd Leydenben 
szerzett filozófiai doktori címet. Hazatérte 
után tanulmányait a nagyszombati egye
tem orvosi karán, majd Budán és Pesten 

folytatta. 1778-ban orvosdoktori okleve

let szerzett „De Insomniis" című disszertá

ciója alapján
Borsod vármegye Physicusává nevez

ték ki. s ebben a minőségében Miskolc 
városának közel fél évszázadon át volt or

vosa,
A kórbonctani kutatás és a rendszeres 

járványügyi vizsgálatok elindítója Magyar- 
országon. 1781-ben népszerűsítő könyvet



173 Benyovszkv

ir a hólyagos himlőről. 1782-ben kiadta a 
„Topographia oppidi Miskoltz historieo- 

medicae" dmű könyvét, amelynek 30 fe
jezetében felvázolja a város földrajzi fek
vését, hosszúsági és szélességi fokát, a vá

ros történelmét, természetrajzát, iparát és 
mezőgazdaságát, majd természeti és lég

köri viszonyait tárgyalja. A hőmérséklet 
mérését naponta egy izhen végezte, reg
gel 7 órakor. A légsúlymérő adatait is egy
szer regisztrálta napjában. A széljárás ala
kulását, páratartalmát, a csapadék megfi

gyelésénél a viharos, a csendes változatot 
különböztette meg. Az ötkötetes „Ephe- 
merides meteoroiogico -medicae..." dmű 
(1802) munkájában már 15 év megfigyelé
seit közölte. Az időjárási tényezők ismer
tetése után, a megfigyelési időszakokban 

eszlek betegségek és azoknak a boncolá
sai alapján feltételezett okait írta le, s végül 

terápiás tanácsokkal zárta fejtegetéseit. A 

könyvében közölt boncolási ismertetések 

B S.-t az első tudományos igényű magyar 
kórboncnokká avatják

A „Topographia oppidi Miskoltz histo- 
rico-medicae" munkáját a párizsi Királyi 
Akadémia 1783-ban dicséretben részesítet

te. A párizsi akadémia által felvetett témá
ról ir 1783-ban .Probléma Chyrutgicum" 
címmel, műve Kassán jelent meg Vélemé

nyét 43 pontban foglalta össze, a lelki iz
galmak betegségokozó és betegség hosz- 
szabbító fajtáiról. Ez a munkája a nemzet

közi siker után egy másik sajátos elisme
résben is részesüli, egy példányát a bécsi 
losephinum megvásárolta A dijoni Tudo

mányos Társaság pályázatán di|at nyert a 
lázról szóló értekezésével. 1784-ben a 

skarlátról írt tudományos munkát. 1787- 

ben egy nemzetközi pályázatra államtudo

mányi munkát írt „Tentamen Philopalriae 

in Monarchiis et Aristocratls..." címmel, 
amely a mantovai akadémia dicséretét nyer
te el, és II. József király is magas kitünte
tésben részesítette libben a müvében ál- 

lambólcseleti fejtegetései mellett a köze
gészségügy helyzetével foglalkozott 1791 - 
l)en William Grant angol orvo<siró művét

fordította magyarra, és végül publikációi
nak sorát két eredeti értekezéssel toldotta 
meg, a tejvarról és az aranyérről. Élete 

utolsó munkájában bölcs Salamon király 
életével foglalkozott (1819). Ez a mű iro
dalomtörténetünk egyik első aforizma

gyűjteménye.

Főbb művei

A hfijagos himlflrfil való tanácsadás. Kassa. 

17H1; Topographia oppidi Miskoltz historlco- 

medicae, Cassoviae, 1782: Probléma Chyrurgi- 

cum... Posoni et Cassoviae, 1782; Nóvum 

íebris scarlaunae genus. Pesi, 1784, Tentamen 

philopalriae Vindobonae. 1787; Ephemerldcs 

ineteorologico-medicae annorum 1780-1793, 

Vindobonae. 1794. Novae Ephemendes astro- 

nomico-medicae annorum 1794-1801 Vinda- 

bonae, 1802; Bftlcs Salamon élete és tanács

adásai és cselekedetei. 1819.

Irodalom

CSILLAG István: 140 éve halt meg B. S. Orvo

si Hetilap. 1965; KEGÓLY-MF.RH1 Gyula A 

meteropathologia kialakulása és H S, szerepe. 

Orvosi Hetilap. 1971; GYÁRFÁS Ágnes' 1). S. 

és a magyar orvosi topográfia kezdetei Orvos- 

tíwténeii Közlemények, kot. (64-65) 1972., 

KAHRONC2AY Károly B. S.. Orvosi Hetilap, 

1975.

Kemenes Pál

BENYOVSZKY MÓRIC

(Verbó. Nyitra m 1741 ?- 

Madagaszkár, 17H6. m áj 26.)

Nemesi család gyermekeként született. 
Édesapia Benyovszky Sámuel huszárez
redes, édesanyja Révay Anna Róza bárónő 

volt. Ifjúkorát Bécsben töltötte. Atyja halá
la ulán tért vissza a családi birtokra Roko
naival való nézetkülönbségei miatt Len
gyelországba kellett menekülnie, onnan 

Hamburgba ment, ahol kitanulta a tenge
rész mesterséget. Évek után tért haza szü

lőföldjére, útközben Lőcsén megismerke
dett llönsch Zsuzsannával, akit hamaro

san feleségül vett.
Részt vett a lengyel szabadságharcban 

Érdemeiért ezredesi, majd tábornoki rang
ra léptették elő 1769*ben a tán csapatok



Benvovszkv 174

fogságába esett. Az oroszok Szibériába 
száműzték. 1770-ben Tobolszk, Tomszk, 
Krasznojarxzk, Jakutszk útvonalon érke
zett meg Oholszkba, majd onnan hajóval 
utazott tovább a Kamcsatka-féLszigetre. 
1771-ben - mint száműzöttnek* - a kor

mányzó kisérőjeként alkalma nyílt hejámi 
a félszigetet A korábbi kutatók - Span- 
berg, Bering és Gsirnikov - levéltárban 

őrzött feljegyzéseinek, naplóinak áttekin
tése, valamint saját tapasztalatai alapján, 
páratlanul gazdag, s szinte az egész Kam- 
csatka-félszigetet átfogó, sokrétű földrajzi, 
néprajzi és történeti vonatkozású ismeret- 
anyag birtokába jutott, melyet emlékirata
iban tett közkinccsé. 1771 májusában né
hány szabadulásra vágyó társával elfoglal

ta Bolsereck erődjét, és a .Péter és Pál" 

nevű vitorláshajó fedélzetén úrnak indult 

Amerika felé. Átkeltek a Kuril-szigeteket 

elválasztó keskeny szoroson, s több hóna

pi hajózással érintették a Benng-. a Szt Lő
rinc-, az Unimak- és az Alaszkai-félsziget 
déli partjai előtt húzódó Kodiak-szigetet, 

majd Japán és Formoza - a mai Tajvan - 
útbaejtésével jutottak el a portugál fennha
tóság alatt álló Makaóba A megismert tá

jakról B M. részletes és számos vonatko
zásban helytálló, hiteles képet adott. A 

száműzöttek Kamcsatkából indult kis csa
pata betegségek, járványok következté

ben alaposan megfogyatkozott az út vi
szontagságai során. Néhány társával Isle 

de Francé - a mai Mauritius szigete - és a 
madagaszkári Fort-Dauphin kikötők felke

resésével 1772. július 19-én érkezett fran
cia földre A francia uralkodó. XV. Lajos ki

rály megbízta egy önkénlesekből tobor
zott expedíció vezetésével és Madagaszkár 

szigetén kereskedelmi telep alapításával
1774. február 14-én érkezeti mega Ma

dagaszkár északkeleti partvidékén talál

ható Antongil-öbölbe, ahol az Antainam- 
balana folyó lorkolalánál telepedett le Itt 
építette ki Louisbourgnak elnevezett köz
ponti telepéi.

Diplomáciai ügyességgel sikerült kibe 
kiienie az egymással harcban álló helyi

népcsoportokat, sok tízezer malgas bevo
násával közmunkákat szervezeti, utakat 
épitteteli, csatornákat ásatoti, mocsarakat 

csapoltatott le. Mint Madagaszkár kor
mányzója, fontos feladatnak tartotta a szi
get geográfiai feltárását, s ennek érdeké
ben több expedíciói szervezett az észak
keleti partvidék megismerésére.

Nagy népszerűségre tett szert a malga- 
sok körében, s ennek köszönhetően a 
szigetlakok fejedelmükké választották, mi
után lemondott a franciák adta tisztségről.

1776 decemberében a Bel Arthur nevű 

hajón visszaindult Európába. Rövid időre 
ellátogatott Magyarországra, részt veit a 
bajor örökösödési háborúban (1778). Má

ria Teréziától grófi címet kapott, de nem 
adta fel nagyszabású afrikai terveit. 1784- 

ben az amerikai Baltimore-ba utazott, 

ahonnan amerikai kereskedőktől kapott 
ezer font értékű rakománnyal - fegyverek

kel, mezőgazdasági munkaeszközökkel, 
csere céljait szolgáló egyéb árucikkekkel - 

az Intrepid nevű hajón - kalandos úton, 
Brazília érintésével tért vissza második ha
zájába, Madagaszkárra.

A malgasok körében végzett sokoldalú 

és közkedveltségei élvező cevékenységét 
nem nézték jó szemmel a sziget teljes 
meghódítására törekvő franciák. Mauritius 
szigetének francia kormányzója katona
ságot küldött ellene. A bennszülöttekre 
támaszkodó B M. nem tudott sokáig el

lenállni a tűzfegyverekkel harcoló franci
áknak. s csatában vesztette életéi.

Francia nyelvű útleírása angol fordítás

ban jelent meg először Londonban, 1790- 
ben „Memoirs and iravels" (Emlékiratok és 

utazások) címmel három kötélben. A 

könyv sikerére jellemző, hogy hét nyelv
re fordították le, húsz kiadásban jutott el 

az olvasókhoz.

Fő műve

Gróf It M. sa|át emlékiratai és útleírásai. I'nrd 

JÓKAI Mór lip., 1HHR 1-2 k

Irodalom
JANKÓ János- Gróf II M mint földrajzi kiíra

tó Kritikai nx?Kjenyzés«;k Kam<.\satkálól Makó
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iK tett útjára. Hp , 1890.; ALDOUOLY1 NAGY 

Miklós, H. M., négy világrész vándora, In 

HAVASNÉ HCDE Piroska-SOMOGYl Sándor 

(szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. 

Hp , 1973.; LUGOSI Győző B M Madagasz

káron - „autolegenda" és valóság. Századok, 

1984 ; Évfordulóink 1986,

Kubassek János

BERDE ÁRON

(Laborfalva, 1819 rnárc. 8 - 

Kolozsvár, 1892.fan. 25.)

Iskoláit Székely keresztáron és Kolozsvár

on végezte. Ezután 1842-től 1844-ig termé
szettudományokat és államtudományokat 
hallgatott Berlinben, ahol többek közt 
Bunsen és Liebig tanítványa volt. Miután 

beutazta Franciaországot és Svájcot, 1844- 

Iwn hazatért Ettől kezdve mint a kolozs
vári unitárius főgimnázium tanára, a ter
mészettudományokat adta elő 1863-ban a 
megalakult kolozsvári Jogakadémia taná
rává nevezték ki. ahol a nemzetgazdaság 

tant és az államtudományt tanította. 1872- 
ben megnyílt Kolozsváron Erdély egyete
me, melynek első rektorává nevezték ki. 

Az egyetem közgyűlésén mondotta el örök
érvényű figyelmeztetését, hogy az egyete

met nem néma falai, hanem tanárainak 

szelleme alapítja meg.
A légkörtan tudománya a 19. század 

elején bontakozott ki. E tudományággal 
németországi tanulmányai során ismerke
dett meg

Úttörő müve, az első önálló magyar 

időjárás- és éghajlattani munka „Légtüne- 
ményian s a' két Magyarhon égal|vixzo- 
nyai 's ezek befolyása a’ növényekre és ál
latokra" címmel jelent meg 1847-lxri Ko

lozsváron. A bevezető rész a légkörre és 
az időjárásra vonatkozó ismereteket mu
tatja he

A könyv második és harmadik része 
foglalkozik Magyarország (és Erdély) ég
hajlatával. valamint az éghajlat és időjárás 
hatásával az élővilágra, a mezőgazdaság

ra. E rész Otiszeálliiásakor a szerzőnek már

nehézségekkel kellett megküzdenie, ugya
nis Magyarországon igen kevés volt az 
időjárási észleléseket végző állomás.

A szerény állomáshálózat ellenére meg
lehetősen jól felrajzolta Magyarország 
különböző vidékeinek éghajlati sajátossá

gait. Részletesen foglalkozik a szélviszo
nyokkal, a „vízitünemények"-kel (csapa
dék, légnedvesség stb.), a zivatarok gya

koriságával és a légnyomással
A harmadik rész, amelynek címe .Ég

hajlatunk befolyása a' létműves világra", 

voltaképpen az egészségügyi, mezőgazda- 
sági és növényfenológiai meteorológiával 

foglalkozik.
„Légtüneménytana" az első, hazánkra 

vonatkozó feldolgozás; munkája szakma

ilag a kor színvonalán áll. Ugyanakkor fel

keltette az érdeklődést az időjárás és ég
hajlat további vizsgálata iránt.

Munkáját a Magyar Tudós Társaság is 
méltányolta 1858-ban az Akadémia leve
lező tagjává választották Akadémiai szék
foglalóját a „levegő nyirkosság némely 
égaljai befolyásáéról tartotta.

Kevéssé Ismert rendkívül színvonalas 
tudományos-technikai ismeretterjesztő fo
lyóirata, a .Természetbarát ’, amelyet ta

nártársával, Takács Jánossal alapított 1847- 

ben. (Utóbb egymaga szerkesztette „Ipar
és Természetbarát” címmel; a szabadság- 
harc alatt azután a lap megszűnt,)

A Természetbarát leginkább a mai Élet 
és Tudományhoz hasonlítható. Ebben tá

jékoztatta olvasóit a tudomány, a technika, 
sőt a gyáripar és a kereskedelem újdonsá

gairól. Sok cikkéi, és a rövidebb híreket 
saját maga irta Olvashatunk a csillagá
szatról, a meteorológiáról, a geológiáról, a 

kémiáról és a biológiáról. Elsősorban azon
ban jól szerkesztett olvasmányos folyóirat 

volt, sok szempontból felülmúlta a többi 

kulturális lapot.
B. Á.. bár nem volt „szak-meteoroló

gus", alapos ismereteivel a magyar éghaj
latkutatás jó, biztos alapját vetette meg. 
Éghajlattani művét még ma is megbecsü
léssel említik a szakemberek
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Irodalom

LENGYEL István U. Á (Nekrológ) Természet- 

tudományi Közlöny. 25- 1893-; ZÁCH Alfréd: 

Meteorológiánk története In: Időjáráskutatók 

otthonában. 5 k 1955-. CSÍKY Gábor Emié- 

kezes R Á -rd (1819-1H92) Természet Világa,

1969 , Évfordulóink 1992

Bartha Lajos-Csiky Gábor

BERKES ZOLTÁN

(Budapest, 1908 jatt 9 - 

Budapest, 1993-aug. 23-)

A budapesti Vörösmarty reálgimnázium
ban érettségizett, majd a Pázmány Péter 
Tudományegyetem matematika és fizika 
szakán szerzett oklevelet és rögtön dokto
rált. 1954-ben a Meteorológiai és Föld- 

mágnesességi Intézet kötelékében kisegí

tő munkaerőként alkalmazták. 1935-ben 
szaknapidijas, 1936-ban ösztöndíjasként a 
hazai légnyomásmérések kritikai vizsgála
tával foglalkozott. 1938-ban kinevezték 
gyakornoknak és az Éghajlatkutttó osztá

lyon Bacsp Nándor vezetése alatt kezdte 

tudományos működését.
Nevéhez fűződik a hazai lávelörejelzés 

megteremtése Az 1938-as nagy januári 
északi fény feltűnése után Réthly Antal 

igazgató megbízta, hogy gyűjtse össze a 

hazai északi fényre vonatkozó megfigye
léseket. Ekkor állapította meg, hogy ha
zánkban az északi fény felvillanása után 

mindenkor igen erős szélélénkülés jelent
kezik (Akárcsak egész Európában, amint 

ezt a finn kutatók is megállapították.) Réthly 
Antal professzorral közösen kiadták a ha

zai északi fények fellépésének könyvét

1945-ben kezdeményezésére megala

kult a távprognosztikal osztály. Ezt vezet

te 1968-ig, nyugdi|azisáig. B Z. iskolát 
teremtett a távjirognoszhkai kutatás terén 
Bevezette a kél. majd négyhetes előrejel

zéseket. 1953-tól 1978-ig az ELTÉ-n táv* 
prognózist adott elő. 1964-ben lett az ÉL
TÉ docense Közben nem lett hűtlen a kli
matológiához é.s főleg a légnyomásmé- 
réssel foglalkozott Ez vezette az éghajlat

ingadozások tanulmányozásához E tárgy
körből 1953-ban megkapta a földrajz- tu
dományok kandidátusa címet. 1954-ben 

hazánkban szervezte a nemzetközi táv- 
prognosztikai kongresszust. Szoros kap
csolatot tartott a külföldi szakemberekkel. 

Foglalkozott a naptevékenység kutatásá
val is. Kapcsolatot bizonyított a naptevé

kenység és a távelórejelzés között. Meg
győződése volt, hogy hazánk éghajlatá
nak ismerete alapja minden meteorológi
ai kutatásnak eredményeire gyakran hivat

koztak külföldi szakemberek is.

Főbb munkái

A légnyomás eloszlása Magyarországon 1942.; 

A Kárpit-medence vízháztartása 1946.; A 

hosszahhtartamú időjárás-előrejelzés alapjai 

hazánkban. 1946.. A naptevékenység hatása a 

légnyomás eloszlásra. 1948.; Ritmikus-periodi- 

kus légkori jelenségek. 1956., Légtömeg és 

frontfajták a Kárpát-medencében. 1961., Nord- 

lichlbeobachtungen in Ungarn. 1963-; Északi 

fény jelenségek Magyarországon, 1523-1960 

1964

Zách Alfréd

BERNÁTSKY JENŐ

(Verxcc, /873 /ebr 10 - 

BmUtpest. 19-t4. dec. ?)

Elemi és középiskoláit Versecen végezte, 
majd a budapesti Tudományegyetem Böl
csészeti Karán, természetrajz-vegytan sza

kon szerzett oklevelet. 1896-ban, még ne

gyedéves, végzős hallgatóként a Magyar 
Nemzeti Múzeum Növénytárába került na- 

pidí|asnak Hamarosan múzeumi segéddé 

léptették elő, majd 1899-ben. doktori vé
dését követően véglegesítették 1901-ben

I. oszt múzeumi segédőrré nevezték ki 
Múzeumi évei alatt sokat gyűjtött az 

ország különböző részein, főleg Budapest 
környékén és a déli megyéklxm (Bács- 

Bodrog, Szerém, Temes, Krassó-Szörénv 
megye), de botanizált a Magas Tátrában és 

a horvát-magyar tengerparton is (Lussin 

szigete, Fiume), Külföldi tanulmányuta
kon vett részt a Keleti-tenger partvidékén



177 Bernátsky

(Észak-Németország), Szerbiában és Ro

mániában.
A magyar Alföld növényföldrajzi kutatá

sában mérföldkövet jelentett 1899-es nyírsé

gi gyűjtőútja. Megfigyelései alap|án arra a 
következtetésre jutott, hogy „az egész Al 
föld a közép-európai tölgyovlxf tartozik és 
az Alföldön a magyarországi tölgyöv sehol 
sem ér el alsó hátán" (Jelentése a Nyírség

ien tett gyűjtőútjáról. Jelentés a MNM 1899. 

évi állapotáról, 1900 ). B J. - néhány bota
nikussal egyetemben - tagadta azt a széles 
körben elterjedt nézetet, amely szerint az 
Alföldnek Japusztító'’, ún. „sztyepp-klimá- 
ja” lenne Megállapította, hogy a klíma az 
Alföld minden vidékén megengedné erdő 

kialakulását, de részben a talajviszonyok, 
részben az emberi kultúra ósidók óta tanó 

hatása (állattenyésztés, növénytermelés 
stb.) ezt megakadályozza (A magyar Alföld 

befásítása érdekében I-1II, Erdészeti Lapok,
1908.. A magyar Alföld pusztai és erdei nö
vényzetéről. Földrajzi Közlemények, 1911.) 
Ő volt az első, aki történeti megközelítéssel, 

linóm vonásokkal rajzolta meg az Alföld 
növényföldrajzi jellemét, vázolta fel ősi ve
getációs képét. Az utána következő kuta

tók, ha más módszerekkel és fogalmakkal 
dolgoztak is, mind csak az ő megállapítása

inak helyességéi igazolták.
A növények társulási formái is foglal

koztatták. Legfontosabb ezirányú munká- 
ja „Anordnung dér Formationen naeh ih- 

rer Beeinflussung seitens dér menschli- 

chen Kultúr und dér Weidetiere’' dinen je
lent meg (Engler's Jahrb. 1904 ). Németre 

lefordította, de egyben át is dolgozta Bor- 
bás Vince klasszikus balatoni flóraművét 
E munkájáén szemléletesen ina le a Bala

ton vidékének jellemző növényformació- 
it. Megállapította, hogy a balatoni schibl- 

ják-formáoó a neki megfelelő mediterrán 

vegetációs típus északi „kisugárzásának'' 

tekinthető, de örökzöldek nélkül (Borivá*, 
V'. - B. J . ]>ie Pllanzengeographi.se hen 
Verhaltnisse dér Halatonseegegend. Kesul- 
tate <1. Wiss. Friorschung ti. Balaionsees. 

1907)

Szervezetiam és - ezzel összefüggés

ben - rendszertani kérdésekkel is foglal

kozott. Különösen a liliomfélék rokonsá
gi köre érdekelte. Legfontosabb ez irányú 
munkái: „A Ruscus-phyllocladium morp- 
hologiai értelmezése anatómiai alapon” 
(Mathematikai és Természettudományi Ér
tesítő, 1903 ), „A Polygonatum és vele ro
kon növények rendszertani anatómiája’’ 
(Növénytani Közlemények, 1904.), „A 

hazai Asparagus-félék monographiája" 
(Math. ésTerm. tud. Ért., 1905 ) és „A ha
zai Iris-félék” (Math. és Term. tud. Ért-, 
1911.). Utóbbiban részletesen tárgyalja a 
történelmi Magyarország Iridaceae család
jának fajait. Kirchner-Loew-Schroeter „Le- 
bensgeschichte dér Blütenpflanzen Mitte- 
leuropas" című hatalmas munkájában ő 

dolgozta fel a Liliaceae család Asparagoi 

deae és Smilacoideae alcsaládjait (1914).
1905-ben a Szőlészeti Kísérlett Állomás

hoz kerüli, ahol 1910-től osztályvezető
ként dolgozott. 1907-ben a budapesti Tu
dományegyetemen magántanárrá habili

tálták, az egyszikű növények rendszertana 
tárgyból. 1919 után új feladatot kapott, 
megbízták a Mezőgazdasági Gombászati 
Állomás megszervezésével, Az új állomást 

a szőlészeti intézet telepén, a növénykór- 
tani pavilonban helyezték el, igazgatója 

pedig B 1- lea. Éppen csak megindult a 
kutatómunka, amikor 1923-ban nyugdí

jazták.
A tizes évektől kezdve szakmai tevé

kenysége mindinkább gyakorlati irányt 

vett A különböző szaklapokban megje 
lent dolgozatai a szőlőtermesztés szinte 
minden részterületét érintették, de a gyü
mölcs* és zöldségtermesztés, valamint a 

gombászai kérdéseivel is foglalkozott Szá
mos humoros hangvételű, népszerűsítő 

cikket írt 1923-ban a wagenmgem nem
zetközi növénykórtani kongresszuson elő

adást tartott. A kezdők számára több, kö
zérthető nyelvezetű könyvet írt: „A vete

ményes kert ’ (1919, 1921, 1929), „Szőlö 
mivelés" (1920.1926), „Az ehető gombák' 
(1921), „A mezőgazdaság alapeivei” (1923),
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A gyümölcskertészet elemei" (1928). szin
tén népszerűsítő, de tudományos értékű 
könyve „Bevezetés a növénykórtan ele 
meibe" címmel 1929-ben látott napvilá
got. Hazai szakirodalmunkban ez az első 
olyan nóvénykórtani munka, amely a me

zőgazdasági növények fontosabb betegsé
geit összefoglalva tárgyalja.

B. J. 1925-től 1940-ig a Természettudo

mányi Társulat választmányi tagja volt. 
Utolsó éveit pesthidegkúti házában vissza

vonultan élte le.

Irodalom

JÁVOKKA S. B J. emlékezete (187V194S) 

Bot.inikai Közlemények, 47 1957 ; BOGNAK 

S. A magyar növényvédelem története a leg

régebbi időktől rúpiáinkig (1030-1980) Mo

sonmagyaróvár, 1994.

Somlyay Lajos

BERTALANFFY. LUDW1G VON

(Alzgersctorf, 1901 izept 19- 

Edmonton, 1972. jún. l i )

A világ Ludwig von Bertalanffyként ismer

te, s az életrajzi lexikonokban általában az 

áll, hogy osztrák származású kanadai bio
lógus volt. A valóságban a Bertalanffy csa
lád eredete a 16. századig nyúlik vissza, 

amikoris egyik őse a törökök ellem vitéz 
küzdelemért nemesi pátenst kapott I Ru
dolftól. Ludwig, aki már Ausztriában (Alz- 

gersdorf) született, voltaképpen örmény, 

erdélyi, magyar gyökerű volt.
Felsőfokú tanulmányai! a bécsi egyete

men kezdte, majd az innsbrucki egyete
men folytatta, abban a sokféle hatást ma
gában egyesítő légkörben, amely a mo

narchia megszűnését követően, Freudtól 

Spenglerig oly különféle szellemi áramla

toknak engedett teret Filozófiai útkere
sése és szaktudományi érdeklődése volta 

képpen párhuzamosan alakult. Jelen volt 
a Bécsi Kórben is. Alig huszonhárom esz 

tendős, amikor Spengler nevezetes mű
ve. „A Nyugat alkonya" kapcsán jegyzetet 
ír a kölni irodalmi újságba Két esztendő

vel később, 1926-ban avatják bölcsész
doktorrá. Disszertációjának címe: .Gustav 
Fechner és a felsóbbrendű integrációk"
1928-ban pedig már alapvető munkát 
publikáí „A formaképzés kritikai elmélete" 

címmel.
Autodidakta módon folyamatosan mé

lyíti szaktudományi, biológiai ismereteit. 
1934 és 1948 között előbb docens, majd 

professzor a bécsi egyetemen. Az Állatta
ni Intézetben egyik kollégája Konrad Lő
rén z A harmincas évek elejétől sorra je
lennek meg biológiai tárgyú munkái. Két

kötetes elméleti biológiát ír, amelynek el
ső kötelét 1932-lien Berlinben adják ki. Öt 
esztendővel később, Lipcsében jelenik 

meg az élei szerkezetét tárgyaló könyve 
Figyelme, érdeklődése - a húszas évek fi

lozófiai jellegű előzményei után (amely

ben szinte feltűnő rokonvonásokra lelhe
tünk az 1915-ben elhunyt Zalai Béla filo

zófiai hagyatékával) - mindinkább az élő 
szervezet, az organizmus rendszerszemlé

letű értelmezése és megértése felé fordul. 
Előbb az organizmust mint fizikai rend

szert kísérli meg tanulmányozni, majd
1945-ben egy általános rendszertan idő
szerűségét fogalmazza meg.

1949-től 1954-ig Kanadában, az otta
wai egyetem professzoraként és a Biológi
ai Kutatókozpont igazgatójaként dolgo

zik Amerika a tudományos munkásság 
kereteit, lehetőségeit illetően számára is 

fordulópontot jelent. A rendszerelmélet 

problémaköréhez kötődő új paradigmák 
találkoznak azokkal a tudományos ered

ményekkel, amelyeket a II. világháború 
időszaka alatt Wiener, Shannon, Neumann 

János és mások értek el. Az általános rend

szerelmélet problémáinak deklarálására, 
a tudományközi szintézis megközelítési 
lehetőségeinek közös kutatására szolgált 

az Amerikai Filozófiai Társaság keleti 

osztálya által 1950. december 29-én, 
Torontóban rendezett szimpózium. F.zen 

. Az általános rendszerelmélet problémái" 
címmel alapvető jelentőségű előadási 

tartott.
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„Az élő rendszerekkel foglalkozó lu 
dósok közül a biológus Ludwig von Ber- 
talanfiy volt az első, aki a különböző terü
leteken megjelenő rendszerfogalmak és 
módszerek lényegi egységét már régen 
megértette, és aki írásai és előadásai alap
ján az általános rendszerelméletet határo
zott tudományos diszciplínaként ismer
tette el." - írta róla 1962-ben Zadeh. Meg

alapította a legkülönfélébb szakterület 
tudósait egyesítő Általános Rendszerku
tató Társaságot

Mindazonáltal a tudományos viták az 

általános rendszerelméletet Illetően kez
dettől erőteljesek és kemények voltak. Ó 
maga sokkal óvatosabb álláspontot képvi
selt, mint később néhány kritikátlan köve
tője. Bízva az organicista szemlélet na

gyobb szintézist eredményező képessé

gében azt hangsúlyozta, hogy „minden 
szellemi sémánk csak alázatos erőfeszí

tés, amellyel megpróbáljuk újrarajzolni a 
valóság roppant birodalmának néhány vo
nását".

1958 és 1960 között Topekában kuta

tott, majd 1961-tői a kanadai odmontoni 
egyetem professzoraként, 1968-tól pedig 
tanszékvezetőjeként dolgozott Szakmai 

munkája keretében főként élettannal, cito- 
kémiával és rákkutatással foglalkozott.

Figyelme a hatvanas évektől kezdve 
mindinkább a modern világ problémáira, 

sajátosan a modern kor pszichológiai kihí

vásaira irányul. Az „...ám az emberekről 
■semmit sem tudunk (Rolxjtok, emberek és 

elmék)" című 1967-ben megjelent könyvé

ben, négy és fél évtizedes tudományos 
munkásságának legfontosabb elvi felis
meréseit a „második ipari forradalom" 
nyomán Ix'következett fundamentális át

alakulásokhoz kapcsolódva adja közre. E 

könyv három esztendővel későbbi, 100 

oldallal Ibővített európai kiadásában külö
nösen mélyen megvilágítja a szimbólum 
és az organizáció jelentőségét a modem 

világban Nézete szerint a modern ember 
roljoiizálödásának a tudomány humani
zálásával lehet szembeszegülni Esszenci

ális következtetése: a valóság minél alkal
masabb gondolati modelljének meghatá
rozó jelentősége.

Főbb művei

Krilische Theorie dér Formbildung. Berlin, 

1928 ; Theoreilsche Biologie. Bd. I., II Berlin 

Bornlrjeger, 1932., 1942.; Das Gefüge des Le- 

bens. Leipzig 1937; ,,7.u einer allgememen 

Systemlehre" Blaetter für deutsche Pliiloso- 

phie, 18, 3/4. 1945 ; Das biologische Weltbild 

Bem. 1949. (angolul, franciául, spanyolul, hol

landul, japánul is); „The Theory of Open Sys

tem in Physics and Biology” Science, 111,

23-29 , 1950 , Kobots, Mén and Minds. New 

York: 1967 , General Syjitem Theory, New York 

196H , aber vöm Menschen wissen wir nichts 

Robots, Mén and Minds. Düsseldorf. Wien.

1970 (magyarul Hp., 1991 )

Irodalom

De VAJAY, Sz. The Bertalanffys. In Vuity 

Through Diversity A FesLsclirift vor L v B 

New York, London. Haris. 1973.; FÜZESÉK1 

A Homo infomiaucus. avagy B. L. rendhagyó 

tudományos üzenetéről Koaárs 1990 , Tech

nika 1991 ; FÜZESÉRI A.: „Psalmus humánus" 

(Utószó). In: B. L ..ám az emberről semmit 

sem tudunk (Kobots, Mén and Minds) Bp.,

1991

Füzesén András-Lambrechi Miklós

BFRZENCZEY LÁSZLÓ

(Kolozsvár, 1820jún . 26- 

líudapesl. 188-1 non 16)

Jelentős politikai szerepe volt az 184& 49- 
es szabadságharcban. A szabadságharc 
bukása után emigrált 1849 decemberében 
a bulgáriai Sumlában csatlakozóit Kossuth 
kíséretéhez, majd 1850 februárjában ment 
velük tovább a kisázsiai Kiutahlába. Itt ju

tói! tudomására Gützlaff német hittérítő, 
ulazó Budapesten tartott előadásának a 

híre a dzsugár-magyar rokonságról Ek
kor erősödött elhatározássá régi vágya 

Kelet-Ázsiába megy, és megkeresi a ma

gyar őshazát
1851 szeptember 1-jén, az amerikai 

„Mississippi" fregatt fedélzetén. Kossuth 

kíséretéiben elindult első világkörüli útjára
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Elkísérte Kossuthot amerikai kőrútjára, 
majd átkelt a Csendes-óceánon, és 1852 
áprilisában Hongkongba érkezeti Itt meg

ismerkedett.!. Bowringgal, a2 angol nagy
követtel, aki felhívta figyelmét a Kuko- 
Hor tó vidékén éló „hung maól" nevű no 

mád lovas népre A hung szó felizgatta 
képzeletét, majd csalódottan vette tudo
másul, hogy a kínai hatóságok nem enge 

délyezték beutazását Kínába Ezek után 
hajóra szállt, és Szingapúr, Kalkulta, Cey

lon, Aden. Egyiptom érintésével vissza
tért Európába. 1852 őszén Londonba érke

zett.
Az 1853-ban kitört krimi háború új re

ménységgel töltötte el a magyar emigráci
ót. így őt is. Részt vett a harcokban, Sze- 

vasztopol ostromában. A háború kimene

telével, mivel Ausztria semleges maradt, a 
reménységek összeomlottak, A honvágy 

1862-ben hazatérésre kényszerítene. Kla 

genfunba internálták, majd a kiegyezés 
után hazaiért Erdélybe. Marosvásárhelyre

1873 elején a messzi Ázsiában bekövet
kezett események újabb fordulatot hoztak

B. L. életében. 1873 áprilisában elindult 
második világjáró útjára Szentpétervárra 

utazott, és a cári kormány segítségével
- melynek érdekeit is szolgálta utazása -, 
Omszkon és Taskenten át eljutott az 

orosz-kínai határhoz, majd átkelve a Tien- 
sán hegységen, érkezett Kelet-Turkesztán 
fővárosába. Kasgárba Az itt székelő Jakub 

kánnak gyanússá vált, ezért mint orosz 
kémet bebörtönözte D Forsythnak, az 
Indiába visszatérő angol expedíció vezető

iének a közbenjárására szabadult ki. Ezek 

után India felé folytatta útját. Egy másik 
verzió szerint B. L Kasgárból északkelet 

felé haladva, átkelt a Tien-sánon és végül 

is eljutott Dzsungáriába, Kuldzsa városába
Ennyi viszontagság és kudarc után in

dult vissza egyedül, betegen. lóháton az 
angol expedíció nyomában, mely nem fo
gadta be. Átkelt a Karakommon, a Hima
láján és Delhin át érkezett Bombay-be 
1874. szeptemlvr 6-án Az indiai újságok 

óriási szenzációként ismertették Belső-

Ázsia magányos vándorának hihetetlen, 

bravúros útját
1874 decemberében érkezett vissza Bu

dapestre, majd haza Marosvásárhelyre. B 
L -nak nem sikerült eredeti tervét megva
lósítani, de sikerült neki az, ami nem állt 
.szándékában, és ez valószínűleg nem is 
tudatosodott benne 6  volt az első ma

gyar. aki körüljárta a Földet, s mi több, ily 

nagy utat előtte magányosan ember nem 
tett meg

Irodalom

ÁCS Tivadar. A Himalája magányos lovasa 

In Akik elvándoroltak. Hp , 1940; AGÁRDI F

- HOR.SODY 1IEVILAQUA B B L Amerika 

han és Ázsiában In: Kégi magyar világjárók 

Bp., 1969.; CSÍKY Gábor. U. L. (1820-1884) 

In: Magyar utazók, föklraizi felfedezők lip..

1973.

Csíky Gábor

BERZEVICZY GERGELY
(ISagytommc, 1763-jtin 15 - 

Kakaslomnic. 1822. febr. 23-)

A köznemesi családból származó B G 
1783-ban szerzett ügyvédi oklevelet, majd 
tanulmányainak folytatására, illetve hogy 
megismerje a fejlett Nvugat-Európát, kül
földre indult. Két éven át tanult a göttingai 

egyetemen, beutazta Közép- és Észak-Né 
metországot, járt Párizsban, Brüsszelben 
és Londonban Mindenütt azt tapasztalta, 
hogy a települések rendezettebbek, az 
emberek jobban öltözöttek, az ipar és a 
mezőgazdaság jóval korszerűbb. A látotta

kon felbuzdulva személyesen adta elő Ma

gyarországra vonatkozó reformelképzelé
seit II Józsefnek, de a császár ezeket kö 

zómliösen fogadta
1788-ban a Budán lévő Helytartótanács

nál helyezkedett el fogalmazóként Egyre 

inkább érdeklődött a haladó gazdaságfej
lesztési elképzelések iránt, szimpatizált a 
magyar jakobinus mozgalommal Az ösz- 

szeesküvés leleplezését követő terror any- 

nyira megviselte, hogy hazatért lomnici 
birtokára, ahol a gazdaság irányítását vette
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kézbe, és egyre inkább elmélyült a köz
gazdaság tanulmányozásában.

1801-ben az evangélikus egyház tiszai 
egyházkerületének felügyelőjévé válasz
tották, s haláláig aktivan részt vett egyhá
za ügyeinek irányításában.

Közgazdasági tevékenysége során az 
európai tudományos közélet számos ne

ves alakjával kapcsolatba került. Munkás

ságát elismerve a göttingai tudós társaság 
tagjai közé választotta

Az 1800-as évek elején irta egyik leg
fontosabb munkáját, amely a magyaror
szági parasztság múltjával és akkori hely
zetével foglalkozik A korábbi történet
íróktól eltérően nem az uralkodók és az 

előkelő családok háborúit, viszályait, bir
tokszerzéseit és -vesztéseit tekintette át, 

hanem az ország belső állapotváltozásait, 

a nép jólétének, vagy nyomorának okait, 

t 'rbáriumok és adózási összeírások alap
ján dolgozta fel a parasztság múltját, kora
beli megdöbbentően sanyarú helyzetüket 
[xrdig statisztikai módszerekkel világította 
meg Részletesen megjelölte azokat a mó

dokat is, amelyeknek segítségével javítani 
lehetne a jobbágyság anyagi helyzetén, 

erkölcsén és műveltségén, s meg lehetne 
szüntetni társadalmi függőségét.

Az 1810-es években írta másik fő mun

káját. mely a politikai közgazdaságtan el

méleti kérdéseit rendszerezi, s egyúttal 
elemzi a hazai viszonyokat. 1818-ra elké

szüli e művével is, megjelenésére azonban 
csaknem egy évszázadot kellett várni,

Bár munkáit latinul és németül ina, a 

liennük kifejtett nézetek egyértelműen ki
fejezik a magyarországi feudalizmus fel

számolásának szükségességét, s elősegí

tenék a reformkor kibontakozását. Tudo
mányos tevékenységével megalapozta egy 

ú) tudományág, a magyar közgazdaság
tan alapjait.

I:őhh művei
Be cundilioncci indole msticorom in Hungá

ria l/Vse, 1809 , Oeconomia l’ublico Polliira 

ele 1818 Kiadva; Hp., 1902 (Ford és kiad 

GAÁL.Ienfi).

Irodalom

GAÁL Jenó: B. G. élete és művei. Bp., 1902, 

ORTUTAY Gyula B  G Bp„ 1960., HORVÁTH 

Róbert B G közgazdasági és népességi tanai 

Szeged,1964

PintérJános

BESZÉDES JÓZSEF

(Magyarkantzsa, I787jébr. 12.- 

Dimaföldvár, I852 febr28)

Középiskolai tanulmányait Szegeden és 
Temesváron végezte. Egerben teológiái 
hallgatott, majd a Tudományegyetemen 
filozófiát és a Mérnöki Intézet mérnöki 
tanfolyamait végezte el. 1813-ban szerzel! 
oklevelet, 1819-ben pedig bölcsész dok
torátust. Gyakorlati tevékenységét 1811- 

ben a Sárvízi Nádor Csatorna Társulatnál 

kezdte, majd az Esterházy-család uradalmi 
mérnökeként Tolna, Veszprém, Komárom, 
Pozsony és Nyitra megyékben végzett víz- 
rendezési munkálatokat (1814-1816).

1816-tól a Sárvíz-szabályozás igazgató 
mérnöke, majd a Sárvíz, Sió és Kapott sza
bályozási munkálatainak és a folyóvöl

gyek vízrendezésének irányítója (1816- 

1825). E területek - Bőhm Ferenc tervei
nek továbbfejlesztése alapján végrehajtott 
vízrendezése, a belvizek és a külvizek 
szétválasztásával a kisebb patakjellegű víz
folyások szabályozásának iskolapéldájá

vá vált. A munka gazdasági eredményei 
nagy lendületet adtak a reformkor viz- 
munkáiatainak. A Sárvíz szabályozásával 

kapcsolatban építette meg 1820-1825 kö
zött a Duna baja-bátai szakaszának egysé
ges árvédelmi vonalál. A korábban párat
lan méretű munka mintegy 160 000 hek
tárt ármentesitett. és a Sárköz gazdasági 
felemelkedésének alapjává vált.

1827-1828-ban részt vett a Gerstner ál

tal tervezett ausztriai linz-budweissi vasút
vonal kitűzésében. Másik jelentős mun
kája az Arad megyei fehérkőrösi Nádor- 
malomcsatorna. első ipari célú csatornánk 
(1833-1840). Elsőként vetette fel az Al- 

Duna-sza bátyó zás gondolatát (1830). és
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tervei készített egy mélybevágású több
célú Duna-Tisza-csatornára. Széchenyi kez
deményezésére az országgyűlés 1840-ben 
törvényt hozott a csatorna építéséről, és 
részvénytársaság alakult a kivitelezésre. 

(A tervet én támadások miatt azonban a 

vállalkozótőke visszavonult, és a csatorna 
építése lekerült a napirendről ) ÚHórö 
munkát végzett a Balaton vlzszintjének 

szabályozása, 01. mérsékelt leszállítása te
rén is, s így valójában őt tekinthetjük a Ba
laton megmentójének Jelentősek a Fertő 

és a Hanság vízrendezésére vonatkozó 
tervei. Tervet készített a felső-Tisza-vólgy 
árvédelmi biztonságát szolgáló kereesen- 
komorói átmetszésre, amelynek nagy sze
repe volt a Tisza-szabályozás megkezdé

sében. 1848-1849-ben a pest-szolnoki Ma 
gyár Középponti Vasút igazgató mérnöke 

lett, s megszervezte a vasúi járműjavító 
műhelyét, a későbbi MÁVAG elődjét 

A vízerö-hasznosítás és a mezőgazdasá
gi vízépítés (öntözés, lecsapolás, kopár 
fásítás stb ), sőt a komplex vizsgálódás 

hazai úttörője, a magyar nyelvű műszaki 
irodalom egyik megteremtője, az MTA el

ső mérnök tagja volt (1831)-

Főbb művei

Kolozw-lnól Gratzig liajózható országos nagy 
csatorna terve., Hesl. 1859 Mérnöki irányza
tok Pest, 1 «•>}., Önéletrajz Vízügyi és Habzá
si Krtzlony, 1894

Irodalom

KÁROLYI Zsigmond B J. Bp.. 19S3,

P Károlyi Zsigmond

BEYTHE AIVDRÁS 

BEYTHF. ISTVÁN

(Némeltíjvár, 1532 - 

NémeMfvAn 1613 máj. I )

(Sárvár, 1564 oki IS  - 

Némeltíjvár, 1599)

Apa és Pia, református prédikátorok. B. I. 

külföldi egyetemek látogatása után a Du
nántúlon többfelé tanított. Prédikátor lett, 
majd 1565-től a Bánffyak udvari papja

1576-ban került Németújvárra gróf Bat
thyány Boldizsár udvari lelkészének 1585- 
lól (íz éven ál szuperintendens is volt. Ki
váló növényismeretét bizonyítja, hogy a 

Batthyány-udvarban tett látogatása során 
társként kísérte a kor legnagyobb botani

kusát, Carolus Clusiust, aki 1573 és 1588 
között a neves főúr vendége volt A Clusi- 

us által később kiadott (a világon az első) 
gombáskónyv(Fungorum... histona. 1601) 
magyar népi nevei (50-nél is több) zöm

mel tőle származnak. Ugyancsak B. I. a 
szerzője az első latin-magvar növény név

szótárnak, melyet kél - némileg eltérő - 
kiadásban Ismerünk (Németújvár 1583, 
345 névvel, Antwerpen 1584, 331 névvel). 
A munka a világirodalomban a legelső, 
kézikönyv jellegű katalógus a népi nö

vénynevekről. Ezt az értékes etnobotani- 
kai szótárt később is többen idézték (pl. 
J.Th. Tabernaemontanus és H. Bauhin 

New Krauterbuch-ja, Basel, 1664). A mun
kát később német nevekkel is kiegészítve 

Czvittinger Dávid újra kiadta (1711, Frank- 
fur(-Leipzig) A Nomenclator mindhárom 
kiadása reprintben is megjelent,

B. I. fia, B. András (Sárvár, 1564. okt. 

18. - Németújvár, 1599) szintén református 
prédikátor volt, ugyancsak a Batthyány 
grófok udvarában Egyetlen orvosbota

nikai munkája ismeretes, a 136 oldalas 
Füveskónyv (1595). 17 évvel később jelent 
meg. mint Melius Juhász Péter közismert 

kolozsvári „Herbárium"-a és annak jelentős 
részével megegyezik, Ez nem is feltűnő, 
hiszen mindketten német- és olaszországi 

korabeli füveskönyvből merítettek (Loni- 

cerus ill. Matthiolus). Értéke, hogy Melius- 
nál több, azonos cikkbe besorolt és össze

zavart fajt sikerült széjjelválasztania.

F<5bb művei

CLUSIUS C - lKeytlie). S Mirplutn Nomenda- 

tor l'annoniais. Német újvár, 15H3-, lleyilte, 

A Fives KönOv Híveknek és l'aknac nevek

ről Németújvár, 1595-

Irodalom

Gomhocz Emire: A magyar botanika trtnéne- 

le Bp , 1936, Aumullet S. A.-Jeanplong J
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íred) Carolus Clusius Fungorunv brcvl* 

história et Codex Clusii. Kp.-Graz, 19H3 ; Sza- 

IwT. A. (szerk) A pannon etnobotamka kez

detei. .. (Gollecta Clusuna 2. Emolxxamka kez

detei (Collecu Clusiana 2. Etnobotamka és 

etnobiodiverzitá.v) Szombathely-Graz-Német- 

újvár 1992.

Pnszter Szaniszló

BÍRÓ LAJOS

(Tusnád, 1856 ang 29 - 

llndapest, 1931 szept 2.)

Zilah megyei szülőfalujában elemi iskolai 

tanára, Török Ferenc kedveltelte meg ve
le a természetrajz- és földrajztudományo
kat Rendszeres kirándulásaik alatt szak

szerű természetmegfigyelést, növénygyűj
tést, térképvázlat-készítést tanult.

Középiskolai tanulmányait a zilahi re

formátus kollégiumban végezte, coquiás 

diákként Ebben az időben vált szenvedé
lyes rovargyűjtővé

Érettségi után a debreceni, később pe

dig a budapesti református teológián ta
nult. Tanulmányait megszakítva magánta

nári állást vállalt, miközben fáradhatatlanul 
tanulmányozta környezete faunáját, legfő
képpen a rovarvilágot. Megfigyeléseit az 
általa szerkesztett rovartani lapokban je

lentette meg.

1881-86 között a Rovartani Állomás fi- 
loxéra biztosa volt Munkája során bejárta 
Magyarország jelentős szőlőtermő vidé
keit, ahol a gazdáknak felvilágosító elő
adások százait tartotta Munkája országos 

elismerési nyert, mert a filoxéra terjedését 

fokozatosan megállították.
A továbbiakban tanítóskodni kénysze

rtilt, de rovartani vizsgálódásait folytatta. 

Többek között összeállította Kecskemét 
állattani monográfiáját, melyhez kiterjedt 

kollekciót gyűjtött össze
1892-ben Budapesten beiratkozott a 

Tudományegyetem természettudományi 
karára, miközben fáradhatatlanul végezte 

rovartani kutatásait, gyűjtéseit (magánkol- 
lekdója meghaladta a húszezer darabot),

tanulmányokat in és előadásokat tartott a 
Természettudományi Társulatban.

A gyakorlati enlomológia képviselője
ként célja a tapasztalatok hétköznapi fel- 

használása volt. A már említeti filoxérajár- 
ványon túl a háziállatokon élősködő rova

rok, az erdőket pusztító apácalepkék vi
selkedését, legfőképp alkalmazkodóké
pességüket kutatta. Eredményeit hazai és 
külföldi szakfolyóiratokban és tudomány
népszerűsítő előadásokon hozta nyilvá
nosságra

Munkássága során úttörő szerepet ját
szott a Magyarországon ekkor még gyer
mekcipőben járó bioszpeológia-kutatás 
területén Törpedarázs-gyújteményét kül
földi cserepartnereinek segítségével a vi
lág legnagyobb kollekciójává fejlesztette 

Kutatásait a modern technika eszközeivel 
segítette. Barlangi munkája során elsőként 
készített fényképfelvételeket.

1894-ben Új-Guineáhan elhunyt Feni- 

chel Sámuel természetkutató, akinek ha
gyatékát, munkásságát a feledésbe merü

lés fenyegette. Ekkor határozta el, hogy 
megvalósítja fiatalkori álmát, egzotikus tá
jak felfedezője, megísmertetője lesz.

Hermán Ottó unszolására és a Magyar 

Nemzeti Múzeum anyagi támogatásával,
1896-ban Új-Guinea földjére lépett, és 

megkezdte hét évig tartó egyszemélyes 
expedícióját a sziget akkor német fennha
tóság alatt lévő részén (Berlinhafen, Astro- 

labe-öból, Huon-öböl), Új-frország és a 
Franciaországhoz tartozó Vitu-szigeteken 

A korábban jóformán terra incognitának 

számító kedvezőtlen éghajlatú vidéken 
minden képzeletet felülmúló gyötrődések 

közepette dolgozott szívós kitartással En- 

tomológiai (rovartani) kutatásai során fi
gyelemre méltó vizsgálatokat végzett a 
kultúrnövények és a trópusi rovarok kap

csolatairól. Néprajzi beszámolói, érteke
zései a bennszülöttek előítéletmentes, be
ható megfigyeléseiről tanúskodnak. A Ma

gyar Nemzeti Múzeumot szinte elárasztot
ta unikális preparált állatok tömegével, 
néprajzi tárgyakkal.
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Hazajövetelét, tudományos előadásait 

nagy hazai és külföldi érdeklődés fogadu. 
Ekkor váll a tudományos körökben elis
mert szaktekintéllyé A Magyar Néprajzi 
Társaság tiszteletbeli tagiává választotta, 

továbbá kinevezték a Magyar Nemzeti 

Múzeum tiszteletbeli őrévé.
Idehaza folytatta az összegyűjtött anyag 

feldolgozását, majd 1907-ben tudományos 

körútra indult Nyugat-Európába. A későb

biek során néhány külföldi kutatóúlon is 
részt vett (Tunisz, Kréta. Törökország, Bul
gária), ahonnan értékes zoológiái anya

gokkal tért vissza.
Tudományos eredményei ellenére a 

mellőzés, sőt gyakorta a nélkülözés jutott 
neki osztályrészül. A tudományos elisme
résre 1926-ig kellett várnia, amikor a sze
gedi Ferenc József Tudományegyetem ho- 

noris eausa doktorrá avatta.

A tudományos világ megbecsülése jelé

ül róla nevezett el százharminc új állatfajt 
és huszonkét nemet

Főbb müvei
Hat év Új-Gumeában. Levelek két világrész

ből Hp.. é. n. (1923); Ú|-guineai utazásom 

emlékei Bp., 1932.; Hat év Út-Guineában. Vá

logatott írások. Összeállította BODKOGI Ti

bor Bp.. 1987.

Irodalom
ASZTALOS Sándor B. L. - egy nagy magyar 

uUzó. Bp., 1953.; PETUR László Egyszemé

lyes expedíció. Bp., 1963.; BENEDEK Zoltán 

A Szilágyságtól Ol-Gulneáig. B. L természettu

dós életútja (1856-1931) Bukarest

Erdélyi Péter

BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF

(fíuitapesi. 1899 >zvpt. 29 - 

Rumos Aitet, 1985 not' 24 )

B. L feltaláló és Újságíró. Kanyargós élet
pályája elején, Budapesten érettségizett, 
majd az orvosi egyetemet elkezdte, azon- 
l>an nem fejezte l>e. Egy ideig a hipnózis 

foglalkoztatta, majd hivatalnoki állásban 

egy petróleumvállalat vámügyei! intézte. 

Megpróbálkozott autóversenyzéssel, ami

egy új sebességváltó tipus kidolgozására 
ösztönözte, és sikeres volt mint festő is.

Fő találmányához, a golyóstollhoz új
ságírói pályája vezette el. 1933-34-ben 

szerkesztője volt a Hongrie - Magyaror
szág - Hungary című, elsősorban művé
szeti jellegű folyóiratnak, majd ennek 
megszűnése után az Előre című lap mun

katársa lett. Szerkesztői tevékenysége so
rán annyit bosszankodott a töltőtollak ne
hézkességén, hogy új írószer kitalálásán 
kezdett gondolkodni. Nyomdákban járva, 

a rotációs hengerek egyenletes, folyama
tos munkájának látványa adta neki az öt
letet, hogy egy tintával lelt cső végéből 

hengerrel, ill. golyóval lehetne a folyadé
kot folyamatosan vinni a papírra.

Az ötlettől az olcsó Írószer világsikeré

ig azonban több mint fél évtized telt el kí
sérletezéssel. Kísérleteit már nem mind 
végezte Magyarországon. 1939-ben saját 

személye és családja biztonsága érdeké
ben Párizsba menekült, majd onnan Ar

gentínába.

Mint minden találmánynak, természete
sen a golyóstollnak is voltak előzményei, 
és mint a 20. század legtöbb eredménye, 

ez is népes szakeml>ergárda és számos 
mecénás bevonásával valósult meg. Azt az 
ötletet, hogy a tintái a papírra vékony cső 

végére helyezett golyó vigye át, már 1888- 
ban szabadalmaztatta John Loud Ameriká
ban Ez a toll azonban nem volt használ

ható, és nem gyártották. Wilhelm Braun 

1912-ben .golyóval író töltőtoU''-ra kapott 

szabadalmat Németországban, de ez az 
ötlet sem jutott el a gyártásig. G. L Lorenz 

„Mungo" néven szabadalmaztatott Drez
dában egy golyóstollat Ezt gyártották is, 

mintadarabjait a lipcsei vásáron árusítot
ták, ezek azonhan csak néhány napig vol

tak használhatóak Wenczel Climes cseh 
szabadalma 1935-ből szintén nem ered

ményezett használható írószert. Vele B L. 
kapcsolatba lépett és tőle of>c»6t szerzett.

A használható golyósioll előállításához 

igen (Tontos golyókra volt szükség, ame
lyeket Svájctól és Jugoszláviától próbál-
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Uk beszerezni Később az argentínai gyár
táshoz B L. egy svéd céggel készíttette a 
szükséges golyókat.

A megfelelő sűrűségű festék kikísérle
tezésében először fivére, György volt se
gítségére, majd a Goy és KovaLszky cég 

műhelyeiben folyt a munka. A nagyüzem
ben gyártható golyóstoll megalkotásában 
nagy szerepe volt Goy Andornak. Nevét 
az 1950-es években Magyarországon köz
ismert Go-pen márkanév örökíti meg 

B. L. 1940-tól Argentínában külön kisér- 

letezett, ott nyert szabadalmat 1943- jú
nius 10-én. Az első rendszeres eladásra 
gyártott golyóstollakat Argentínában „Éter- 
pen'-nek hívták és 1945-től árusították.

Még számos más találmánya is volt, de 
a golyóstollal szinte azonosult a neve (ld. 

az angol Biro-pen kifejezést).

Argentínában olyan nagy tiszteletet ví
vott ki magának, hogy az argentin feltalá
lók napját az ő születésnapján, szeptem
ber 29-én ünnepük.

Fő miivé
HIRÖ. Ladislaojosé- Una revoluoón silencio- 
sa. Buenos Aires, 1969., UÍKÓ László József: 
Csendes forradalom A golyóstoll regénye. 
Itp., 1975- (Az elózó mó rövidített magyar for
dítása )
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RÉNYI Péter. „Nehéz ember" Buenos Aires- 
l>en. Népszabadság, 1966. 186. sz.; VAJDA Hál. 
Kié a golyóstoll? Imerpresx Magazin, 19H2. 6
sz.

Vámos Éva

BIÁTHY OTTÓ TITUSZ

Ctaut, 1860. <iug II-  

liiiclapcst, 1939. iicp t 26.)

Iskoláit Tatán és Uéosben végezte 1882- 
l>en szerzett gépészmérnöki oklevelet a 

bécsi műegyetemen. 1883. július 1-én lé- 
|>ett a Ganz és Társa villamos osztályának 
alkalmazásába mint gépszerkesztő Elekt

rotechnikát az egyetemen még nem taní

tottak, ő azonban elmélyedt ennek a tudo
mánynak a tanulmányozásában, felhasz

nálva a munkásságát mindvégig jellemző 

ritka képességét, amellyel a problémákat 
rendkívül gyorsan és világosan át tudta 
tekinteni. Hamarosan felismerte a mág
neses Ohm-törvény gyakorlati alkalma
zásának módját. Mások csak évek múl

va közölték erre vonatkozó tanulmánya
ikat.

Ó volt az első, aki mágnesezési görbék 

segítségével mágneses köröket tudott mé
retezni. Ennek alapján még 1883-ban át
alakította a gyár egyenáramú gépeinek 

pólusait, és ezáltal a gépek teljesítményét 
lényegesen meg tudta növelni Már e kez
deti időben felismerte a villamosgépek 
hóleadásának törvényszerűségeit is. Első 
szabadalma önműködő higanyos feszült- 

ségszabályozó volt. amelyet a későbbi 
évek ganzgyártmányú generátorainál al

kalmazott.
1884-85-ben a gyár három mérnöke: B. 

O. T, Déri Miksa és Zipernowsky Károly 
ú) áramelosztási rendszert dolgoztak ki, 
amely a traaszformátornak elnevezett in
dukciós készülékek alkalmazásán alapult. 
A transzformátorokat Bláthy javaslatára 

zárt vasmaggal készítették, és közös mun
kájuk a korabeli elektrotechnika egyik leg
fontosabb találmányát eredményezte.

Bláthy élete végéig hű maradt a Ganz- 

gyárhoz és annak abszolút tekintélyű mű
szaki vezető egyénisége volt. Száznál több 
szabadalma főleg a villamos gépek, 
transzformátorok és készülékek gyártásá

nak területére vonatkozik. A transzformá
torrendszeren alapuló első nagyobb villa

mos erőmű a római Cerchi volt. Itt mű
ködtek először a világon, 1886-ban az ő 

javaslatára, váltakozó áramú generátorok 

egymással párhuzamosan kapcsolva 1891- 
ben önműködő vízturbina-szabályozót is 
szerkesztett; ez tette lehetővé, hogy a cer

chi hőerőmű gépei a tivoli vízerőmű gene
rátoraival is párhuzamosan járhassanak 

Ez volt az első eset az elektrotechnika tör
ténetéiben. amikor vízerőmű és gőzerő
mű egyszerre táplált egy nagyobb villa

mos hálózatot.
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Még 1887-ben elkészítette az első hor
nyolt armatúrájú egyenáramú gépel 1889- 
ben hozták forgalomba szabadalmazott 
indukciós fogyasztásmérőit, amelynek sú
lyát később állandóan csökkentette A min

den lakásban megtalálható „villanyóra" lé

nyegében ma is ugyanolyan szerkezei, 
mint amilyennek ó megalkotta Már a né
met származású amerikai elektrotechni
kus Steimetz előtt .számítással széjjel tudta 
választani a hiszterézis- és az örvényáram- 
veszteségeket, a transzformátorlemezeket 

pedig alumíniummal ötvöztette, a vasvesz
teségek nagymértékű csökkentése érdeké
ién. Számos olyan elvi és gyakorlati ered 

ményt ért el, amelynek révén a Ganz-gyár 
géptípusai évtizedekig a világ élvonalát 
képviselték

1896-ban hozta nyilvánosságra az ún. 

többletveszteségekre vonatkozó vizsgála
tainak eredményeit. Vízturbinás generá

torok állórészében alkalmazott, ún tört 
horonyszámú tekercseléséért 1900-han a 
párizsi világkiállításon nagydíjat nyert A 
magyar turbógenerátor-gyártás megindí

tása is az ó nevéhez fűződik. Négypólusú 
íotgórész-konstrukciójának szabadalmait a 

.svájd BBC', és a berlini SSW is megvásárol
ta. A kétpólusú gépek esetében választá

sa 3 párhuzamos homyú forgórészre esett 

Olyan lényeges konstrukciós újításokat és 
szabadalmakat dolgozott ki, amelyek 40 
évre megszabták a magyar turbógenerá- 

:or-gyárlás irányát
A század elején, tervei alapján, 30 kV- 

os generátorokat is gyártottak, dalmát és 

olasz vízerőművekbe Ezek közül sok még 
ma is üzemben van, ami az általa kidolgo

zott szigeteléstechnika jóságának fényes 

bizonyítéka.

Alkotásait az üzembiztonság és meg
bízhatóság jellemezte 1926- 1928-ban vi
lágszerte feltűnést kellő, csúcsteljesitmé 
nyű transzformátorok és generátorok gyár
tásira vállalkozott: a Ganz-gyár ezekben 
az éveklx-n 26 MVA-s vízturbinás generá
torokat, 44 MVA-s lurbógenecáforokat és 

•15 MVA-s transzformátorokat szállított,

Kandó Kálmán 1931-ben bekövetke
zett halála után ö dolgozta át és fejezte 
be a Kandó-mozdonyok fázisváltójának 
konstrukcióját is; ez a rendkívül bonyolult 

gép a Kandó-mozdonyok legmegbízha
tóbb része lett.

Méltán keltett feltűnést a századfordu
ló éveiben épült egyiptomi Asszuáni-gál- 

tal tárolt vízenergia leggazdaságosabb ki

használására 1914-ben javasolt szellemes 

terve is, ami azonban az első világháború 
miatt nem valósulhatott meg.

B. O. T, sikereinek titka: bámulatos em
lékezőtehetsége, kimagasló nyelvtudása, 
kivételes fejszámoló képessége, valamint 
a tények és a belőlük levonható következ

tetések j?yors áttekintése. Munkamódsze
rének lényege a logikus gondolkodás és a 

létrehozandó alkotás megbízhatóságára 

való törekvés volt A budapesti és a bécsi 
műegyetem tiszteletbeli doktora, az MTA 

1927 (ien tiszteleti tagjává választotta
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GULYÁS Pál: I). O  T Magyar írók élete és 

munkái 3 k Bp., 1941.; GOHÉK Mihály: 100 
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ka. 1960 . MÁNDI Antal: Megemlékezés B-ról 
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Asztalos Péter

BODOLA L\JOS

(San Pier d'Arena, 1859 okt. 9 -  
Budapest, Í9i6.jún 28)

Édesapja - az 1848/49-es magyar szabad

ságharc tuzértisztje, Gábor Áron műszaki 
munkatársa - emigránsként a Genova 

melletti kisvárosban élt, itt alapított csalá

dot, s csak 1879-ben költözött vissza olasz 

feleségével és fiával Magyarországra

A fiatal B. I  a pesii Műegyetem diplo
májának megszerzését (1885) követően 
tanársegédként az egyetem hídépítéstani, 
majd geodéziai tanszékén oktatott.

1887-ben ösztöndíjjal a jóhtrű Iwrlini 

porosz geodéziai intézethez került, ahol 
részt vett számos felsőgeodéziai mérés
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gyakorlati végrehajtásában, Hazatérve ta
pasztalatait „Az elsőrendű háromszögeié 
sí szögmérésekről” (1888) című tanulmá

nyában adta közre.
Amikor Kruspér István, a gyakorlati 

mértan és felsőbb geodézia professzora 

1894 ben nyugalomba vonult, a tanszék 
vezetését a mindössze 35 éves Bodolára 
bízták Mint pedagógusnak igen nagy sze
repe volt a geodézia hazai oktatásának 
európai szintre emelésében.

A méréshiba-elmélettel behatóan fog

lalkozó tudósnak jelentős szerepe volt a 
„Mértékekről, ezek használatáról és ellen
őrzéséről" szóló 1907. évi V. t. c. előkészí

tésében Noha Magyarországon 18̂ 4-ben 
bevezették a méterrendszert, a mértékek 
és mérőműszerek hitelesítése a központi 

állami ellenőrzés hiányosságai mi3U nem 
egyszer visszaélésekre adott lehetőséget 
Mivel a hitelesíthetőség műszaki feltétele

inek meghatározása, a hitelesítések mene
tének aprólékos kimunkálása nagy elmé
leti-műszaki tudást igényel, az Állami Köz
ponti Mértékhitelesítő Bizottság élére 1899- 

ben B. L.-t nevezték ki.
Tudományos tevékenysége elismeré

seképpen 1894-ben az egyik legrégibb 
európai tudományos testület, a Comitée 
International des Poids et Mesures (Nem

zetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság) tag
jai közé választotta Több mint harminc 
évig volt a testület tagja, s hosszabb ideig 

annak titkára is A Magyar Tudományos 
Akadémiának 1905-től volt lev. tagja Oda
adó munkát végzett a Nemzetközi Geodé

ziai Szövetségiben is. Az ő érdeme, hogy a 
szövetség 1906-ban Budapesten tartotta 
általános értekezletét, ahol Eötvös Loránd 

ismertette az azóta világhírűvé vált gravi
tációs kutatásait

Az elmélet mellett a geodézia gyakorla

ta, műszereinek technikája is vonzotta. A 
szögkitűzés eszközeinek vizsgálata során 
elkészítette egy új szogtúkör és szögpriz- 
mn prototípusát, amelyet később a neves 
müncheni KKTI.-cég hozott forgalomba 

A (elsőrendű szintezések nagyobb pontos

ságára új műszert tervezett, külön műszer 
vizsgáló és javító készülékekkel. Műszere
it az 1901-es párizsi világkiállításon is be

mutatta, ahol kitüntető oklevéllel jutal
mazták. Legismertebb műve 1905-ben je
lent meg „A mérési hibák elmélete és a 

legkisebb négyzetek módszere" címmel.
A kolozsvári Tudományegyetem 1910- 

ben, a budapesti Műegyetem 1922-ben 
tiszteletbeli doktorrá avatta.

Tudományos és közéleti tevékenysé

gének egyre súlyosbodó szívbaja vetett 
gátat 1912-ben nyugalomba vonult, s hát
ralévő éveiben minden megerőltető tevé
kenységtől tartózkodva, csupán a nem

zetközi mértékügyi bizottság munkájában 
vett részt. Kimagasló érdemelt számos ki
tüntetés, köztük a francia Becsületrend 

fémjelzi.

Irodalom

OLTAY Károly: B. L élete és művei. Geodéziai 

Közlöny, 1938
Fejér László

BODON SÁNDOR

(BéCS, 1906 szept &- 

Amszterdam, 1993 Jón 22.)

Édesapja, Bodon Károly tanár, elől>b Becs

ben, majd Darmstadtban mint üzemi, na
gyipari bútortervező, a bécsi szecesszió 
szellemében alkotva szerzett elismert ne

vet. Családjával 1910 körül Budapesten 
telepedett le és önálló tervezőirodát alapí
tott Apja műtermében B. S. már gyermek
korában - szó szerint „játszva" - elsajátít

hatta a szakma alapjait. 1919-ben a Gyer
mekvédő Liga nyaraltatási akciójával más
fél évre Hollandiába kerüli Budapestre 
visszatérve a széles látókörű, világlálott 

Olcsvay Sándor bútortervező-lielsőépitész- 

nek köszönhette, hogy korán megismer
hette Ady költészetét, Bartók és Kodály 

zenéjét és olyan friss művészeti irányzato
kat is, mint például a kubizmus. Csabai 
Ékes Lajos festőművész esti szabadi.skolá- 
jában rajztudását alapozta meg. 1924-ben
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került az Iparművészeti Iskolába, ahol
1927-ben szerzett diplomát a belsőépítész 

tanszakon. Tanárai: Kaesz Gyula, Györ
gyi Dénes, Weichinger Károly és Torocz- 
kai-Wigand Ede voltak. 1926-ban Hollan
diában egy lél évet Jan Wils irodájában 
dolgozott, aki követője volt a de Sti|l-moz- 
galomnak. Az Iparművészeli iskolába visz- 
szatérve — a Kaesz Gyula és Kozma Lajos 

képviselte tervezői szemlélet ellenében, - 
hazánkban elsőként alkotott konstrukti

vista szellemben fogant bútor- és belsőtér 

terveket, dacolva a hazai iparművészeti 
felfogással. Néhány kevéssé jelentős ma
gyarországi magánirodában „rajzoló le

gényként" eltöltött év után 1929-ben vég
leg Hollandiában telepedett meg 1932-ig 

a Buijs és Lursen irodában dolgozott, 1932- 

től 1956-ig tagja a „De 8" nevű avantgárd 
építész csoportnak, valamint a CIAM hol

land szekciójának. A Bauhaus mozgalmat 
követő holland származású festő, Paul Cit

roen, 1933 és 43 között Nieuwe Kunstsh- 
cool nevű magániskolájába belsőépítész 

tanárként hívta meg, melynek vezetését 
idővel Bodon vette át 1946-tól 1949-ig a 
Művészeti Akadémián, 1952 és 1960 közt 

az Építészeti Akadémián tanított Amszter
damban Közben ugyanitt önálló irodát 

alapított 1945-ben.

Első műve a Schröder és Dupont köny
vesbolt Amszterdamban, a Keizergrachton 

valósult meg 1932-ben, mely annak elle

nére, hogy a közönség felháborodását vál
totta ki, a szakma elismerését is kivívta.

1948-ban Lunternben egy kétszintes csalá

di haza épült meg, ahol a fák megóvása 
érdekében derék-, illetve tompaszogben 

meisződő tömegeket alkalmazott. Műhe

lyében készültek az 1948-ban és 1950-lxm 

Párizsban rendezett holland kiállítások ter
vei is. 1950-ben Amszterdamban a Pizean- 
lakónegyedet építette meg, kétszintes sor

házak addícióiból, alul a nappali-, felül a 
hálóhelyiségekkel. 1952-ben a városnak 

egy sétáló utcájába tervezett igényes meg
jelenésű Üzletházat. 1954-ben Hilversum- 
ban épített családiházat, 1958-ban Bever-

vijkben lakóházat orvosi rendelővel. Ugyan

ebben az évben az amszterdami Confucius 

téren ötszintes lakóház tervei kerültek ki 
műterméből, alul üzletekkel, az általános 
szinteken tágasabb, a tetőszinten szeré
nyebb méretű háromszobás lakások loggi
áival, hozzájuk kapcsolódó terasszal. Rot
terdamban elképzelései nyomán nagysza
bású üzletház épült. Ugyanitt 1960-ban 

emeltek egy hatalmas vaskereskedelnn 

raktárai a kikötőben az ő tervei alapján.
1961-ben, közel egy évtized alatt valósult 

meg Amszterdamban a Rijwell Automobil 
Industrie kiállítási és kongresszusi épület- 
együttese, mely elkészülte után nemcsak 
Hollandiában, de Nyugat-Európában is 
komoly szakmai elismerésben részesült. 

1963-ban az Apollo Hotel, 1966-ban a 

Dollywood reklámfilm-stúdió épült fel 

Amszterdamban. A rotterdami Museum 
Boymans van Beuningen épületénél egy 

meglévő ház szerves bővítését oldotta 
meg. 1967-től a Roozenburg-építészcso- 
port tagja, 1975-86 közt az amszterdami 

hidak felügyelője volt. 1986-ban az amsz
terdami Stedelijk Múzeumban rendeztek 
1926-86 közt készült műveiből nagysza
bású kiállítást.

Irodalom
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Mújdricza Péter

BODOR PÉTER

(Untőaen tgyorgy, 1788jú n  2 2 -  
?, 1849 míg 6 )

Egy körülmény biztosnak lálszik B. P. éle
tében: szerelemgyerek volt és a főúri Zeyk 

család támogatását élvezte élete első sza
kaszában Már kisgyermekként bizonyí

totta faragó tehetségét: kis szekér, eke, ví

zimalom került ki a kezéből. Az elemi is

kola elvégzése után asztalosinasnak ment. 
szakmájában nagy ügyességre tett szert.
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többek között egy művészt készségre val
ló oltárt faragott. Ezután a Zeyk család tá
mogatásával végezte a marosvásárhelyi 
református kollégium alsó osztályait, ki

tűnt nagyfokú rajztehetségével és különle
ges faliórát is szerkesztett. Majd gróf Tolda- 
lagi Józsefnél vállalt kertészi állást. Utóbb, 
feltehetően támogatói segítségével, 1806- 
ban a bécsi Politechnikumon tanul gépé

szetet. Ezután Európa országait járta tíz 

éven keresztül; gyakorlati ismereteket szer
zett az órás és lakatos mesterségben Az 

orgonaépitéssel is valószínűleg ebben az 
időben ismerkedett meg. 1815-ben ismét 
Erdélyben, gróf Bethlen Lajos birtokán te
vékenykedett építészként és műszerész
ként. 1816-ban tért vissza Marosvásárhely

re. ahol létrehozta legjelentősebb alkotása

it. Háza udvarán, a mai vidámparkhoz ha

sonlítható szórakozóhelyet rendezett be 

hajó- és körhintával, csúszdával és más, 

saját kezűleg gyártott, elmés szerkezettel 
Kertjében török mecset formájú házat ké
szített. Mint „városi geometra", felépítette 
a Maroson az úgynevezett Bodor-hidat, 

amely 8 m széles és 63 m hosszú volt és 
fából, egyetlen vasszeg felhasználása nél

kül készült! Csak mellékesen említjük meg, 
hogy - egyesek állítása szerint inkább bra

vúroskodásból, mint haszonvágyból - 
bankót is préselt, ezért perbe fogták és 

néhány évet a szamosújvárí börtönben 
töltött; szabadulásában szerepe volt. töb- 

lx.*k között hűséges barátjának, Bolyai Pár 
kasnak is. (Egyébként a börtönben szép 

templomi freskókat festett)

Életének legjelentősebb alkotása a híres 
marosvásárhelyi zenélő kút, amelyet 1820 
és 1822 között épített E művéről a két vi

lágháború között Erdélyben megjelenő 
„Krónikás Füzetek” című, helytörténeti for

rásokat feltáró sorozatból Idézünk Az ere
deti dokumentumok alapján összeállított 
tanulmányt a szerkesztő, Fodor István írta 

Előrebocsátjuk, hogy B P. építményének 
helyén egy 1803-lxm létrehozott, kőos/.fo- 
l*>kon nyugvó, piramis alakú kút állt, 
amelyhez a vár déli oldalából fakadó for

rásból földalatti csatornákon juttatták el a 
vizet Később az építmény erősen meg

rongálódott, és ezért az ezermestert bízták 
meg egy új kút építésével A továbbiakban 
Fodor István munkájából idézünk

B. P 1822-ben azzal kezdte a kút mun
kálatait, hogy a kőoszlopokat eltávolította 
és helyette egy kínai pagodára emlékezte
tő építményt helyezett. Peielle Ventzel vá

rosi főbíró mindenben a mester kezére 
játszott, hogy a kút külsőleg is a Nagy pi- 

acz díszére legyen...
B, P. a kútépítmény kupola alakú fedél

házába egy olyan szerkezetet szerelt, mely 
a nap bizonyos szakaszaiban, minden hal 
órában, a víz hajtóerejének befolyására 
szebbnél-szebb zenedarabokat hallatott. 
A zene olyan erőteljes volt, hogy szél

csend idején a környező falvakban is hall

hatták a varázsos hangokat
Külön érdekesség volt a kupola tetejé

re szerelt vörösrézből való Apolló-szobor 
(valójában Neptun), melyhez egyébként a 
B-féle zeneszerkezet hálózata összekötte

tést tartott. Az Apolló-szobor ugyanis a 
nap különböző állása után igazodott. Nap
keltére arccal a nap felé nézett és a nap 
emelkedésével, s hanyatlásával követte a 

nap útját.
Hogy a kút mely zenedarabokat ját

szott el, arról nem szól a krónika, de cso
dájára jártak messze földről és sok idegen 
érkezett városunkba, hogy ezt a mechani 

kai csodát megbámulja...
A zenélő szerkezet 1836. dec. 8-ig mű

ködött. Ekkor ugyanis egy hatalmas hóvi

har vonult keresztül a városon, amely az 
Apolló-szobrot ledöntötte és a benne lévő 
szerkezetet is összetörte.

Az a hiedelem, mintha B maga némi- 
totta volna el a muzsikáló gépét egy csa
var kivevésével, nem igaz, mert arra alka

lom sem adódott, hogy liebörtönzése ideje 

alatt a kút korúi dolgozhasson és külön
ben is rövid fogsága után a kút még jó da

rabig vígan muzsikált.
Később a kutat vasráccsal vették kórul 

és a kút erkélyén rendszeresen cigányze
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nekar játszott A zenélő .szerkezeiét többen 

megkísérelték rendbe hozni, de sikertele

nül.
Élete következő korszakában elsősor

ban orgonákat épített, különböző falusi 

templomok részére. Ezek közül kiemelke
dik a kibédi orgona tizenkét változattal és 

pedálszerkezettel.
Az átadási jegyzőkönyvbe azt jegyezte 

fel B , hogy nem haszon keresésből épit 

orgonát, hanem azt akarta megmutatni, 
hogy magyar ember is alkalmas ilyen mun

kára
1848-49-ben sokoldalú tehetségét a 

szabadságharc szolgálatába állította. Sok
csövű orgonaágyút szerkesztett láncos go
lyókkal. Amikor egy új típusú gyutacsot 

kívánt bemutatni Bem tárbornok fogadó- 

szohá|ában, akkor érte utol a halál. 1849. 
aug. 6-án. Sok neves magyarral együtt, a 

kolozsvári házsongárdi temetőién nyug
szik, jeltelen sírban.

B zenélő kútjának másolatát 1936-ban 
építették fel Budapesten, a Margit-szige- 

ten Az építmény a második világháború 

idején megrongálódott, 1954-ben állították 
helyre. A legutóbbi időben ismét rendbe

hozták és a kút újra zenél.

Irodalom

B1AS István A marosvásárhelyi zcnélftkúl mes

tere Marosvásárhely, 1900.; FODOK István. 

B R, a székely ezermester. Krónikás Füzetek, 

1936 ‘>—10.; LÉVAI Lajos B. I’ , a székely ezer

mester. Élet és Tudomány, 1963.

Batári Gyuta

Az első egyszalagos, polanzáltfényes, tér- 
látós mozgófilm készítője. A hazai sztereo- 

film-gyártás létrehozója volt. Sztereói! Irnjei 
polarizáltfényes rendszerrel készültek 

Első sztereofilmjéhez saját maga készí
tette a felvevőhöz és a vetítőhöz szüksé
ges tükrös, prizmás előtéteket Az első 
sziereofilm gyártására vonatkozó szaba
dalmát 1951-ben jelentette be. A második 

bejelentése előtt társult Barabás Jánossal, 
a GAMMA főmérnökével, akivel precízebb 
prizmás előtéteket szerkesztettek Ennek 

szabadalmi bejelentése 1952-ben történt 
Az első sztereofilm forgatását B. F. 1952. 

február 10-én kezdte „Artista-vizsga" cím
mel, mely fekele-fehér filmre készüli. En
nek sajtóbemutatója 1952. július 25-én volt 

a budapesti Toldi moziban.

Sztereofilmek bemutatási sorrendben:

Gme

ArtlMJ
1 m  sztereo híradó 

Állatkerti isclj

2 sziereo hindu 

Teli rrjcc

3 *z *zterro híradó 

izinex vzrtiies 

Sportoló Oxiakjlt

filmanyag késnie* bemuutu 
kezdete

fekete-fehér 1952 II 10 1952 Vll 25

«me< 1952 V I I952 VH25

s z in n  1952 V 12 1952 Vll 25

ttiíies 1953 IV 1953 V 21

*zin« 1953 1, 1953 V.21

xEtnem 19541 1954 115

xzmes 1953 IX 1954 115

íekele -ícher 1953 X

hcinufcilAr.i n e m  S í l m o  h : m , ^ l  került sor

Hazai Lajos

BOGDÁNFY ODON

dórt la, 1803. tlec 18 - 

Hutlapesl, 1944. márc. 13 )

BODROSSY FÉLIX
(Temeu'ár, 1920 siept. 27- 

Biulapest, 198) febr 10)

Kémia szakos gimnáziumi tanár apjának 

öt gyermeke közül ő volt a negyedik. 
Érettségi után. 1938-tól dolgozott a film
gyártásban Első önálló kisíilmjél 1941- 

ben, az utolsót 1982-ben forgatta Több 
mint száz kisfUm és négy játékfilm készíté 
sél>en vett részt

Tanulmányait a budapesti Műegyetemen 

1885-ben fejezte be. 1890-ben lépett álla
mi szolgálatba. Az erdélyi kultúr-mérnök- 

ségen működött, majd 1893-tól az Orszá

gos Vízépítészeti és Talajjavító Hivatal víz
rajzi osztályának munkatársa, 1901-től a 

Műegyetemen a hidrológia magántanára,

1916-tól c. rk. tanára volt. Páratlan méretű 
és sokoldalú szakirodalmi tevékenységé

vel a vízépítés és hidrológia legkorsze
rűbb eredményeinek közvetítője és to

vábbfejlesztője Különösen a hidrológia
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és a hidrometeorológia terén végzett úttö
rő munkát: ő készítette el hazánk első hid

rológiai és csapadéktérképét (1896), 1911- 
től 1916-ig a Vízügyi Közleményeket szer
kesztette, majd a Hidrológiai Közlönyt ala
pította. Az I. világháború idején a balolda

li mérnökmozgalmak egyik vezető alakja 
volt A polgári forradalom és a Tanács- 
köztársaság idején a Földművelésügyi Mi

nisztérium, majd a Népbiztosság Orszá
gos Vízépítési Igazgatóságának vezetője
ként működött, és kidolgozta a Tanácskor
mány vízügyi programját 1920-ban nyug
díjazták.

Megszervezte a Magyarhoni Földtani 
Társulat Hidrológiai Szakosztályát, a Ma
gyar Hidrológiai Társaság elődjét, és ő volt 
a szakosztály első főtitkára is. A Társaság 

1951-ben emlékére „Bogdánfy-érem" né
ven évenként kiosztásra kerülő kitünte
tést alapított, a vízgazdálkodás valamely 

ágában elért kimagasló tudományos ered
mény jutalmazására Főbb müvei: Hidroló
gia (Bp., 1901); Hidraulika (Bp., 1904.); A 
természetes vízfolyások hidraulikája (Bp., 

1906.); A vizieró (Bp., 1914.); Az Alföld 

hidrológiája Vízi munkálatok az Alföldön 
(Debrecen, 1925 ). Az Annales des Ponts 
et Chausses Vízügyi Közleményei című 
tíz kötetre terjedő kivonatgyűjteményével 
száz esztendő francia nyelvű irodalmát 

dolgozta fel. Nagyszámú további ismerte
tésével a Természettudományi Közlönyt 

gazdagította

Irodalom

LÁSZLÓFFY Woldemár. H. O. Vízügyi Közle

ménye*. 196.),

P Károlyi Zsixmond

BOGDANICH IMRE DANIÉI.

(Veníce, Im a Vítrvvica. Szlavóniai 

I 762. non 5.* 

rt-if. Itt02.jan . i l )

A magyarországi térképészet egyik fon 
tos mérföldköve Lipszky János huszártiszt 
(1766-1826) nagyszerű alkotása, az 1806-

ban kiadott „Mappa Generális Regni Hun

gáriáé...” (A Magyar Királyság általános 
térképe) A maga korában igen pontosnak 

és tartalmilag is gazdagnak számító tér 
képművet a külföldi szakirodalom jóval 
később Ls magasztaló szavakkal említi. Ám 

ehhez a kitűnő alkotáshoz egy szomorú 
esemény is fűződik: az előkészítő mérések 
közben szerzett betegségben mindössze 

37 esztendős korában elhunyt a hazai csil
lagászat egyik ígéretes tehetsége, B. 1. D.

Munkássága a 18. sz. utolsó évtize

dében arra az időszakra esik, amikor a 
francia forradalom és a magyar jakobinus 
mozgalom hatására a Habsburg kormány
zat fokozta a politikai és szellemi elnyo
mást Magyarországon. A pesti Királyi Egye
temen is túlsúlyba kerültek a csekély te

hetségű, de udvarhű oktatók. Közülük 

már fiatalon kiemelkedett tudásával a hor- 
vát családból származó csillagász

B. 1. D. a középiskola elvégzése után 
1782-ben. az akkor még Budán székelő 
Királyi Egyetem filozófiai fakultásának, és 
a híres mérnökképző intézetnek (Instuti- 
tum Geometrico-Hydrotechnicum) hall

gatója lett, Már itt is kitűnt kiváló matema
tikai képességével, és utóbb az igen kriti
kus természetű Pasquich János (1753- 
3829) ekként nyilatkozott egykori tanítvá
nyáról: ... jeles lángelme, és bizonyára az 
Osztrák Monarchia első matematikusa 

lesz".
Emellett B I D. nem volt egyoldalú: la

tin nyelvű ódákat, verseket is irt - néhány 
nyomtatásban is megjelent - és terjedel

mes költeményben üdvözölte az elsó sike
res léggömbkísérletet. (Ezt Horányi Elek 

„Nova memória Hungarorum”, 1. r., 506- 

507 , l’est, 1795-ben megjelent műve köz
li.) Anyanyelvén kívül jól beszélt latinul, 

németül, magyarul, olaszul, megtanult an

golul és franciául is.
Mindössze 23 éves volt. amikor meg

hívták a nagyváradi Királyi Akadémia 
rendkívüli tanárául Három évvel később. 

1788-ban a nagyváradi Kamarai Mérnöki 
Hivatal folyam,szahályzí) mérnöke lett A
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Temesközben végzett térképfelvételek so
rán sajátíthatta el a csillagászati-földrajzi 
helymeghatározások gyakorlatát. Ilyen irá

nyú ismereteinek kibővítésére 1793-ban 
ösztöndíjas gyakornokként a bécsi Egyete

mi Csillagvizsgálóba küldték.
A hároméves tanulmány alatt érdeklő

dése végleg a csillagászat felé fordult El 
sősorban az asztronómia akkoriban leg

magasabb szintű munkaterületével, az égi

testek mozgását leíró églmechanikai kér
désekkel foglalkozott szívesen. Ó  az első 
magyarországi csillagász, aki az elméleti 
asztronómiának ezt az ágát is eredménye
sen művelte Alighanem ilyen irányú isme

reteinek köszönhető, hogy 1796-ban 
kinevezték a Budavári Palota tornyában 
működő egyetemi csillagvizsgáló másod- 

asszisztensévé.
Az egykori európai hírű egyetemi ob- 

szervatónum a 18 sz végén sokat veszt 

tett jelentőségéből Sem elhelyezése, sem 
felszerelése nem felelt meg a fejlődő aszt
ronómia követelményeinek Emellett az 

idős Taucher Ferenc igazgató, és adjunk
tusa. Bruna Ferenc Xavér sem tartott lé
pést az új eredményekkel; munkájuk .szor
gosan végzett, de csekély jelentőségei ész

lelésekből áll.
B I D., másodasszisztensként ebbe az 

észlelő munkába kapcsolódott be. de Bru
na távoztával, 1798-ban, első asszisztens

ként reá hárult a hallgatók gyakorlati ok

tatása is Arra törekedett, hogy megismer
tesse hallgatóival a korszerű égimechanika 

elemeit is. Hozzáfogott egy terjedelmes 

égimechanikai tankönyv osszeállításához, 
de ennek elkészítését korai halála félbe
szakította (Azóta sem írlak ilyen tárgyú 

kézikönyvei Magyarországon!) Fennma
radt azonban az üstökösök keringésével 
foglalkozó elméleti értekezésének kézin*- 

ta (De orbis cometarum)
Tanári munkája során került kapcso

latba a rendkívül tevékeny Lipszky János
sal, aki ekkoriban már összeállította nagy

szabású Magyaroíszág-térképének anya
gát Hiányzóit azonban a megbízható

és pontos térképekhez elengedhetetlen, 
csillagászatilag bemért alappont-hálózat. 
Lipszky rövidesen megnyerte Bogdani- 
chot ennek a nagy gondosságot igénylő 

munkának elvégzésére, az egyetemi ta
nács pedig 1798-ban utasította a fiatal csil

lagászt, hogy kezdje meg az országot 
mintegy körbefogó alappont-hálózat meg
határozását.

1798. december 16-án indult el, hogy 
Fiúméból (Rijeka) kiindulva megkezdje a 
kijelölt pontok földrajzi szélességének és 
hosszúságának meghatározásál. Egy jó, 

hordozható, 1,5 láb sugarú szögmérő 
kvadráns (negyedkörív), egy csillagászati 
távcső és a Seiffner Ferenc pesti órás mű

helyében készült csillagászati ingaóra szol
gált a mérésekre.

A hideg, viharos decemberi időjárás 

azonban ágyba döntötte az egyébként is 
gyenge szervezetű tudóst Végül 1799 ja
nuárjában sikerült az első méréseket elvé
geznie a Fiume felett emelkedő tersattói 
várban, de a kimerítő munka ismét ágyba 

kényszeritette. Később is sok akadály gá
tolta a pontos munkát; pl Carlopagoban a 
babonás lakosok majdnem meglincselték 

a „varázslónak'’ vélt csillagászt. A nehézsé
gek ellenére végül is 11 pont földrajzi szé
lességét sikerült lemérnie. A földrajzi hosz- 

szúság mérése sajnos csak kevés helyen 
volt eredményes.

Ezekről a munkálatokról - és a sok ne

hézségről - B. 1. D. rendszeresen tájékoz
tatta Schedius Lajos pesti tanárt, aki vi

szont Zách Ferenc Xavér, Gothában élő 

magyar csillagász folyóirataiban közölte 
az adatokat Ily módon B. 1 D. leveleiből, 
majd Lipszky és Zách feldolgozásai alap

ján a világ geodétái és csillagászai is meg

ismerhették e méréseket. Földrajzi hely

meghatározásai évtizedeken át alapvetóek 

voltak a Magyar Királyság, 111 Közép-Euró- 
pa e részének térképészeti feldolgozásá

ban.

Maga Bogdanich azonban már nem Iái 
halta munkája eredményét A fárasztó te
vékenység végleg megrendítette egészsí--
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gél 1801 nyarán még összeállított egy rö- 

videbb mérési sorozatot, de még ugyan
ennek 32 évnek őszén a tüdőbaj végleg el

hatalmasodott gyenge szervezetén. Barát
jának, Kilián Ádám könyvkereskedőnek 
pesti lakásán hunyt el

B. I D. munkássága elsősorban hazai 
vonatkozásban jelentős. Elméleti csilla

gászati munkájával újból fellendítette az 
egyetemi oktatás színvonalát. Geodéziai 
mérései pedig nemcsak Magyarország, de 
az európai térképészei számára is korsze
rű és pontos adatsorozatot jelentettek.

Emlékét Lipszky János nagyszerű térké
pe mellett ma már a Citadella területén 

1972-ben felállított emlékoszlop is őrzi 
Legtöbb munkája - egy geometriai ér

tekezését leszámítva - kéziratban maradt. 

Érdekes útileveleii az „Allgemeine Geog- 

raphtsche Ephemeriden" 1799- évi, és a 
„Monatliche Correspondenz zűr Beförde- 

rnng Érd- und Himmels-Kunde" 1800-1802. 
évi köteteiben Schedius L. és Zách F 
közölte.

Irodalom

WURZUACH, C ■ Uiographlsches Lexikon. 

Hd I Wien, 1857.; GLASER L : Lipszky térké

pe. Húvár, 1936 3 ; Emlékezés U. 1. D.-rc. Ge

odézia és Kartográfia, 1972. 5-; CSENDES L . 

Lipszky János.. Hadtörténet! Közlemények, 

1982. 3 ; DARTHA L.; Újabb adatok Lipszky J 

életéhez. Hadiörténeti Közlemények, 1983. 4.

Bariba Lajos

BOGSCH LÁSZLÓ

(Vajdahtmyad, 1906. szepl. 28. - 

Kudapest, 1986.febr. 19)

A budapesti ludornányegyetem elvégzése 

után 1929-ben doktorált geológia, pale

ontológia és ásvány- kőzettan tárgyakból, 
majd a földtani tanszék asszisztenseként 

levékenykedett. 1933-1937 között ösztön
díjasként a bécsi és a berlini egyelem 
szakelőadásait hallgatta. 1946-ban a buda
pesti egyetem földtani tanszékéről az 
újonnan alakult őslénytani tanszékre ke
rült, melynek 1958-ban tanszékvezető pro

fesszora lett. 1976-ban ment nyugállo
mányba. Az őslenyek világa iránit érdek

lődése már az egyetemen, Kadií Ottokár 
előadásai alapján alakult ki. Kadif vezeté
sével 1925-ben vett részt először ásatá
son, s első tudományos dolgozatát a Bára- 

cháza-baHangból származó ősló (hippari- 
on) leletekről 1926-ban készítette el. Kez
detben fő kutatási területe a gerinces ős

lénytan volt, majd az oligocén korral fog
lalkozott. A Bécsben töltött évek alatt ér
deklődése a miocén kor puhateslű fau
nája felé fordult, melynek kutatása révén a 
malakológia (az állattannak a puhates
tűekkel foglalkozó ága) nemzetközileg 

elismert szakemberévé váll. Kiemelkedő 
eredményeket ért el oktató, tudatformáló 

tevékenységével is, s különleges értéket 

képviselnek tudománytörténeti kutatásai 
is. Összesen mintegy 170 tanulmánya lá

tott napvilágot, mely közül négy önálló 
szakkönyv.

Halála pillanatáig aktívan részt vállalt 

tudományos szervezetek társadalmi tevé
kenységében. Fiatal kora óta tagja volt 
a Magyarhoni Földtani Társulatnak, ahol 

1978-ban lett tiszteleti tag. Alapítóként vett 
részt a Magyar Barlangkutató Társulat 1926 
évi létrehozásában, majd az 1958. évi újjá
szervezésében. A Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat életében mindvégig 
veznő szerepet játszott. A társulat 1974-ben 
választotta tiszteleti elnökévé. Érdemei el

ismerését mutatja, hogy nem csak a hazai 

szervezeteknek, de több külföldi egyesü
letnek is levelező vagy tiszteleti tagja volt.

I:őbb művei

lliosztratigráfiai kérdések szerepe a geológiá

ban. Mérnöki továbbképző Int. 1966.; Újabb 

kutatási irányok és vizsgálati módszerek az 

őslénytanban. Mérnöki Továbbképző Int. 1966 , 

Általános őslénytan. Hp., 1968..
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BÓKAY JÁNOS id.

(Igló. 1822 máj. 18 - 

Budapest, 1884 ottt. 20 )

A tudományos magyar gyermekgyógyá

szat megteremtője. Orvosi oklevelét 1847- 

ben a pesti orvosi karon szerezte meg, 
még ebben az évben sebész- és szülész
mesteri képesítést is nyert. Végzése után a 

Schoepf-Mérei Ágoston által alapított pesti 
Szegénygyermek-kórház orvosa. Schoepf- 
Mérei 1849 augusztusában rábízta az in
tézmény vezetését 1852-től főorvos, 1861- 
ben magántanár, 1867-től a gyermekgyó
gyászat első ny. rk., 1873-1884-ben rendes 
tanára. A márciusi ifjak egyike, majd a 
pesti orvosi iskola néven ismert haladó 
magyar orvosi csoport tagja, amelynek 
nagy szerepe volt a magyar orvosképzés 
megreformálásában, a magyar orvostudo

mánynak az európai színvonalra emelésé

ben és a közegészségügyi állapotok ren
dezésében, ill a közegészségügyi torvény 
(1876. XIV. te.) megalkotásában 1868-tól 
az Országos Közegészségügyi Tanács tag
ja, bevezette a gyermekgyógyászat kor
szerű oktatását a magyar orvosképzésbe 

Idegen nyelvre is lefordították gyermekse
bészeti, valamint sebészeti bélbetegségek
re, a húgy- és ivarszervi betegségekre vo

natkozó tanulmányait. 1860-tól az Orszá
gos Védhimlőintézet igazgatója volt. Az 

általa vezetett gyermekkórház lett az or

vosi kar gyermekklinikája. Fiai B János 
(1858-1937) gyermekgyógyász és B Ár
pád (1856-1921) orvosprofesszor.

Irodalom
IANTS1TS Gabriella: Magyar orvosok arcképei 

l»p . 1990.

Kapronczay Károly

vost karán végezte, 1880-ban avatták or
vosdoktorrá. Ezután apja klinikáján műkö
dött, 1883-tól a Stefánia Gyermekkórház 
főorvosa, 1885-ben a gyermekgyógyászat 

magántanára. 1891-ben rk. tanár, 1902- 
1929-ben a gyermekgyógyászat rendes ta

nára, Működése alatt lett a gyermekgyó
gyászat rendes szigorlati tárgy (1912), a 
magyar gyermekgyógyászati iskola megte

remtője és első nemzetközi vonatkozás
ban jeles egyénisége, Nevéhez fűződik 
Magyarországon a diftéria intubációs ke

zelése, szérumgyógyítása Nemzetközi fel
kérésre klinikailag ellenőrizte a Behring 
(az első orvosi Nobel-díjas) által előállított 
védőoltás hatását. Jelentős megállapítása a 
varcella és a herpes zoosteer közötti össze

függés, közreműködött a pollomyelitis 

kórtanának tisztásában. Egyik szervezője 
volt az Országos Stefánia Szövetségnek, il

letve a védőnőképzésnek, a szervezett 

csecsemő- és gyermekvédelem jogi és or
vosi szervezeteinek. 1923-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjai so

rába választotta. Az első magyar gyermek
gyógyászat-történeti munka szerzője. Ala

pítója volt az Orvosi Hetilap Gyermek- 
gyógyászati mellékletének, 1923-ban a 
Magyar Gyermekorvosi Társaságnak. 1931- 
ben Korányi Sándorral együtt kezdemé
nyezte a Magyar Orvostudományi Társasá

gok és Egyesületek Szövetségének meg

alapítását, amely évente megrendezésre 
kerülő „orvosi napokon" új szakmai és tu
dományos találkozási lehetőséget biztosí

tott a magyar orvostársadalomnak.

Fő műve

A gycrinekorvoslás tankönyve. Hp.. 1912.

Kapronczay Károly

BÓKAY JÁNO S IFJ.
(Pest. 1858 április 19- 

Budapesl. 19M jt'd 6.)

id Bókay János (1822-1884) fia Orvosi ta

nulmányait a bp.-i Tudományegyetem or

BOLYA1 FARKAS
(Bolya. 1775 frí>r9 - 

Mamsvdsdrhely. 1816 non 20.)

Bolyán volt édesapjának. B. Gáspár szol
gabírónak a megélhetést éppen csak biz

tosító földbirtoka. A gyermek B. F igen
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gondos családi nevelésben részesült. A 
hat és fél évesen a nagyenyedi református 
kollégiumba került ifjú már írt és olvasott, 

sőt a latin nyelvet is jócskán ismerte. Isko
lás évei alatt megtanulta a német, a fran
cia, az olasz, az angol, a héber és a román 

nyelvet Nyelvtehetségéhez hozzájárult 
rendkívüli fejszámoló képessége és kitűnő 

zenei érzéke Nagyenyedi tanárai éppen 
ezért csodagyermekként kezelték, és a 
zárkózottá vált ifjú nem érezte jól magát 
tanulótársai között. 1787-ben azonban id. 

Kemény Simon báró fia mellé fogadta 
házitanitónak, mentornak, ami azzal járt, 
hogy mindazon képzésben és kulturális 
lehetőségben részesült, amelyekben a ve
le együtt tanuló ifjú báró. Ekkor került át 
a kolozsvári református kollégiumba, Itt 

nagy hatással volt rá Méhes György, a kül
földi egyetemeken is tanult filozófia és 
matematika professzor. A kollégium befe

jezése után, 1795-ben Farkas és tanítványa 
külföldi tanulmányútra indult. Bécsi és jé

nai tartózkodás után Göttingenbe érkez
tek. Az in töltött három év meghatározó 

időszak volt életében. Megismerkedett a 
Carl Félix Seyffer asztronómia-profe.sszor 
körül csoportosult baráti körrel, ahol ösz- 

szetalálkozott az első sikereit már elért, 
de a forma szerint még egyetemista Carl 
Friedrich Gauss-szal. A találkozásból ba

rátság szövődött, és B. F. végképpen a 
matematika mellett döntött. 1799 végén 

kalandos, nehézségekkel teli út után 
visszaérkezett Kolozsvárra, és a Kemény
családnál ismét mentorságot vállalt 1801- 

hen Kolozsváron feleségül vette Árkosi 
Benkő Zsuzsannát, és a domáldi kis bir
tokra költöztek. Ekkor még sűrtl levelezés 

folyt Gauss és B. F. kozott Az elsők közt 

éppen Gausst értesítette, hogy Kolozsvá

ron 1802 december 15-én gyermeke szü
letett. a később világhírű matematikus 
lángésszé fejlődött B János 1804-lx*n Far
kast megválasztották a marosvásárhelyi 
református kollégium tanárának, ahol a 

matematikán kívül tanítania kellett fizikát 
és kémiát is Ez a tanári állás anyagi jólé

tet nem hozott Nem csoda, hogy a széles 
érdeklődéssel és sokirányú tehetséggel 
megáldott B F sok mindenbe belefogott 
Fordított németből és angolból, színdara
bokat és verseket irt. készített erdészeti 

tanulmányt, saját találmányú kályhát, gaz
dálkodott. Élete nagy álma azonban az 
Fukleidész-féle V. posztulátummal kap
csolatos problémakör megoldása, a „para- 
lelák tanának" kidolgozása volt Felesége 
1821-ben hosszas betegeskedés után meg
halt. 1824-ben újra megnősült, de alig 10 
év múlva második felesége is meghalt tü
dőbajban. 1832-ben a Magyar Tudós Tár
saság levelező tagjául választotta, érté

kelve magyar nyelvű, főleg szépirodalmi 
munkásságát. 1855-ben értesülve az ifjú
kori barátnak, Gaussnak haláláról, levele

zésüket elküldte a Gauss-hagyaték szá
mára. Agyvérzés következtében hunyt el.

Fő munkaja a latin nyelvű Tentamen,

1832-33-ban jelent meg Marosvásárhe

lyen. A színvonalas, tankönyvnek szánt, 
összefoglaló jellegű mű a benne található 
önálló felfedezések miatt mégsem egé
szen tankönyv és nem csupán összefogla
lás. Felfedezései mind olyanok, amelyek a 
szerző elszigeteltsége miatt akkor nem ke

rültek a tudomány vérkeringésébe, más 
felfedezők nevét viselik A függvényfoga

lom meghatározásában 1832-ben meg
előzte Dirichlet, lacroix és Lobacsevszkij 
munkáit Új, lánctörtre vezető iterációs el

járással határozta meg az x! + ax = b 
egyenlet egyik közelítő gyökét. Heinrich 
Baltzer jóvoltából hamar ismertté vált az 
úgynevezett „Bolyai-algoritmus", amely az 
xm = a + x alakú egyenlet egyik megoldá

sának közelítő értékét gyöksorozattal ha
tározza meg. A pozitív tagú végtelen so

rokra nézve önállóan állította fel a ma Ra- 
abe nevéről elnevezett konvergencia-kri

tériumot. A/ I fajta De Morgan-féle krité- 
numskálát De Morgan 1839-ben, B. F pe

dig a Tentamenben 1832-ben közölte Az
F.ukleklész-féle V posztulátum bizonyítá
sán hiáha fáradozott, csak a helyettesítő 
axiómák készítéséig jutott el. Ezen a terű
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leteti azonban matematikai munkái közé 

számíthatjuk azt a céltudatos és gondos 
matematikai nyelést is, amellyel ráirányí
totta zseniális fiát, Jánost a párhuzamoso
kat övező problémakor végleges tisztázá
sára. Bolyai János eredményei nehezen 
születhettek volna ineg nélküle. A Tenta- 
men egyik függelékeként 1832-ben látott 
napvilágot Bolyai János Appendix néven 

közismertté vált Tértana. B F. egyik legis

mertebb elmélete az általa definiált vég- 
szerű területegyenlőség fogalmára épül 
„két síkterület akkor végszerűen egyenlő, 
ha véges számú, páronként egybevágó 

darabokra oszthatók" Ez a fogalom ké

sőbb fontossá vált a geometria megala

pozásában.

Főbb művei
Az arithmetica eleje. Marosvásárhely, 1830 , 

Tentamen cum appendioe triplici 1-2 k , Ma

rosvásárhely, 1832-1833 ; Antiimét innak, ge
ometriának és physikának eleje. Marosvásár
hely. 1834,; AriihmeUca eleje kezdőknek. Ma

rosvásárhely, 1850.; Ürlan elemei kezdőknek 
Marosvásárhely, 1850., KurzerGmndnss eines 
Versuchs. Marosvásárhely, 1851
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BOLYAI JÁNOS

(Kolozsvár. 1802 Ott. 15 - 

Mamivásárhely. 1860.)au. 27.

Alakja és alkotása jelkép. így vallolt erről 
születésének centenáriumán Eötvös lo 

ránd: “...csak az az igazi tudomány, amely 
világra szól; s azért, ha igazi tudósok és - 
amint kell - jó magyarok akarunk lenni.

úgy a tudomány zászlóját olyan magasra 
kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is 
meglássák, és megadhassák neki az illő 

tiszteletet. Ez a mi eszményképünk, ez 
valósult meg Bolyai alkotásával egyszer, 
ilyen teljes mértékben talán egyetlenszer.’'

Születése idején számította ki a .mate

matikusok fejedelme". Gauss a csillagá
szok által szem elől vesztett Ceres kisboly

gó pályáját, amelyet azután újra meg is 
találtak. Erre utalva így adott hírt az apa, 
Bolyai Farkas diákköri barátjának, Gauss- 

nak arról, hogy gyermeke született:
..Ezenközben én is elindítottam egy új 

planétát ebbe a Világba, de sem közép

pontját, sem pályáját meghatározni nem 
tudom, Isten egy szép fiúgyermekkel aján

dékozott meg", aki .a kezdetet és a véget 

kapcsolhatná össze, hidat verve az iszo
nyú mélység felett".

Bolyai Farkas és Benkő Zsuzsanna 

gyermekének matematikai tehetsége igen 
korán megmutatkozott. Apja Irányításával 

ismerte meg Euklideszi és a párhuzamo

sok több mint kétezer évig megoldatlan 
problémáját is. Aki ezt megoldja, kapta 

indításul, akkora gyémántot érdemel, mint 
a földgömb.

Az alsó- és középfokú iskolát Marosvá
sárhelyt a református kollégiumban vé

gezte. 1818-tól a bécsi hadmérnöki akadé
mián folytatta tanulmányait. Itt már mesz- 
sze kiemelkedett matematikai tudásával 

évfolyamtársai közül Egy iskolai jegyzet
füzetében 17 éves korában igen elmés el

járást ad a szögharmadolás problémájá

nak megoldására; a szerkesztésnél felhasz
nálja az egyenlő oldalú hiperbola egyik 
ágát Ugyancsak egy bécsi jegyzetfüzeté

ben találhatók azok az 1820 körül készített 

ábrák és utalások, amelyek igazolják, hogy 
már meglette az első tépésekei egy új ge 

ometria felé.
Katonai tanulmányait 1823-ban kitűnő 

eredménnyel befejezve, alhadnagyi foko
zattal Temesvárra helyezték Innen írta hí

res levelében, hogy “...semmiből egy ujj 
más világot teremtettem”. Felfedezéséi ap
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jához irt leveleiben fejti ki részletesen, és 
mikor 1825-ben hatévi távoliét után haza
látogat, bemutatja a paralelák prohlémája 

megoldásának kidolgozását. Farkas nem 
érti meg és nem méltányolja a felfedezést. 
Ekkor és ezen kezdődik a két Bolyai kö

zött vita.
1826-ban Aradra helyezik át. Itt bécsi 

matematikatanárának és ottani katonai elöl
járójának, Johann Wolter von Eckwehrnek 
szintén átadja tértani műve kéziratát. Az 
érdemi elismerés ekkor is elmarad. Kor

szakalkotó felfedezése, az "abszolút geo
metria” csak 1831-ben jelent meg a maros
vásárhelyi kollégium nyomdájában. A mű 

egy példányát megküldték bírálat céljá

ból Gaussnak. A matematikusok fejedel
me az alkotást zseniálisnak, de korát any- 

nyira megelőzőnek tartotta, hogy még ó 

sem vállalta támogatását.
A remek latinsággal megirt, rendkívül 

tömör, jelmagyarázatával, hibajegyzékkel 
és ábrákkal együtt is mindössze 29 oldal 
terjedelmű értekezés Bolyai Farkas Tenta- 

men című könyvének függelékeként ke
rült kiadásra. (Innen az ''Appendix'' ra
gadványnév.)

A mű elme mutatja a régi kérdés merő
ben új megközelítését: “A tér abszolút Igaz 

tudománya A XI. Euklidész-féle axióma 
(a priori soha el nem dönthető) helyes 
vagy téves voltától független tárgyalásban: 
annak téves volta esetén a kör geometriai 

négyszögesítésével." Euklidész rendszere 
a párhuzamossági axiómára támaszkodik 
Lobacsevszkij az ezen axióma tagadására 
fölépülő hiperbolikus nem-euklidészi ge

ometriát dolgozta ki. Bolyai a vitás axió

mának mind igenlésétől, mind tagadásától 
független, "abszolút igaz” tértant alkotott, 

s lőkém azokat a tulajdonságokat kutatta, 
amelyek az euklidészi és a nem-euklidészi 

geometriában egyaránt érvényesek.
A földi viszonyokra kifejlődött agy szá

mára az euklideszi geometria a természe
tes Annál csodálatosabb, hogy az embe
ri agy képe.s volt saját magán túlmenni és 
új. kozmikus méretekben reális gondolat

világot teremteni. Ahogy írta, sikerült a 
geométerek által addig fogalma szerint 
sem sejtett új tudományt, az űrtant meg
alapítani. (B. művét G. B. Halsted jelentet

te meg először angol fordításban, amely
ben a Stienüa Spatii megfelelője Science of 

Space, Űrtudomány ) Ez - E. T Bell fogal
mazásában - Kopernikusznál Is nagyobb 
forradalmat jelent az egyetemes gondolko

dásban
Bolyai maga kellett fedezze műve ki

nyomtatásának költségeit, s anyagi szű

kössége miatt abban kutatási eredménye
inek csak egy részét közölhette. Szerette 
volna kutatásait folytatni és további ered 
ményeit is közkinccsé tenni. Addig a tudo
mányokkal csak katonai kötelességeinek 
teljesítése után, .szolgálatmentes óráiban 

foglalkozhatott temesvári, aradi,1831-től 
lembetgi, 1832-től olmützi állomáshelyein 
Megkapta a maláriát, keresztülment a ko

lerán, egészsége megromlott. Ezért kato
nai feletteseitől három évre felmentését 
kérte a napi szolgálat alól tudományos te
vékenység céljára Kérelmét elutasították 
1833- június 15-én kapitányi rangban nyug

állományba helyezték.
Nyugdíjba vonulva Domáldon, majd 

1846-től Marosvásárhelyen tudományos 
problémákba mélyedve töltötte további 

éveit. Több területen jutott mély és erede

ti gondolatokra. Tértanához fűzött kiegé
szítései, az új geometriai rendszer ellent
mondás-mentességi vizsgálatai, a tetraéder 
köbösitése, Lobacsevszkij művéhez írt ész
revételei, vagy az élete alkonyán alkotott 

Raumlehre is elégségesek ennek igazolá
sául. Utóbbi munkájában találhatók az irá
nyítható zárt felületekre vonatkozó azon 

felvetései, amelyek a topológia egyik elő

futárává teszik.
Matematikai munkássága nem korláto

zódott geometriai vizsgálataira Bizony

sága az 1837-ben a lipcsei Jablonowski- 
lársaság pályázatára beküldött Responsio, 
amelyben komplex számok értelmezésé

nek és alkalmazásának kérdéskörével fog
lalkozik. Korát megelőzve függvénytani
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alapon értelmezte a komplex .számok hat
ványait és logaritmusait.

A matematika és a fizika kapcsolatai is 

mélyre hatolóan kutatta. Felismerte a ge
ometriai térszerkezet és a gravitációs erő
tér szoros összefüggését. (Ezt a kapcsola

tot konkrétan Einstein mutatta ki 1916- 
ban híres tenzoregyenletében, mely relá
ció az általa kidolgozott általános relativi

táselmélet egyik alapösszefüggése.)
Úttörő jelentőségű elméleti munkássá

ga a bölcselet, a matematikai logika, a 

nyelvfilozófia, a jeltan, az információel
mélet területén is A virtuóz hegedűmű
vész Muzsikatanában a zenei nyelv meg

újítására s egy “nem-euklidészi" zeneel

mélet körvonalazására tesz előremutató 

kísérletet.

Mindezek befejezetlen fő műve, a TAN 
keretébe tartoznak A TAN a tudományok 
rendszerezésének új megközelítése, az 

egész emberi tudási összefoglaló, rende
ző, az egyént és közösséget egyaránt bol
dogságra vezérlő átfogó enciklopédia En

nek szerves része az Üdvtan, Bolyait két
ezer éves matematikai problémákon felül 
éknél meghatározóan foglalkoztatták saját 
kora és az emberiség kétezredik éven tú

li nagy társadalmi problémái: "a kétezre
dik év betelése után az emberiség pórul 

járhat", rohan az emberi nem "végső ve 
szélyére vagy elpusztulására", "oly komoly 
az idő, mily még soha sem volt a Főidőn"

A megoldá-s útjait keresve nemcsak a 

geometriában emelkedett felül az előítéle

tes gondolkodáson. Ó éppúgy szereli a 

nétnelet, vagy a románt, mint a magyart, 
vallotta, 'nem akarok boldogító, idvezílő 

terveimmel csak a magyar nemzetre szo
rítkozni: az egész emberi nem általános 

boidogítása fekszik nekem szívemen Mi 
fölsége.s, édes érzés lesz, ha minden vá

lasztékok leomolván, az ember az em!x*rt 
embernek nézi" Eszmében és élete min

dennapi gyakorlatában megteremtette em
berség és magyarság példás harmóniáját.

Az Appendix megjelenése után élete 
második felében mintegy 15000 oldalnyi

anyagot írt. Ebből azonban az elmaradt 
anyagi és erkölcsi támogatás miatt semmi 
nem került kinyomtatásra. így a jövő 
tudásközponiú társadalma kiemelkedő 
előfutárának gondolatai életében ismeret
lenek maradtak, és szélesebb köriben jó

részt ismeretlenek ma is, Pedig felisme 
rése. figyelmeztetése, öröksége egyre idő
szerűbb.

Aki szolgálati éveiben a hadsereg leg- 

lobb kardforgatói közé tartozott, végig
gondolva az "aki kardot ragad, kard által 
vész el" tanulságát, így üzent: "minthogy 

alkalmasint el-töltek a régi féle hősi di
csőség mezejinek nyitvaállásai, s 3 kórül 
menyek egészen megváltoztak, már most 
nem durva erővel, hanem művelLséggel 
kell igyekeznünk ki-tűnni".

Főbb művel
Appendix. Scientiam spatii absolute veram 

exhiliens. a veritate aut falsitate Axiomatis XI 

Euclidei (a priori liaud unquam decidenda) 

independentem; adjecta ad casum falsitatis, 

quadratura drculi geometriea Maros Vásárhe- 

tyim, 1832 lAddenda a Tentamenhez! (Francia 

nyelven 1867 HOÜEL, Olaszul 1868 

HATTAGÚN!, G  , Németül: 1872. FRISCHAUF,

1 Angolul: 1891 HALSTED, G  B ; Japán k i

adás 189(i, Magyar fordítás: 1897. RADOS I. és 

SUTÁK ] ): Hesponsio (1837), Kaumlehre (1855). 

In BOLYAI, Wolfgang und Johann: Geomet- 

rische lintersuchungen Hrsg : STÁCKEL, l’aitl

2 T Stucke aus den Scbriften dér beiden Ho 

lyai Lelpzlg-Berlin, 1913 (Magyar kiadása 

B F. és B. J geometriai vizsgálatai. 2. köt 

Szemelvények a két Bolyai műveiből. Hp., 

1914 ), TAN (Befejezetlen és kiadatlan kézirat- 

változatok a Teleki-Holyai Könyvtáriján és az 

MTA Könyvárában.)

Irodalom

HOLYAl, W  u J Geometriscbe Untersuch- 

ungen Hrsg STACKEL, 1* 1 T Leben und 

Scllfiften dér beiden Bolyai Leipzig-Herlin, 

1913- (Magyar kiad : II. F. és B J. geometriai 

vizsgálatai. 1. kot Bp., 1914.); DÁVID Lajos A 

két Bolyai élete és munkássága Hp.,1923, (2 

W v  kiad , Hp . 1979 ); ALF.XITS György H. J. 

Bp., 1952.; H.J élete és műve. Bukarest. 1953 

(Tanulmánykötet); NfiMF.TII LászliV Változa

tok egy témám Bp., 1961., SARLŐSKA F.rnfi
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Bolyai János - a katona. MTA Matematikai és 
Fizikai Tudományok Osztályának Közlemé

nyei, 15. 1965. 4 . ,  FRÁTER Jánosné A B.- 

Xyűjtemény Bp,, 1968.; BENKŐ Samu: B.J 

vallomásai. Bukarest, 1968., B.J, Appendix. A 

tér tudománya Szerk., bev., magy. és kiég ; 

KÁKTESZI Ferenc. Bp., 1973. (Angolul: Ams

terdam, etc , Bp., 1987 ); BENKŐ András. A 

Bolyaink zeneelmélete. Bukarest, 1975 ; S7.É- 

NÁSSY Barna: B J. Bp , 1977 MANDICS 

Gyurgy-M. VEHESS Zsuzsanna: B.J, jegyzetei

ből Bukarest, 1979, WESZELY Tibor B. J. 

matematikai munkássága. Bukarest, 1981 ; 

KISS Elemér Foglalkozott-e számelmélettel 

B. J?  Természet Világa, 1996. 8., NAGY Fe

renc Harsány!, Neumann, Bolyai és az új gaz

dasági gondolkodás In: A sikeres Magyaror

szágért Millecentenámimi Tudóstalálkozó 

Bp., 1997

Nagy Ferenc -Weszelv Tibor

BORBIRÓ (BIF.RBAUER) VIRGIL

(Nagyenyed, 1893■ márc. 6. - 

Kudapest, I956.jiit.25.)

Építész családtól származott, apja B. Ist
ván építész a Magyar Királyi Posta mű
szaki főigazgatója, anyai nagyapja See- 

lehlner Gyula hídépítő mérnök a buda
pesti Szabadság és Erzsébet hidak építésé
nek mérnök vezetője volt. Olaszországi 

tanulmányút után beiratkozott a munche- 
ni műegyetemre, ahol 1915-ben szerzett 

mérnöki oklevelet. (Diplomáját 1918-ban 
honosították). Tanítványa volt Friedrich 
Schmidmek, Friedrich Tierschnek és The- 

odor Fischernek. Művészettörténetet is 
hallgatott a müncheni műegyetemen Jo  
seph Vollnál és Joseph Poppnal, a mün

cheni egyetemen pedig Heinrtch Wöllílin- 

nél és Fritz Burgertnál. 1920-ban műszaki 

doktori címet szerzett „Bramante und die 
ersten Pliine für Sankt' I’eter im Kom" d 

mű értekezésével a müncheni egyetem 
építészeti osztályán. (1921-ben honosítot
ták ) 1918-tól 1922-ig az Országos Likás- 

épitési Miniszteri Bizottságnál dolgozott, 
amikor megkapta első jelentősebb építé
szeti megbízatását a Tihanyi Nagyszálló

megtervezésére, ami nem valósult meg. 
Ettől fogva magánépitészként dolgozott. 
Korai épületein, a galyatetői turistaház 

(1921-23), a tihanyi Sportszálló (Mikié Ká
rollyal, 1922-23), a kaposvári Főposta 
(Müller Pállal, 1924-25), a Belvárosi Tűz
oltóság (Reichl Kálmánnal, 1925-26), 
különösen ez utóbbi kettőn érződik a 
klasszicizmus építészetében ekkor első

ként végzett részletes kutatások hatása. 
Ebben a témában keletkezeit tanulmányai 
a Magyar Művészetben és a Magyar Mér

nök- és Építész Egylet Közlönyében je
lentek meg 1925-28 közöli. 1925-ben tár
sul Reichl Kálmánnal, így került kapcsolat
ba a Székesfőváros Elektromos Művek Ke
lenföldi Erőmű Telepének kiépítésével. 

Reichl 1926-ban bekövetkezett halála után 
egyedül folytatta 1934-ig. Reichl hatására 

ismerkedett meg az északi léglaépítészet- 
tel, Fritz Höger, majd 1927-es németor
szági és hollandiai tanulmányút után de 
Klerk és Dudok építészeién keresztül. Ek
kortól válik a modern építészet lelkes pro- 
pagátorává. Az ipari építészei mellett ek
kor lordul figyelme a modern építészet 
másik legfontosabb problémája a lakás

kérdés felé. A Magyar Mérnök- és Építész 
Egylet 1927-tól ől delegálta a Comité Inter
national des Architectes-be. Ebben a mi
nőségében hívta meg Budapestre a 12. 
építész kongresszusra a küldötteket, amely
nek egyik fő rendezője is volt. 1930-tól a 
lieges-i építészegylet, 1931-től a R1BA tísz- 

teleilwli tagja. Jelentős nemzetközi kap
csolatai révén 1928 májusában a Vállal
kozók Lapja mellékletéből önálló folyó

iratra szervezi a nemzetközi és hazai mo
dern építészet eredményeit ismertető „lér 

és Formá'’-t, melynek egyik szerkesztője (a 
másik szerkesztő Komor János 1931-ig) 
és legtöbbet publikáló szerzője volt. Kö 

zéputas beállítottsága a folyóirat indító 
cikkében (Építészet-térmúvészét) jól kö

vethető. Egyrészről elutasítja a stílusépíté

szet utánzását, de egyúttal - annak ellené
re, hogy Le Corbusier hívének vallja nugát 

elutasítja a Le Corbusier-i lakógép fogai-
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mát is. A modern építészettől egy új stílus 

kialakulását várja Későbbi írásaiban is az 
ortodox modern építészekkel szemben 

nem a nagy lakóházak építését tartotta 
szükségesnek és gazdaságosnak, hanem 
kisebb, elsősorban családi házak építését. 
.A magyar építőművészet jelen állapota, 

modern irányú fejlődésének szükségessé
ge és akadályai" címmel a Mérnök Egylet

ben 1928-ban tartott nagy vitát kiváltó elő
adásában megfogalmazott cél megvalósí
tásának szolgálatába állítja lapját: a ma

gyar építészeti kritika megteremtése és 
egy ú) építésügyi szabályzat elfogadása. 
Az építési szabályzat reformja a városren

dezési problémák felé tereli figyelmét. 
Megszervezi a Mérnök- és Építész Egylet 

városrendezési értekezletét (1930). majd 
1933-ban a Gellért Szállóban az egylet el

ső városrendezési kiállítását. Nyíri László
val Itt mutatja be Árkay Bertalannal közös 

javaslatát a Nemzeti Stadion Aranyhegyen 
való elhelyezésére. Több városrendezési 

pályázaton is részt vett: az Erzsébet út tor

kolatának kialakítására (1930). a Boráros 
téri Duna-hid budai hídfőjének rendezésé
re (l. díj, 1936), az Óbudai híd budai híd
főjének rendezésére (1937). Pályázat út|án 
kap megbízást a budaörsi repülőtér felvé

teli épületének elkészítésére (Králik Lász
lóval 1936-37) 1937-ben megjelenik szak- 
irodalmi munkásságának főműve „A ma

gyar építészet története*, amely első ösz- 

szefoglalása ennek a témának, amely egy
úttal tartalmazza a falusi és tanyasi épitke 

zés történetét is Már a Tér és Forma 1929- 

es évfolyamában két teljes számol szentel 
a népi építészet problémakörének Az 
1937-ben elfogadott új építésügyi szabály

zat kidolgozásában bizottsági tagként és 
az alapelvek kidolgozójaként is jelentős 

szerepe volt. Legfontosabb újítása, hogy a 
városoknak 5 éven belül ki kellett dol

gozniuk általános városrendezési tervei
ket. Több városrendezési terv elkészítésé 

re kap megbízást: Tata 1939, az újraegye
sített Komárom 1941. a visszacsatolt Nagy

bánya 1943, Vác 1943. A háború miatt kül

földi kapcsolatai megszakadtak, behívták 
frontszolgálatra, ezért 1942 decemberé

ben megválik a Tér és Forma szerkeszté
sétől. A háború után a demokratizálódás 
idején jelentős közéleti tevékenységet 
folytatott. 1945-48 között a Fővárosi Köz

munkák Tanácsa, a Magyar Művészeti Ta
nács, és 1947-ben Kassák Lajos Alkotás 
című folyóiratának szerkesztőbizottsági 

tagja 1947-49 között parasztpárti építés
ügyi államtitkár, az újjáépítés szervezése a 

feladata. l94fi-49 között az MTA levelező 
tagja 1949 után kiszorítják a közéletből, a 
Képzőművészeti Főiskola építészeti tan
székének rendes tanárává nevezik ki 
1951-től a TIFUSTERV-nél moduláns ter
vezéssel foglalkozik, majd az Országos 
Építésügyi Hivatalnál a nagy beruházások 

előkészítésében működik közre. 1953-ban 
részt vett a Budapest városépítészeti kér 
déseivel foglalkozó konferencián, ahol tá

madta az Engels (Erzsél>et) térre tervezett 
városközpont sztálinista megalomániás 
vonásait A fiaival B. Tamással és B Mik

lóssal közösen utolsó müveként készített 
.Javaslatok Budapest városrendezésére" 

munkájában elsőként javasolja a Belvá

rosban sétálóutca-hálózat kialakítását.
Hagyatéka (tervek, kéziratok, fotók, 

dokumentumok) töredékesen az OMVH 
Magyar Építészeti Múzeumába került. Né
hány terv az OMV11 Tervtárában Ls találha

tó, Építész irodájának bútorait az Iparmű

vészeti Múzeumban őrzik,

Főbb művei

Neuere Unteruduingen uber Uramawes Iliin 
fíir Sankt Pelei. München, 1920., A régi Pest- 
Duda építészete Up.. 1920 . A klsle|tés(i tető
szerkezetek. I(p., 1932.; Budapest városépíté
szeti problémái l)p., 1933. A magyar építé
szet története Hp,, 1937 . Magyarország repü
lőgépről llp , 1937 . A magyar városrendezés 
eszközei é*. feladatai Hp . 1940 . A kislakásos 
családi házak mintatervei (sajtA alá rendez 
te). Hp.. 1941 . A magyar klasszicizmus építé
szete Hp, 194#, Homokból élet. magyar új|á- 
szuletés (főszerke.sztfi) Hp.. 1948 , Építészet- 
történet (egyetemi lexyzet) Hp.. 1949., Stílus- 
változás a XV-XVI századi olasz és Ir.iniu
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építészetben Bp , 1953 ; Debrecen H p , 1954 ; 

Győr városépítés-története (VALLÓ Istvánnal) 

Bp . 1956.

Irodalom

GRANASZTÓI Pál: Emlékezés B. V.-re 1893- 

1956. Magyar Építőművészet 1956; KADOS Je

nő. Emlékezés B. V.-re. Magyar Építőművé

szet, 1971,; PUSZTAI László: Tervek az OMF 

Építészeti Múzeumában, Magyar Építőművé

szet 1975 ; TÉSZABÓ Júlia: A Tér és Forma. 

Kritika, 1981/11 ; FEHÉRVÁRI Zoltán II, V. 

(1893-1956) építészeti tevékenysége, szak

dolgozat. 1987. ELTE HTK művészettörténeti 

tanszék.

Fehérvári Zoltán

BORNIGNÁC

(Gyulafehérvár, 1742dec 26- 

Décs. / 79l.jtíl 24.)

Iskoláit Nagyszel^enben kezdte, majd Bécs- 

hen a jezsuita gimnáziumban tanult. Köz
ben a jezsuita rend tagja lett, de 1760-han 
kilépett, Prágába ment és elvégezte a jo

got Ezután Nyugat-Európátban tett utazá
sa során tanulmányozta kora bányászatát, 

kohászatát és a természettudományokat 
1770-től a prágai pénzverői és bányászati 

hivatal ülnökeként beutazta a felvidéki, 
az erdélyi és bánsági bányavidékeket, ta

nulmányozta bányászati, kohászati viszo
nyaikat és ásványvilágukat Tapasztalatait 
23 levélben foglalta össze, melyeket J. J. 
Ferber könyvként adott ki, „Borns Briefe 

ilber M inéra logische Gegenstande auf.se

mer Retse durch das Temeswarer Bannat, 

Siebenbürgen, Ober und Nieder-Hun- 

garn" címen 1774-ben Frankfurtban és 
Lipcséiben Ez a magyar bányászai és ás

ványtan klasszikus műve Rövidesen lefor

dították francia, angol és olasz nyelvre is 
1772-l>en Felsőbányán, bányajárás köz

iben súlyos gázmérgezést szenvedett Fel
épülése mán 1776-ban Márta Terézia meg

hívta Bécslx;, a császári természetraj?á mú
zeum gyűjteményei rendezésére és le
írására. 1779-lH-n udvari tanácsossá ne

vezték ki.

Világhírét egy új kohászati el|árás, a 

föncsorozás, amalgámozás alapította meg, 
melyben az aranynak és ezüstnek érceiből 
higannyal való kivonását az addiginál gaz
daságosabb módon oldotta meg. Bécsi kis 
laboratóriumában végzett kísérletei után a 
félüzemi próbákat a Selmecbánya mellet
ti Szklenón, 1785-ben épített kohóban haj
totta végre, Rupprecht Antal akadémiai 

tanár segítségével. 1786 szeptemberében a 
szklenói foncsorozó üzem nemzetközi be
mutatására a bányászat és kohászat legje
lesebb külföldi képviselői - 27 szakemlber 
8 országból - gyűltek össze, az új eljárás 
helyszíni tanulmányozására. Ez volt a vilá
gon az első nemzetközi műszaki-tudomá
nyos (bányász-kohász) kongresszus Az 
ú] kohászati eljárást „Ueber das Anquicken 
dér gold- und silberhaltigen Erze, Roh- 

steine, Schwarzkupfer und Húttenspeise" 
(Wien, 1786.) című művében ismertette, 

mely legjelentősebb munkája. Ezen a 
kongresszuson Born javaslatára megalapí
tották a „Societát dér Bergbau-Kunde" bá
nyászati társaságot, mely az első nemzet
közi tudományos szakegyesületnek tekint

hető. Ennek célkitűzésében jutott kife
jezésre először a nehézipar nemzetközi 
összefogásának gondolata, az emberi ha
ladás, kultúra és jólét érdekében. A szer
vezet az összes európai országon kívül 

Amerikára is kiterjedt 1789-ben 147 tagja 
volt. A „Bergbau-Kunde" című kiadványá

nak két évfolyama jelent meg 1789 és
1790-lien Lipcséiben, melynek szerkesztő

je Born és F. W. Trebra volt. Az egyesület
1791-ben megszűnt működni. Born mint 

vegyész szembefordult az alkimistákkal, 
és írásaiban rámutatott tévedéseikre

Ó  hozta létre a prágai tudós társaságot 
1774-ben, mely 1784-tő! mint „Societas 

Regia Scientiarum Bohemtca" működött 
és 1775-lwn alapította meg penodiká|át, 
Abhandlungen einer PrivatgeselLschafi in 

Böhmen" címen Bőm szabadkőműves és 
rózsakeresztes volt, saját páholyt alakított, 
az Egyetértő Baritok Tudományos Társa

ságát, amelynek lagjai bécsi tudósok. írók
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és irodalompártolók voltak. A társaság cél

ja volt a tudományok művelése, a tudo
mányos élet fellendítése, főleg a terme
sz ettudományas ismeretek terjesztése Mű

ködését az általa szerkesztett „Phystkalis- 

che Arheiten dér eintrachtigen Freunde 

in Wien” (1783) című folyóirat tükrözi, 
melyben több irása ismerteti Magyaror
szág természeti viszonyait is. Társadalmi 

kérdésekkel is foglalkozott. 1783-ban ál
név alatt irt, és Becsben megjelent .Joan- 

nis Physiophili specimen Monachologi- 
ae " című műve, melyben élesen bírálta 

a szerzetesrendeket, nagy feltűnést keltett 

és erős reakciót válton ki.
Munkásságát és érdemeit a tudomá

nyos világ elismerte: tagia volt a londoni 
Royal Soctetynek, a göttingem, toulouse-i. 

stockholmi, uppsalai, páduai, sienai, szent
pétervári tudós társaságoknak. Névadója a 
bornít nevű ásványnak. Mozart róla min 
lázta a Varázsfuvola Sarastro alakját. Érde

men az 1791. évi pozsonyi és erdélyi or
szággyűlés elismerve, nemességet adomá
nyozott számára Kazinczy Ferenc irása 
(Pályám emlékezete) tanúsítja, hogy B. 1. 

magát erdélyi magyarnak vallotta.
Sokoldalú, gyakorlati természettudós 

egyémseg volt A magyarországi bányá
szat, kohászat, ásványtan és kémia kiemel

kedő, úttörő kutatója és művelője, felvilá
gosult gondolkodó.

Irodalom

TRAUSCH, Joseph Sdiriftsteller Lexikon dér 
Siebenburger Deutschen. 1. k Brassó, 1868., 
HELTAJ István: li. I. Természettudományi K6z- 
Irtny, 1933 ; KOCH Sándor H. I munkássága. 
In A magyai ásványtan története. Hp, 1952. 
p 15-10 ; TE1CH, Mikulás: I. 1) a Slovensku Z 
Oe;in Vicd a Techniky níl Slovensku IV líra 
listává, 1966., SZÉKELY Lajos: » I . a 18 szá
zad egyik világhírt! Mnyásza tlKL bányászat. 
1970 ; HAUUELT. Josef Studie o I lí Acta 
Universiiads Camllnac Flúfosophicjt et Htsto- 
nca. Monograpiua 39. Praha, 1972 . VaMÓS 
Éva-SZAIIADVÁKY Ferenc. Egy korai nem
zetközi tudományos konferencia és kisérlel 
nemzetközi tudományos társaság létrehozásá
ra Technikatörténeti Szemle, 1975-76 , MOL

NÁR. L.-WELSZ, A.: Ignaz Edler von Horn und 
die Societát dér Uergbaukunde. 1786. Wien, 
l9H(i; Évfordulóink 1986. és 1992,

Csihy Gábor

BÖCKH HUGÓ

(Budapest, I874.jtíii. 15 - 

Budapest, I93ldec.6.)

Egyetemi tanulmányait Budapesten és 
Münchenben végezte. 1896-98-ban a bu
dapesti Műegyetem ásvány-földtani tan

székén, Schmidt Sándor professzor mellett 
volt tanársegéd. 1899-ben kinevezték a 
seimeci Bányászati és Erdészeti Főiskola 
ásványföldtani tanszéke tanárává. Mmt fő

iskolai tanár az elméleti tudományt szol
gálta, ásványtani és kőzettani, földtani és 
őslénytani kérdésekkel egyaránt foglalko
zott. A földtani oktatást szolgáló nagysza

bású geológiai tankönyvének első része 
1903-ban, második része 1909-ben jelent 
meg Selmecbányán.

Az erdélyi földgáznak 1909-ben történt 
felfedezése új szakaszt indított B. H. mű
ködésében, amely már az alkalmazott tu

dományt szolgálta. A pénzügyminisztéri
um 1910-ben megbízza az Erdélyi-meden
ce és a gázelőlordulás földtani tanulmá

nyozásával és fúrásos megkutatásával. Az 
általa szervezett és vezetett, geológusok
ból és bányamérnökökből álló kutatócso
port munkájának eredményeiről a pén

zügyminisztérium kiadásában megjeleni 
két közleményében számolt be, .Az 
Erdélyi-medence földgázt tartalmazó an- 

liklinálisairól (1911)" és „Rövid összefogla

ló jelentés az Erdélyi-medence földgáz- 
előfordulásainak az 1911-1912. években 

történt tanulmányozásának eredményei

ről (1913)" elmen. Előbbi dolgozatában 
kifejtette az Erdélyi-medencéről alkotott 

újszerű tektonikai felfogását, mely az ak

kor elfogadott antiklinális elmélet tovább
fejlesztését jelentette.

Eredményei nyomán 1914-ben a Pén
zügyminisztérium bányászati kutatási osz

tálya élére nevezik ki, ahol mint minisztc
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n tanácsos, majd h. államtitkár a hazai ás

ványkincsek felkutatását és hasznosítását 
irányítja 1918-ig. Közben munkatársaival

1914-ben leltárja az egbelli (Nyitra m.) kő
olaj, 1918-ban pedig a bujavicai (Horvátor

szág) kőolaj-földgázelőfordulást, s végül 
1918-ban megkezdi a Nagyalföld megkuta
tását is. Tevékenységének fénypontja az 
1909-ben, Lóczy Lajos és l’app Károly által 

az Erdélyi-medencében, Kissármáson felfe
dezett gázelőfordulás kutatása és feltárása, 
mely akkor Európa legnagyobb előfordulá

sa volt. Ez az eredmény a történelmi Ma
gyarországon végzett kutatások legnagyob 
bika. Elsősorban B II. kiváló vezető-szer
vező képességének volt köszönhető, hogy 
vezetése alatt összekovácsolódott, felnőtt 
az első magyar kőolajkutató gárda.

1921-ben kivált az állami szolgalatból, 

és mint az Anglo-Persian Oil Co. geológus 

tanácsadója szerteágazó külföldi kőolaj
kutatási tevékenységet folytatott. Közben 
az angol-perzsa olajvállalat által létre

hozott Hungárián Oil Syndicate kutatást 
végez 1921-25 között Magyarországon, 
melynek földtani irányítását szintén ö vé
gezte. Ez a kutatás azonban meddőnek 

bizonyult. Külföldi működése közül legje

lentősebb az iraki é.s iráni munkássága. A 
W.J. Gregory .The structure of Asia" című 
könyvének fejezeteként 1929-ben megje

lent „Contribution to the stratigraphy and 
lectonics of the Iranian Ranges" című 

munkája nemzetközileg legszámottevőbb 
alkotása. 1929-ben tért haza, s még ez év

iben átvette a M, Kir. Földtani Intézet veze

tését Az alkalmazott geológia igényeit 
szem előtt tartva szervezte újjá az intézet 
munkáját, de nagyobb távlatra szóló terve

inek keresztülvitelét megakadályozta korai 
halála Munkásságának folytatói legjobb 

tanítványai és munkatársai voltak, l’app Si

mon é.s l’ávai-Vajna Ferenc.
H. H. világraszóló érdeme, hogy Eötvös 

Loránd torziós ingáját 1915-ben az egl*'l 
li területen sikeresen használta, s ezzel a 
kőolajkutatásban új geofizikai módszert 
alkalmazott elsőként a világon. Ezzel kap

csolatban jelent meg „BrachyanlikJinálisok 
és dómok kimutatása torziós mérleggel 
végzett nehézségi mérések adatai alap
ján” (Bányászati és Kohászati Lajxik, 1917.) 
című nagy jelentőségű munkája, német 
nyelven is „Dér Nachweis von Brachian- 

tiklinalen und Domcn mitteLs dér Drehwa- 
ge" (Petroleum Zeitschrift, 1917.) címen, 
és ezáltal elindította az Eötvös-mgái vdág- 
körüli hódító útjára. Eötvösnek és Böckh- 
nek ezen a téren kifejteti munkásságát és 
érdemeit méltatja a .The Science of Petro 

leum" (1. k. London-New York. 1938.) cí
mű munka. Érdemei elismeréséül az MTA
1915-ben levelező tagjává választotta.

B. H. munkássága az alkalmazott kő
olajföldtan területén teljesedett ki. A ma
gyar kőolajkutatás és tudomány egyik leg

nagyobb, világszerte elismert egyénisége, 
a hazai kóolajkutatás „atyja” volt.

Irodalom
ROZLOZSNIK Pál: NaRysuri B. H. élete és 

munkái Földtani Közlöny, 1931 ; HARKISON, 

J V H. H Quart. Journal of the Geological 

Society of London, 1 932., VENDL Aladár II

II Akadémiai Emlékbeszédek 21/23. Bp..

1934., BOGSCH László. B. H élele és munkás

sága az őslénytan és a stratigráfia területén 

Földtani Közlöny. 1976.; KRIVÁN Pál Általá

nos földtan B. H. tolmácsolásában Földtani 

Közlöny, 1976 ; CSÍKY Gilxw; II H szerepe és 

teleniósége a magyar szénhidrogén-kutatás- 

lian Földiám Közlöny, 1976.

Csík}' Gábor

BÖCKH JÁNOS

(Best, 1840. oki. 20- 

Hudapvst, 1909 máj 10.)

Főiskolai tanulmányait a selmeci Bányá
szati é.s Erdészeti Akadémián végezte. 
1864-ben leosztották a l>éo>i Pénzügymi

nisztérium bányászati osztályára. Ezalatt 
a bécsi Birodalmi Földtani Intézettben, a 

kezdő bányamérnökök továbbképzőiét 
szolgáló kétéves tanfolyamon geológust 
kiképzésben részesült. 1867-l>en áthelye
zését kérve került haza a Pénzúgynimisz-
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térium újonnan alakult bányászati osztá

lyára, majd onnan 1868-ban a Földmive- 
lés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Miniszté
riumban alakult földtani osztályra Az 1869- 

ben a létrehozott M. Kir Földtani Intézet 
geológusa, 1876-ban pedig főgeológusa 
lett (Ugyanabban az évben az MTA lev 
tagjává választotta.) Az első igazgató, 
Hantken Miksa távozása után 1882-ben 

vette át az intézet vezetéséi és elődjénél 
nagyobb rátermettséggel indította el a fej
lődés útján. Igazgatói tevékenységének 

egyik nagy eredménye, hogy az intézet
nek új, méltó otthont teremtett az akkori 

Stefánia úti palotában, amely 1900-ban 
nyűt meg. Érdemeinek elismeréséül 1907- 

ben magyar nemességet kapott.
Elsősorban térképező geológus volt. 

aki Hofmann Károllyal, az intézet első fő

geológusával együtt meghonosította és 

megalapozta a pontos és rendszeres föld
tani térképezést. Különösen fontosnak tar

totta a gyakorlati célú földtani kutatások 
megkezdését, és az intézet tevékenységét 
a sürgető gyakorlati, ipari problémák meg
oldása irányába terelte Ennek érdekében 
a bányageológiai, hidrogeológiai és agro- 

geológiai osztályokat szervezett, továbbá 

kémiai laboratóriumot Az intézet minden 
irányban korszerűsödött és a gyakorlat, 

az ipar igényeit igyekezett kielégíteni.
A gyakorlati irányú tevékenység kibon

takozása közben jelentősen előrehaladt 
az ország rendszeres földtani térképezése 

is, melyet ő irányított és részben végzett Is. 
A differenciálódás mellett az intézet gon

dot fordított az első átnézetes országos 

földtani térképek szerkesztésére is, éspe
dig az első (1878. és 1881 évi) nemzetkö
zi földtani kongresszusok hatására [gy 

került sor a Földtani Társulat kezdemé
nyezésére Magyarország első. egymilliós 
méretarányú áttekintő földtani térképé
nek megszerkesztésére, nvely irányításával 

a millennium évére készült el. Az akkon 
kiállításon liemutatta az intézet telies tudo

mányos és gyakorlati tevékenységét is. és 
ezzel nagy elismerést aratott

A magánvállalkozások eredménytelen
sége miatt a kormányzat már 1893-ban 
megbízta a hazai kőolajkutatások megszer

vezésével és irányításával. Munkássága ré
vén megindult a tudományos, a földtani 
alapon végzett kőolajkutatás. Ó maga első
ként a Keleti-Kárpátokban két, régóta is
mert és jelentős területet vizsgált meg: a 
máramarosi Iza-völgyében az izaszacsali, és 
a háromszéki Ojtozi-szorosban a sósmezői 
kőolajelőfordulásokat. 1908-ban „A petróle
umra való kutatások állása a magyar szent 

korona országaiban" című munkájában ja
vasolta a kormányzatnak a kutatásoknak 
állami kezelésbe vételét, ami 1911-ben a 
monopóliumtörvénnyel meg is valósult 

A hazai petróleumgeológia terén kifej
tett úttörő munkálkodásáért a Magyarhoni 

Földtani Társulat, amelynek 1895-1901 kö
zött elnöke volt, 1900-ban a magyar földta
ni kutatás máig legnagyobb elismerésével, 

a Szabó József-éremmel tüntette ki B J a 
magyarországi földtani térképezés kiemel
kedő egyénisége volt, akinek igazgatása 

alatt vezető-szervező képességeinél fogva 
a Földtani Intézet mind belső szervezeté
ben, mind külső kereteiben alapvetően át

alakult Tudományos munkásságán túl ez 

életművének másik nagy eredménye. Fia, 
B. Hugó is nemzetközi hírű tudós lett

Irodalom
TELEGDI KOTII La|os J H Verhandlungen 
dér k. k. Geologischen Reichsanstallt, 1909 , 
S7.0NTAGH Tamii.v H. J élete és munkálko

dása Földtani Közlöny, 1910 ; SOIAFAHZIK 
Fercnt B J. Akadémiai Emlékheszédek. 16. 
Bp.. 191-1 . PAI>1* Karoly; Megemlékezés B J 
volt elnökünkről Földtani Közlöny, 1940., FIJ- 
L/Öl1 Józscf-TASNÁDI K András 100 éves a 
Magyar Állami Földtani Intézet Bp., 1969.

Csiky Gábor

HÖIIM FERENC

(Pécs. 1881 fan. 23 - 

liticlctfie.it. 19'tOJiit I )

Pécsett végzett középiskolai tanulmányai 
után 1903-ban szerzett bányamérnöki ok
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levelet a Selmecbányái akadémián. Há
romévi gyakornoki munka mán, 1906-ban 
lépett a M. Állami Földtani Intézet szolgá

latába. 1907-ben Lóczy Lajos egyetemi ta
nár javaslatára a magyar állam kálLsó-kuta- 

tást kezdett az Erdélyi medencében A 
helyszíni bejárást, az 1 sz. kutatófúrás ki
tűzését a Mezőségen Papp Károly geoló
gus végezte, B. F. és Budai Ernő vegyész
mérnök társaságában. A megkezdett fúrá
si munkálatok vezetésével B. F-et bízták 
meg. A második kálisó kutatófúrásban 

Kissármás mellett 1909-ben tárták fel a2 er
délyi földgázt, mely sokáig Európa legna
gyobb előfordulása volt, 1910-ben ne
gyedmagával az Egyesült Államokba küld
ték, ahol 32 ottani földgáz-előfordulások 

bányászati és földtani viszonyait, a terme

lés és felhasználás körülményeit tanulmá

nyozta. Ezek után a gázfelfedezés hatásá

ra alkották meg az 1911. évi VI. törvény
cikket, mely szabályozta Magyarországon 

a kőolaj- és földgáz bányajogi helyzetét, és 
ennek előkészítésében Bőhmnek nagy ré

sze volt.
1917-ben a Pénzügyminisztériumba a 

Böckh Hugó vezette bányászati főosztály

ra került mint a kincstári bányászati ügyek 
műszski vezetője Az 1913-18 közti ered
ményes Nyitra megyei, egbelli köolajkuia- 

tások is az ő műszaki felügyelete alatt foly
tak, úgyszintén a horvátországi Bujavicán 

1918-ban megkezdett kutatás, mely föld 
gáz és kőolaj felfedezésére vezetett.

Az első világháború után a bányászati 
tevékenység a kis országban erősen le

csökkent, így a minisztérium szabadságol

ta. 1920-1925 között 3 Hungárián Oil Syn- 
dicate angol-magyar olajvállalat kutatása

inak a műszaki vezetője volt. 1925-ben 

visszatért a Pénzügyminisztériumija, át
vette a bányászati főosztály vezetését és 

újjászervezte a kincstári bányászatot. Ezt a 

munkakört töltötte be 1935-ig, amikor az 
Iparügyi Minisztérium felállításával a bá
nyászati főosztály is átkerült az új minisz

tériumba. Ő azonban továbbra Is a Pénz
ügyminisztérium szolgálatában maradt.

1907-1935-ig - némi megszakításokkal - 
28 éven át volt az állami kőolaj- és föld
gázkutatások műszaki vezetője. Működésé

nek legkiemelkedőbb szakasza 1907-1918 
közé esik, legnagyobb érdeme pedig az 
erdélyi fölgázkutatás korszerű irányítása 
és amerikai tapasztalatai alapján az Erdé
lyi-medence antiklinális földtani szerke
zetének a helyes felismerése volt.

A7.1925-1935-ös évek közti működésé
hez fűződnek a Nagyalföldön megindított 
szénhidrogén-kutatások, melyeket Pávai- 

Vajna Ferenc geológussal együtt végzett. 
Ezek a kutatások nem vezetlek ugyan kő
olaj- és földgáztelepek felfedezésére, de 

egyrészt lerakták az alapot a további kuta
tás számára, melynek során az utódok 
jobb feltételek közölt és korszerűbb esz

közökkel már jeleniős szénhidrogén-elő
fordulásokat tártak fel; másrészt feltárták 

az igen jelentős Hajdúszoboszlói, karcagi 

és debreceni földgázos hévizeket. Nevé
hez fűződik az ország szempontjából fon
tossá lett tény, hogy az Eurogasco 1933-ban 
a Dunántúlon koncessziói kapott kőolaj 
és földgázkutatásra, mert az ő fáradozása

inak köszönhető, hogy ez létrejöhetett.

Irodalom

PAPP Simon: Emlékbeszéd B. F felett. Földta

ni Közlöny, 71. 1941 , TÓTH János: H. F élete 

és munkássága Kfiola) és Földgáz (SZKFI Kü- 

löaszám), 1982., ALL1QUANDER Ödön. Emlé

kezés B F.-re születésének 100. évfordulóján. 

Földtani Tud. tört. Évk. 11. 1988.

Csík}' Gábor

BÖKÖNYl SÁNDOR

(Váltaj, 1926. miire. 17.- 

Htulafiesl. 1994. dec 25)

Gyermekkorát Szatmár megye halár men
ti falujában töltötte, gazdag állatvilág köze

lében, ahol tanár szülei kifejlesztették ben
ne a történelem iránti érzékenységet. Éle
iét, munkásságát e két élmény határozta 

meg.
A debreceni piaristák a természettudo

mányokat és a nyelveket .nevelték bele".
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Az itt szerzett ismereteket a budapesti Ál
latorvos-tudományi Egyetemen gyarapí
totta.

Munkásságát a Magyar Nemzeti Múze
umban kezdte 1951-ben. Egyéni kutatási 
területét, az archeozoológiát önálló tudo
mányággá fejlesztette, továbbá megala
pozta a hozzá kapcsolódó gyűjteményt.

Tudományos munkáját a (apasztalati 
úton szerzett ismeretek alapozták meg. A 
helyszíni vizsgálatok érdekében számtalan 

kutatómat tett idehaza és a nagyvilágban, 

ahol állattani, néprajzi, régészeti és egyéb 
kutatásokat végzett, majd e tudomány
ágak eredményeit összegezte é.s átvitte a 
paleozoológia területére A komplex kuta
tás szép példája „A húsvéti tilalmak kezde
tei" című akadémiai székfoglalója, amely

ben az euroázsiai alapveté.sű kultúrtörté

neti áttekintést afrikai, távol-keleti, óceáni
ai adatokkal egészítette ki

A Magyar Nemzeti Múzeumból 1973- 
ban az MTA Régészeti Intézetébe került, 

ahol 1981-től igazgatóként dolgozott nyug

díjba vonulásáig, 1995-ig.
Tudományos eredményei meghozták 

számára a hazai elismerést is. Az MTA lev 

(1985) és rendes tagja (1990). Magas tudo
mányos tisztségeket látott el: az MTA el
nökségének tagja (1993-94), az MTA Ré 
gészeti Bizottságának elnöke, a Magyar 
Őstörténeti Komplex Bizottság, a Paleon

tológia i Osztályközi Tudományos Bizott
ság t3gja, a TMB művészettörténeti, építé

szettörténeti és régészeti szakbizottág el

nöke A Nemzetközi Archeozoológiai Ta
nács tb és az Európai Akadémia tagja

Több tudományos szakfolyóirat (Ac'ta 
Archeologica, Archeozoológia, Raleorient, 

Stavinas) szerkesztőbizottságának tagja. 
Tudományos munkásságát nemzetközileg 
is elismerték. Felvették a Német Régésze
ti Intézet, illetve az Olasz Közép-Távol- 
keleti Intézet levelező tagjai sorába

Egyéniségének, munkásságának igazi 
értékét a domesztikáctó. a céltudatos állat- 
szaporítás, fajtanemesítés mellett a háziál

latok gondozásával, takarmányozásával

járó tevékenység történetének újszerű, 
több tudományág együttes eredményei
nek felhasználásával történt megfogalma

zása adta.

Főbb művei

History of Domeslic Mammals in Central and 

Eastern Etirope. 1977, Animál Remalns frnm 

the Kermanshah Valley. Irán, 1977 ; „Vadakat 

terelfi juhász .” Az állattanás története. Mp ,

1978., Animál Husbandry and Hunting inTác- 

Gorsium 19W4.-, Kamid el-Loz 12. Tierlialtung 

undjagd. 1990.

Erdélyi Péter

BÖLCS KEI ELEMÉR

(Pestszen itórinc. 1917 non 12.- 

Budapeit. 1977.j,ín 16.)

Mérnöki oklevelét a budapesti József Ná

dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
temen szerezte 1940-ben. A háború előtt 

tervezőmérnökként dolgozott. Az általa 
tervezett és épített vasbetonszerkezetek, 

köztük több híd, nemzetközi elismerést 

aratott elméleti és szerkezeti újszerűségé
vel. gazdaságosságával és esztétikus külse 
jével.

1955-ben a Budapesti Műszaki Egye
temtől különvált, önálló Építőipari és Köz
lekedési Műszaki Egyetemre került- a II 

sz. hídépítési taaszéken lett docens, majd 
1961 őszétől egyetemi tanár. Egy éven ke

resztül az ÉKME rektorhelyeltesi tisztségét 

is (letöltötte
Fő kutatási területei a vasbetonszerke

zetek, a héjszerkezetek alapvető kérdései 

voltak.

Tudományos tevékenységének elisme
réseként 1967-ben 3Z MTA levelező tag

jai sorába választotta. Az MTA Műszaki 

Mechanikai Bizottságának, valamint az In
ternationale Vereinigung für Bnickenbau 

und Hochbau magyar bizottságának el

nöke volt,

l;<ibh művei

Hídszerkezetek Up., 1956.. Va.shetonhidak 

(t(Miekkel). llp , 1059 ; Vasbeton litdxzerke 

zetek (Mérnöki kézikönyv). I-III Up„ 1959 .
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Faszerkezetek Up.. 1960.; Vasbetonépítés. Hp , 

1964., Vasbetonépités-tan. Up.t 1964.; Héjszer

kesztés (társszerzőkkel). Up., 1965.; szerkezet- 

építés (társszerzőkkel). Hp., 1965.; Vasbeton- 

szerkezetek (társszerzőkkel). Hp., 1965 ; Aba- 

uxitheton szerkezeti elemek erőtaní számítása 

(társszerzőkkel). Hp., 1971 ; Vasbetonszerke

zetek. Feszített tartók (társszerzőkkel). Hp., 

1972,

Irodalom
N. N.: Ii E. Jövő Mérnöke, 1977 szept. 8. 

SZABÓ János 11. E Magyar Tudomány, 1978. 2

Végh Ferenc

BOI.ONT FARKAS SÁNDOR

(m án , 1795 dec 14- 

Kolozsvár, I842.febr 2.)

Iskoláit Kolozsváron az Unitárius Kollégi

umban és a Líceum Jogi Karán végezte. 
18P ben az erdélyi főkormányszék szol
gálatába lépett Kolozsváron mint írnok 
Csak miután 21 évig másolta az iratokat és 

közben bejárta Európát és Észak-Amerikát 

és a Magyar Tudós Társaság, az Akadémia 
tagjává választotta, jutott eszébe a fökor- 
mányszéknek, hogy ez az ember nem

csak másolni, hanem fogalmazni is tud, és 
kinevezte 1838-ban fogalmazónak.

Pályája elején megismerkedett Döbren- 
tei Gáborral, aki felkarolta a tehetséges 
fiatalembert, és ő kapcsolta életét az iroda
lomhoz, majd megismertette Kazlnczyval.

Csakhamar az országosan erősödő re

formmozgalmak és az erdélyi valóság ra

gadták meg figyelmét
Barátja, Wesselényi Miklós halasára a 

radikális reformerekhez csatlakozott, akik 
Széchenyi szellemében Kolozsváron kezd- 

lék meg erdélyi reformmunkájukat. Ka

szinó, vívóiskola, segélyegylet, utcaköve- 

zés, olvasókor, városvilágitás, szálloda, 
vagyis minden olyan közhasznú intézmény, 

ami az igazi városi életei jelentette, első
sorban B. K S. kezdeményezésére léte
süli Ezenkívül megalapítóiul a Vasárnapi 

Újság című néplapot (1836) és ellátta a 
kolozsvári Nemzeti Színház titkári teen

dőit. Már korábban, 1829-ben elsőként 
hívta fel Lázár László erdélyi kancellár fi
gyelmét Erdélyi Nemzeti Múzeum alapitá 
sára, és bemutatta annak tervezetét is; ez 

azonban feledésbe merült.
Eleinte ő is Ázsiába kívánt eljutni, a távo

li óshazál-a, földije, Körösi Csorna Sándor 
nyomdokain. Humboldt kaukázusi expe

díciójához akart csatlakozni, de terve nem 

sikerült. Végre annyi tervezgetés után 1830- 
ban rámosolygoti a szerencse: Béldi Fe

renc, szabadelvű erdélyi főnemes, aki szo
ciális érdeklődésének és kalandvágyának 

kielégítésére amerikai utazásra készült, úti- 
társának kérte fel, Észak-Amerika megis
merésének és tanulmányozásának a lehető
ségét kínálva fel neki. 1830. november 3-án 
indultak el Kolozsvárról Először beutazták 

Németországot, Franciaországot, Belgiu
mot, Hollandiát. 1831 áprilisában Rotter
damból álhajóztak Londonba, és bejárták 
Angliát, Skóciát é.s Írországot. Angliában B.

F. S.-t a technikai haladás fogta meg a leg
jobban, a vasút, a „gőzös szekér" és a má

sik új csoda, a „gőzös hajó". 1831. július 27- 
én Londonban szálltak hajóra, és szeptem
ber 3-án kötöttek ki New Yorkban. Beutaz

ták az Egyesült Államok keleti részét és 
Dél-Kanada keleti vidékét; megismerkedtek 
az ottani állapotokkal, és eredményekben 

gazdag lanulmányutuk befejeztével, de
cember 15-én értek újra európai partot a 
francia Ive Havre-ban. Kolozsvárra 1832. ja

nuár hó végén érkeztek meg.
Amerikai útjukon több várost bejártak, 

miközben meglátogatták az észak-ameri- 

kai utópista-kommunisztikus telepeket: a 
„shakerek” telepéi, azután Economyt, a
G. Rajip által alapiion „harmoniiák” faluját. 

B. F. S. elsőnek adott hírt és ismertetési R, 

Owen angol utópista-szocialista kísérlete
iről olyan világban, amikor nálunk még 
jobbágyrendszer volt. Útleírásban az ide

gen uralom alatt pusztuló indiánok sorsá
val és a néger rabszolgakérdéssel is több 

helyen foglalkozik A magyar olvasó e 
könyvben találhatta meg tóblx-k között a 
Niagara első jó magyar leírását is.
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Útinaplójának amerikai része Utazás 
Észak-Amerikában címmel 1834-ben je
lent meg 1100 példányban. A siker gyors 
és rendkívüli volt, pár hónap alatt összes 
példányát elkapkodták, s így 1835-ben a 
könyv második kiadása is megjelent újabb 

1000 példányban, A haladás hívei diadal
mas érzéssel üdvözölték a szerzőt, az alig 
ismert gulierniumi tisztviselőt. Széchenyi 

és Wesselényi leveleiken a közös ügy sike
reként köszöntötték művét. A nagy sikert a 
Magyar Tudós Társaság nagydíjának az el

nyerése és akadémiai tagság fémjelezte.
Könyve igen jelentős eszméket hirdető, 

nemes feladatokat szolgáló társadalmi és 
politikai mű. amely hihetetlen hatással volt 
a közvéleményre akkor, amikor a reform- 
mozgalom sürgetésére mindkét hazában 
összeült az országgyűlés, 1834-ben. A 

könyv a reformszellem egyik leghatáso
sabb ébresztője lett. 1835-ben, a második 

kiadás megjelenése után műve a tiltott 
könyvek listájára kerüli, ami csak fokozta 
az érdeklődést. Útinaplójának európai ré

sze csak 1943-ban jelent meg, Jancsó Ele

mér gondozásában.
Ezután élete teljesen megváltozott. Köny

ve miatt mint .veszedelmes embert" bará 
lai is kerülni kezdték. Magárahagyatoitsá- 
ga, rosszakaracú környezete, szerelmi bá

nata és gyásza, súlyosbodó betegsege vég

leg borúlátóvá lették.
Mindezek hatására B F. S megírja nap

lóját (1835-36), utolsó munkáját. Megrázó 
önvallomásában hitet tesz a becsület, az 
önzetlenség, a humánum mellett.

Irodalom
TOLI>Y Ferenc: B. F. S. M T. Társaság. Évköny

ve. 6 k. 1840-42.; HATVÁNY Lajos: B F S. Egy 

.székely nemes, aki felfedezte a demokráciát 

Bp.. 1934 .JAKAB Elek B. F S. és kora Keresz

tény Magvető, 1870.; BENKÓ Samu szerk B F. 

S Utazás Észak-Amerikában (Bevezető tanul

mánnyal). Bp., 1966 .JANCSÓ Elemér B F S 

In: A felvilágosodástól a romantikáig. Bp,,

1966 ; JANCSÓ Elemér B F S. naplója. (Beve

zető tanulmánnyal ) Krl teflon, Bp , 1971 . BA

LÁS Gil>or A székelyek nyomában Hp , 19H4

Csiky Gábor

BÖSZÖRMÉNYI JENŐ

(Érkesenl. 1872. ápr 23. - 

Budapest, 1957. aug.8 )

1893-ban szerezle meg gépészmérnöki 

oklevelét Zürichben. Először a Ganz-gyár- 

ban, majd 1896-tól a Fegyver- és Gépgyár 
konstrukciós irodájában dolgozott. Meg

bízták a gyár - egyben hazánk első - dí
zelmotor tervezőirodájának megszervezé
sével, vezetésével, mely iroda 1898-ban 

jött létre. 1899-ben elkészült az első ma
gyar dízelmotor. A magyar konstrukciót 

Rudolf Diesel „Ungarische Bauart”-nak ne
vezte el. A Böszörményi vezette szerkesz
tési iroda önálló konstrukciókat tervezett, 
melyekkel elismerést szerzett.

1902-től a franciaországi Weslinghouse- 

cégnél dolgozott mint motortervező és fő
mérnök A motorizáció óriási jelentőségét 
és jövőjét felismerve benzinmotor specia
lista lelt. Javaslatait elfogadva a cég előál
lította a híressé vált „Westinghouse" auto

mobilt.
Nagy elméleti tájékozottsággal, gazdag 

külföldi szerkesztői gyakorlattal vállalko
zott a magyar nagyüzemi sorozatú autó

gyártás elindítására. 1909-től a francia cég 
aradi fiókgyárában, majd jogutódjánál a 

MARTA Autó Rt.-néi főmérnökként dolgo
zott. 1911-1915 közölt a magyar Benz Au
tógyár, s 1915-IŐI a MARTA Autógyár mű
szaki igazgatója volt.

1924-1931 között a Magyar Általános 
Gépgyár műszaki igazgatójaként vezette a 

cég automobil-gyártását, úttörő munkát 

végezve. Érdeme a MAGOMOBIL- és a 
MAGOSIX-tipusú autók sorozatgyártásá

nak levezetése volt.

Műve
Az automoliil-motomk. Magyar Mémttk- é* 

Építész-Egylet Közlönye, 1909

Irodalom

DIESEL, Rudolf. Dér heutige Stand dér WUr- 

mekraftmaschlnen und dle Fr.igc dér ÍHlssigen 

Drenn.Moffe unter besonderer Berücksichti- 

gung dcs Diesel motors VD1-Z., 1903

Gajdos Gusztáv
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BRASSAI SÁMUEL

(Torockó, 1800. febt 13 - 

Kolozsvár, 1897- jtín. 24.)

Igazi polihisztori egyéniség volt, aki ál
landóan tanult és tanított, szóban és írás

ban egyaránt. Unitárius lelkész apja erede
ti, önálló módszerrel irányította fia korai 

tanulmányait, az önképzés fontosságát 
hangsúlyozva. Csak 13 éves korában ke
rült nyilvános iskolába, a kolozsvári unitá
rius kollégiumba. Utána arisztokrata csalá

doknál nevelösködött, majd 1837-l>en Ko
lozsváron az unitárius kollégium filozó- 
liatanára lett. 1848/49 ügyét oly lelkesen 
szolgálta, hogy utána rövid ideig juhászkcv 
dással próbált a megtorlás elől elrejtőzni.
1851-ben Pesten egy magániskolában lett 

tanár. 1860 körül visszatért Erdélybe, és a 

gr Mikó Imre alapította Erdélyi Múzeum 
Egylet múzeumának igazgatójává válasz
tották. 1872-ben az akkor alapított kolozs
vári tudományegyetem „elemi mathesis" 
tanszékének élére került, és csak 1884- 

ben vonult nyugdíjba. Közben nyelvésze
tet és szanszkrit nyelvet tanított. Az MTA 
tiszteletbeli tagja lett.

Sokoldalúságától vezérelve egyaránt 
művelte a botanikát, mennyiségtant, álta

lános nyelvtudományt, logikát, különböző 
„egzotikus” nyelveket, de közgazdaság
tant, bankismeretet, pedagógiát is. Ezen 
különböző szakágakból általában elemi 

szintű tankönyveket, vagy ismeretterjesz 
tő műveket írt. Kezdeményezései, oktatá

si és nevelési reformtörekvései érdemlik 

meg még ma is az elismerést. Kiegyensú
lyozott, harmonikus életvitelével különc
ködése ellenére is kivívta környezete sze- 

retetét „Brassai bácsi" emléke még ma, 
majdnem 100 év múltán is él, olyannyira, 

hogy Kolozsváron a házsongárdi temető- 

l>en impozáns emlékművén mindig van 
friss virág. E szeretetreméltósága mellett 
heves vitatkozónak is bizonyult, hivő uni
táriusként a kor materialista irányzatait, 
valamim a darwinizmust próbálta megcá
folni.

Főbb művei

A fuvész örömei. 1836.; Logika lélektani ala

pon. 1858., Magyar- vagy cigányzene 1860 : A 

módszerről. 1867 ; Szórend és accentus. 1888

Irodalom

FITZJózsef: 15. S. lip., 1911 ; MIKÓ Imre: U. S.. 

az utolsó erdélyi polihisztor. Kolozsvár, 1957.

Lambrechi Miklós

BRENTÁN KÁROLY

(Komárom, 1694. aug. 23. - 

Genova közelében, 1752, nov. 18.)

Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 
ezek befejezése után belépett a jezsuita 
rendbe. Ausztriába került, ahonnan 1724- 
ben dél-amerikai missziós szolgálatra in
dult. Előbb az ecuadori Quitóban tartóz

kodott, onnan a Mararion menti missziós 
állomásokra irányították. Több évig élt az 
andoa indiánok közt, majd 1732-ben a 
San Regis de Yameos misszió vezetésével 
bízták meg. Ottani működése alatt csóna

kon és őserdei ösvényeken kereste fel a 
yameók szétszórt településeit a Mararton 
és Ucayali közén Ó volt az első európai, 
akinek sikerült felhatolnia a Nanay és Ita- 
tay folyókon. Útközben mindenütt térké
pezett, részletesen leírta az őserdőben ta
lálható növényeket és állatokat, tervezett 
könyvéhez róluk rajzokat készített. Megta
nulta a yameók nyelvét, tanulmányozta 
életüket, szokásaikat. A felépített kis temp
lomok köré falvakat telepített, melyek utó

dai ma is léteznek. A yameókon kívül fel
kereste az omagua, miguiano, amaono és 
parano népcsoportokat.

Az indiánok között eltöltött 14 évi misz- 
sziós munka után 1742-ben őt választották 

meg a tartományi provinciális tisztére. Meg 
bizatását 1744-től 1747-ig látta el. A fel

ügyelete alá vont térség nagyobb volt, 

mint a mai Ecuador, mivel Quitőhoz tarto
zott Kolumbia déli, l’etu északi része is. 
Négyéves működése során eljutott a legtá
volabbi misszióba is, és felbecsülhetetlen 
értékű földrajzi és néprajzi ismeretanyagot 
jegyzett fel. Legjelentősebb volt az az útja.
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melynek során Quitóhól szárazföld! úton 
eljutott Panamába. Ennek az útvonalnak 

több száz km-es őserdei szakasz;t ma is 
csak ösvényeken járható, mivel a tervezeti 
pán-amerikai múút itteni része még nem 
készüli el.

Hrovinciálisi megbízatásának lejárta után, 
1747-ben a tartományi gyűlés úgy határo
zott, hogy őt küldik Rómába képviselőjük
nek (prokurátornak). Nem a szokásos út
vonalon, hanem az Amazonason leeresz
kedve, Belém kikötőjéből utazol! Euró
pába. Nyilván azért választotta ezt a veszé
lyes ulat, hogy közben feltérképezze a fo
lyamnak - számára még ismeretlen szaka

szait. - Magával vitte azt a hatalmas kézi- 
ratköteget. amelyben feldolgozta a Ma 
rarton-vidék földrajzát és néprajzát, nö

vény- és állatvilágál, és természetesen a 
misszió történetét. 1751-ben érkezeti meg 

Rómába, ahol két kötetben sajtó alá rendez

te munkáját. A mű kinyomtatása ügyében 
Genovába utazott, de a város elérése előtl 
rosszul lett és meghalt A magával vitt kéz
iratok eltűnlek Pótolhatatlan veszteség ér

te az egyetemes tudományt! Egyedül az a 

térkép maradt meg, amelyet könyve mel

lékletéül szánt: ezt később kinyomtatták, 
de a közelmúltban ennek is nyoma vészéit.

Irodalom

BALÁZS D Adalékok a dél-amerikai magyar 

utazók munkásságához. I B. K. Fttldr MOiz 

Tan 2 . Érd, 1986

Balázs Dénes

BREUER ALBERT

(Gótnícbánya, 1870. dec 3  - 

Hiiílapesl. 1930. aug. 11.)

1892-ben a M. Kir Állatorvosi Akadémián 
szerzet! állatorvosi oklevelet. Oklevelének 

megszerzése után a Kórbonctani Intézet
ben Rácz István professzor tanársegédje
ként tevékenykedet! 1897-ben a Székes
főváros Tanács a Székesfővárosi Közvágó
hídon a közvágóhidi húsvizsgálat felügye

lői leendőivel hízta meg. Nagy kórtani tu

dása, kiváló szorgalma révén került ilyen 
korán a hússzemle művelőinek az élére 
Az általa kezdeményezed és alkalmazásba 
vei! húsvizsgálali eljárásokkal megvetette 

a hazai modern húsvizsgálat alapjait. Ne
véhez fűződik a vágóhídi laboratórium és 

múzeum létesítése, melyek modern és tö
kéletes berendezésükkel és felszerelésük
kel, valamint a múzeum gazdag gyűjte
ménytárával méltán vetekediek a külföld 
nagy városainak hasonló inlézményeivel.

Foglalkozol! a húsvizsgála! során észleli 
egyes fertőző és parazitás belegségek sti

lisztikái feldolgozásával és ezek értékelé

sével. Kiemelkedik e téren a gümőkór és 
borsókakór vonatkozásában végzett tevé
kenysége. A szarvasmarha gümőkórra vo
natkozó adatait „A szarvasmarha gümó- 

kórja vágóhídi statisztika alapján” című 

pályadíjjal jutalmazott dolgozatában foglal

ta össze. A borsókakórra vonatkozó hús

vizsgálati adatait hat dolgozatban tette 
közzé

A Magyar Országos Állatorvos Egyesü

let igazgató választmánya 1906. évi márci
us 14-én tartott ülésén a húsvizsgálatnak 

küszöbön álló országos rendezésére te

kintenél elhatározta, hogy szaklapjában a 
húsvizsgálaltal és ezzel összefüggő téma

körökkel az eddiginél is szélesebb alapon 
fog foglalkozni, és ezért az Állatorvosi La
pokat külön „Hússzemle" melléklettel bő

vítette ki

Ennek szerkesztését a választmány B-
A.-ra bizia, aki a Hússzemlét 1906-ban 
megjelent első számától kezdve, egészen 

az 1919 évi utolsóig nagy szaktudással és 
rátermettséggel szerkesztette.

A Hússzemlében való kimagasló sza

kismereteire tekintettel a földművelésügyi 

miniszter 1901-től az Állatorvosi Főiskolán 
a hússzemle gyakorlati oktatásával, 1906- 

tól a hússzemle elméleli előadásaival is 
megbízta A húsvizsgálatot szabályozó or
szágos szalxilyrendeletek megalkotásában 

is részi vett. 1898-ban - egy korábl>i sza
bály rendeletre hivatkozva - kiadta a gu

mókóros állatok húsának elbírálási sza-
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hályait. Ez a bírálati eljárás az 1908. évi 
húsvizsgálaii rendeletbe változtatás nél
kül kerüli be. Ezen rendeletben foglaltak 
mind a mai napig a húsvizsgálat alapját 
képezik.

így a fogyasztók biztonságot és védel

met nyertek a húsfogyasztással kapcsola
tos ártalmakkal szemben. B. A. a közélel 

mezesen belül a közegészségügyi irányzat 
kimagasló képviselője, az élelmiszerhigié- 
ma úttörője, a korszerű húsvizsgálat meg

teremtője volt.
A székesfővárosi Állatorvosi Kar tiszte

lete és szeretete jeleként szobrot állított 
emlékére.

Irodalom

liiograplua Elhunyt tanáraink és előadóink 

életrajza. Állatorvos-tudományi Egyetem, Hp,, 

1986

Kazár Gyula

BREL'ER MARCEL

(Pécs, 1902 máj. 21.- 

KewYork, 1981 júl. 1.)

Iskoláit Pécsett végezte. Először szobrász 

akart lenni, Bécsben a Művészeti Akadé
miát látogatta rövid ideig, majd értesülve a 

Bauhaus megalakulásáról, Weiinarba ment 

1920-24 közöli az iskola hallgatója volt. 
majd mesterlevelet szerezve a tanítványból 
tanár, a bútorasztalos-műhely vezetője lett. 
Már korai, a megszokottól eltérő bútor- 

lerveivel lellünésl kelteti és nevet szerzett 
magának. 1925-ben konstruálta az első 

csővázas karosszéket, lextilűlökével és 
háttámlával. Grafikával és építészettel is 
foglalkozott. A tömeges gyártás és a mű

vészet egységének megteremtésén mun

kálkodott Amikor Gropius 1928-ban el 
hagyta a liauliaust és Berlinbe ment, B. M 

és a másik magyar tanár, Moholy-Nagy 

László ús kovetle. 1931-ig főként Gropius- 

nak dolgozott. 1931-35 az utazás idősza
ka volt életében, liejána Nyugat- és Dél-E- 
<iró|xát, Afrika északi részét, a Földközi
tenger mellékét. 1934-ben hazajött Ma

gyarországra, Fischer Józseffel és Molnár 
Farkassal társulva megnyerte a Budapesti 
Nemzetközi Vásár épületeire és elrendezés 
sére kiírt pályázatot. Mivel a Magyar Mér

nöki Kamara nem vette fel tagjai közé, 
külföldre távozott. Három évet töltött Lon

donban, ahol F R S. Yorké építésszel tár
sulva dolgozott. Ebből az időből való a Ci- 
vie Center of the Future kiállítási modell- 

|e, melyben több, később megvalósult 
művének alapgondolata is meglelhető.
1937-ben mesterével, Gropiusszal együli 
meghívták Cambridge-be (USA), a Har- 
vard Egyetemre professzornak. Csaknem 
egy évtizedig tevékenykedett ilt, építésze
ket nevelt, oktatott.

1946-ban megvált az egyetemtől, önál
ló tervezőirodát nyitón New Yorkban, 

majd az 50-es évektől - főleg az európai 
megbízások lebonyolítása érdekében - 
Párizsban is működtetett egy kisebb lét

számú irodát. 1953-tól kezdve pedig H. 
Beckhard, R. F. Gatje és H P. Smith építé
szekkel dolgozott együtt, majd 1965-ben 
T. Papachristou csatlakozott a csoporthoz. 
Több mint fél évszázadon át dolgozott a 
szakmában, az utolsó öl év betegsége alatt 
is szellemi irányítója volt munkáinak. 79 
éves korában, New Yorkban halt meg 
amerikai állampolgárként, azonban min

dig magyarnak vallotta magát, és kap
csolata szülőhazájával mindvégig megma

radt.
B. M, - már Bauhaus-időszakában is - 

az újító készség, a formagazdagító törek
vések egyik első képviselője voli. Már ko
rai munkái is új színi vittek a száraz, né- 
metesen racionális avantgarde építészeti 

szemléletbe, így az 1932-es Harnischma- 
cher-ház Wiesbadenben, vagy a dolderta- 

li lakóházak Zürichben (1934-36 társa
A. és E. Roth), Amerikai időszaka alatt is 

megtalálta egyéni formanyelvét, alkotó

területél, és a legtöbbet foglalkoztatott 
mesterek közé tartozott. Műveinek száma 
meghaladja a százat. Első amerikai lakóhá

zait Gropiusszal együli tervezte a Bau- 
haus-szemlélei igényességével, de már
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oldottabhan, felhasználva a természetes 

anyagokban rejlő szépséget, formagaz
dagságot, a különböző texturájú felüle
tekkel való játék lehetőségeit. Ezt az öj 
.szemléletet tükrözi pl. a Chamberlain-ház 
(Weyland, 1940.), az ún. első Breuer-ház 

(New Canaan, 1947.), a Hanson-ház 
(Lloyd Harbor, 1950 ) vagy a Gagarin-ház 

(Lichtfield, 1954 ). A hatalmas életmű 
építészeti értékei elsősorhan ebben a 
műfajban jelennek meg a leghatározot

tabban.
Nagy munkái jelentősek és vitathatók is 

egyszerre, a formai újítások néhol az épí
tészet egyéb szempontjai elé kerültek. 

Nagyszabású alkotásai közül e helyen 
csak néhányat lehet bemutatni Európá
ban épült, de már amerikai szellemet su

gároz a feltűnést keltő t INESCO-székház 
Párizsban (1953-58. B. Zehrfuss és P. L. 

Nervi társaságában). Másik európai műve 

a De Bijenkorf áruház Rotterdamban. De- 

korativitásra való törekvés nyilvánul meg 
a St. John templom-kolostor és egyelem 

együttesében (Collegeville, 1953-68 ). Ha
sonló rendeltetésű alkotás az Angyali Üd
vözlet temploma (1964-65) és kolostora 

(Bismarc, 1965-68.). A késői művek talán 
legszebb, legnagyvonalúbb példája az 
IBM franciaországi kutatóközpontja La Ga- 

ude-ban (1960-61., bővítés 1968-69 ), ket
tős Y alaprajzzal, faágszerű vasbeton tá
maszokból kinövő homlokzati raszterrel 

A Torin Corporation részére több iroda-. 
üzemi- és laboratóriumépületet tervezett 

Kanadában (1953), Amerikában (1955-66) 
Belgiumban (1964) és Angliában (1966) A 
Netv York-i egyetem dombtetőre telepített 

új épületeivel (1956-61, munkatársak R. F. 
C>at)e és H. R Smith) és a bronxi Hunter 
College két tömegből komponált együtte

sével (1955-59) folytatható a felsorolás 
Gazdag formavilágát karakteresen képvi

seli a Whitney Museum of American Art 
épülete (New York 1963-66., társ H I' 
Smith). A kettős Y alaprajzúira megjelenik 
a washingtoni HUD-székházán A francia- 

országi Bayonne han egy 15 000 lakosú

bolygóváros terveit készítette el; Flaine 

hegyi üdülőközség (Haute Savóié, 1960-69., 
munkatárs R F, Gatje) részére szállodákat, 
kápolnát, üzleteket, sportlétesítményeket 
stb. épített.

Nemzetközi elismerését számos kitün
tetés, díj, megtisztelő cím és tagság bizo
nyítja Méltán érdemelte ki a két tekinté
lyes amerikai művészeti fórum (American 

Federation of Árts - Time) által javasolt 

„Formaalkotó" jelzőt, amellyel Breuert a 
világ tizenhárom olyan építésze közé 
sorolja, akinek munkája a legtöbbel já- 
ailt hozzá korunk építészetének alakulá

sához.
Önálló kiállításai voltak Párizsban és 

New Yorkban 1973-74-ben.

Főbb művei

Sun and Shadow. The Philosophy of an Art'hi- 

tect. (H. Hlake előszavával). Lnndon-New York- 

Toronto, 1956 ; Building and Projects, 1921-61, 

(Cranston Jones bevezetőjével). New York- 

Stuttgart. 1962.

Irodalom

ISLAKE, Peter: M. H. Arcllitect and Designcr 

New York, 1949.; MAJOR Máté II M lip 

1970.; PAPACHR1STOU, Tician: M K. New 

liuildings and Projects 1960-1970 and Work in 
Kctrospect 1921-1960. London-Stuttgart. 1970.

H. Sípos Editb

BRÓDY IMRE

(Gyula. 1891 dec 23- 

M ubtdorf, 1944 dec 2 0 )

Egyetemi tanulmányait Budapesten vé

gezte, doktori értekezésében kvantumké

miai alapon számította ki az egyatomos 
gázok kémtai állandóját. Előbb középisko

lai tanár volt, később a Tudományegye

tem gyakorlati fizikai tanszékének tanárse
gédje 1920-ban Götiingenbe ment, ahol 
Max Born tanársegédje lett. Vele együtt 

dolgozta ki a kristályok dinamikai elméle
tét. 1923-ban hazatért, és belépett az Egye

sült Izzó akkor létesült kutatólaboratóriu

mába, amelyet Pfeifer Ignác vezetett, Itt az 
izzólámpa tökéletesítésének fizikai problé
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máin dolgozott Körósy Ferenccel, Millner 
Tivadarral és Theisz Emillel együtt. Leghí
resebb eredménye a kriptonlámpa feltalá
lása volt.

Az élettartamot a gáztöltésű izzólám
pában is korlátozza az izzószál párolgása. 
Ennek az összetett folyamatnak jelentős 

része a termikus diffúzió. Az izzószálból 
kilépő nagy atomsúlyú volfrám a kis atom

súlyú töltőgázba (argon-nitrogén keverék) 
jut, é.s a roppant nagy hőmérsékleti lépcső 
miatt gyorsan mozog a burafal felé Ha 

azonban a töltőgáz atomsúlya is nagy. a 
folyamat fékeződik.

Mivel a kripton atomsúlya (84) jobban 

megközelíti a votfrámét (183), mint a nit
rogéné (18) és az argoné (140), tehát krip
ton töltésével a lámpa élettartama azonos 

izzítási hőmérséklet és fénykihasználás 
(km/W) mellett meghosszabbodik, illetve 

azonos élettartam mellett jobb hatásfokot 

ad. Bródy alapvető szabadalmi bejelenté
se 1930. aug. ll-i keltezésű.

Az elv kísérleti igazolásához azonban 
kriptonra volt szükség, amit a német Lin- 
de cég mint mellékterméket állított elő, 
és iskolai demonstrációs célokra szállított 

1-2 cm* tételekben. Kgy liter normál nyo

mású kripton ára kb. fél kg színaranynak 
felelt meg, de ilyen nagy mennyiséget sen
ki sem igényelt, még az Egyesült Izzó sem 
rendelt egy fél litert. Az ebből készült né
hány izzólámpa gyakorlatban igazolta B. 1. 
számításait.

Az Egyesült Izzó (Tungsram) vezetésé
nek vállalkozó szellemét bizonyítja, hogy 

ezek után nekivágtak a kriptonlámpa- 

gyártás előkészítésének. Tudták, hogy a 
nyersanyag ára feltétlenül zuhanni fog, ha 

nagy mennyiségre tesz igény (Ezt a 19. szá
zadban az alumínium példája is igazolta.)

A ktiptonégő kifejlesztése mán B I fi

gyelme a kriptongáz előállítására irányult 

Körosyvel együtt meghatározta a levegő 
knptontartalmát, amely l,5xl0*-nak adó
dott Ezután l'olányi Mihály manchesteri 
egyetemi tanárral kidolgozta azt az ol

csó gyártási eljárási (a kis mennyiségű

cseppfolyós levegővel történő mosást), 

amely végtermékként a kriptont cseké
lyebb mennyiségű xenongázzal együtt ad
ta. (Ez nem befolyásolta a lámpa minősé
gét.) A Tungsram saját kriptongyárat épí
tett Ajkán, amelynek tervezésében Bródy 

és Folányi, valamint a korábban említett 
munkatársak mellett Orowan Egon (a MIT 
későbbi professzora) is közreműködött

1936-ban a Budapesti Ipari Vásáron az 
egyik műszaki szenzáció a ktiptonégő be
mutatása volt Még ugyanebben az évben 

megjelent az új lámpa az exportpiacon is, 
ahol a sikert főleg kis formája és fehérebb 
fénye biztosította. A kripton nagybani ára 

ekkor már ezredrésze sem volt a korábbi
nak. és hamarosan - 1939-ben - működni 
kezdeti az ajkai gyár is. B. 1. pedig újabb 

fényforrás-problémákon dolgozott.
1944-ben bekövetkezett Magyarország 

német megszállása, és a zsidó származású
ak elhurcolása. Bródy Imrének a vállalat 
akkori vezetése mentesítést szerzett a ha
tóságoktól. Ó  azonban nem akart elsza
kadni családjától, hozzájuk csatlakozva 
önként ment a biztos halálba.

B. l.-t, a tudóst tiszta látás, éles logika, 
biztos ítélőképesség és a műszaki kérdé
sek iránti állandó érdeklődés jellemezte. 
Személyiségét mackós kedvessége, hu
morérzéke, a fiatalok felé irányuló figyel
me és türelme tette rendkívül rokonszen
vessé. Egykori munkahelye ma nevét vise

li, és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Bródy Imre-díja is rá emlékeztei,

Irodalom
SELÉNYI Pál II I Fizikai Szemle, 1954.; GAZ

RA István: H. 1 Akadémiai előállás (kézirat), A 

Tungsram Rt. története, Hp,, I9H5

Valkó Iván  Péter

BRUCKNER GYOZO
(Késmárk, 1900. non I ■

Hudapesl, 1980. márc 8.)

A budapesti Műegyetemen szerzett ve

gyészmérnöki oklevelet (1925), majd ta-



Buchbock 214

nulminyait a szegedi Tudományegyete
men folytatta, és 1928-ban kémiából „sub 
auspicils gubernatoris" kitüntetéssel böl
csészdoktorrá avatták. Ezután ösztöndí
jasként a berlini Műegyetemen A. Schön- 

berg Szerves Kémiai Intézetében (1927- 

28), majd 1929-ben a grazi Tudomány- 
egyetem Orvosi Vegytani Intézetében, a 
Nobel-dijas Pregl mellett elsajátította a 
mikroanalitika új módszereit, és ezek meg

honosításával később megvetette a ma
gyar szerves kémiai mikroanalilikus Iskola 

alapjait.
Szegeden 1926-tól dolgozott a vegyta

ni, később szerves és gyógyszerészi vegy
tani tanszéken, ahol 1935-ben a szerves 
kémiai módszertan tárgykör magántanára,

1938-ban pedig intézeti tanár lett 1940- 
ben kinevezték egyetemi ny.r. tanárrá é.s 
megbízták a tanszék vezetésével. 1948-49- 

ben a dékáni tisztet is ellátta. 1950-ben 
került az ELTE Szerves Kémiai Intézet élé
re, ahol 1970-ig a tanszékvezető, é.s az 
ugyanott működő MTA peptidkémiai tan

széki kutatócsoport vezetője volt Mint 
egyetemi tanár 1973-ban vonult nyugdíj
ba, de tanácsadóként élete végéig dolgo
zott, és egyetemi előadásokat is tartott.

Tudományos munkásságának szegedi 
időszakára esik a reverzibilis N O acil ván
dorlás felfedezése, melyet a természetes 
szerves vegyültetek térszerkezete meghatá

rozásában később tanítványai értékesítet

tek. A Szent-Györgyi Albert által felfede
zett P-vitamin kémiai szerkezetét közös 

munkával tisztázták. Ennek során B, Gy. 
kimutatta a P-vitaminról - más néven cit- 

rinről hogy az két, már korábban is is
mert flavon-glikozid keveréke Egyes ve- 

gyületek tanulmányozása elvezette egy új 
gyűrűzáródási reakció felismeréséhez, az 

izokinolin gyűrű új szintézisét a szakiroda
lom Druckner-reakció néven tartja szá
mon. A Bmckner-féle izoktnolin-szintézis 

felfedezése gyakorlati szempontból is je
lentős. inért a görcsoldó hatású izokinoli 
nők (pl. a papavenn) iránt a gyógyszeripar 

nagy érdeklődést mutatott. A II világhábo

rú alatti évek kutatómunkájának fontos 

eredménye volt még a diénszintézis aro
más rendszerekre történő átvitele, ame
lyért 1947-ben a Svéd Kémiai Társulat 

Scheele-érmével tüntették ki.
Legjelentősebb tudományos tevékeny

sége a természetes poliglutaminsavak 
szerkezetvizsgálata és szintézise, mellyel 
megvetette alapját a hazai peptidkémiai 

kutatásoknak. Az 50-es évektől az ELTE 
szerves kémiai tanszéken munkatársaival 
végzett kutatások nemzetközi hírnévre tét 
tek szert, é.s oly kiváló eredményekhez 

vezettek, mint például az adrenokortikot- 
rop hormon szintézise 1959-6)-ben,

Vérbeli pedagógus volt, előadásai ki

vételes élményt nyújtottak vegyészhall
gatók nemzedékei számára Monumentá

lis tankönyve, a Szerves kémia I—III. rész

kötetei 1952 és 1981 között több kiadás
ban is megjelentek, és nem csupán az ok
tatást szolgálták, hanem a szerveskémi- 
kusok legtöbbet foigatott kézikönyveivé is 

váltak.

Munkásságát számos hazai és külföldi 
elismerés kísérte Az MTA 1946-ban leve
lező, 1949-ben pedig rendes tagjai sorába 
választotta, 1950-től 1976-ig az MTA Szer
ves Kémiai Bizottság elnöke volt. 1967- 
ben a hallei Deutsche Akad d Naturwis- 
senschaft (Leopoldina) tagja lelt. Két ízben 
Kossuth-díjja! (1949 és 1955). 1976-ban az 
ELTE diszdoktorává avatta

Irodalom
Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970. Sze

gett. 1971 . KAPTÁR Márton Egy tanítvány em

lékezései 15. Gy 80 születésnapján. Természet 

Világa, 19H0.. MEDZIHRADSZKY Kálmán H 

Gy. Kémiai Közlemények, 1980.

Móra László

BUCHBOCK GUSZTÁV

(ftwjoMy, IS69febr 15 - 

liiiddpcft. 193 5 I.)

felsőfokú tanulmányait a budapesti Tudo

mányegyetemen végezte (1896), ma|d
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Than Károly tanszékén maradt, kezdet
ben gyakornok, majd tanársegéd, végül 
magántanár lett (1904). Ezután hosszabb 
külföldi tanulmányútra ment, amelynek 

során Wilhelm Ostwald mellett dolgozott 
Lipcsében és Walter Nernst mellett Göttin- 

genben. Than Károly halála után a tanszé
ket kettéosztották, s az újonnan szervezett 
III. sz. Kémiai Intézet professzorává őt ne

vezték ki. 1907. május 3-án az MTA lev 

tagjává választotta. 1926-1935 között a 
Magyar Chemiai Folyóirat egyik szerkesz
tőjeként is dolgozotL

B. G. a fizikai kémia viszonylag fiatal 
tudományágának első művelői közé tarto

zott Magyarországon. Módszert dolgozott 

ki az ionhidra tádó vizsgálatára, amelynél 
indifferens elektrolit ismert mennyiségeit 

adta a vizsgálandó oldalhoz, s elektrolízis 
után a koncentrációváltozásból következ
tetett az anion és kation hldratációjának 

különbségére. Megfelelő, az átviteli szá
mot is tartalmazó képletből a hidratált víz
molekulák száma kiszámítható Számos re
akciókinetikai vizsgálatot is végzett, és 
összefüggést állapított meg a reakciósebes 

ség és a belső súrlódás között. 1922-ben 
megjelent „Physikai chemiai mérőmódsze
rek" című könyve az első ilyen témájú, 
magyar nyelvű gyakorlati kézikönyv volt

Irodalom

SZÉKI Tibor: B. G. Magyar Gyógyszerésztudo- 

m.inyi Tárva,síig Érte.citó|e, 1935 , MÉREI Kál

mán B. G Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 

1935-36; GROH Gyula Serlegbeszéd Kis 

Akadémia Könyvtára, 1941

Szabadváry Ferenc

BUCSÁNY1 MÁTYÁS

(1731 ftbr 10 -1706 dug 2 )

született, tehetős nemes családban A göt- 
tingenl egyetemen tanult, majd itt tanított, 
később Hamburgba költözött, ahol egy 
ideig tanított, ezután vagyonából élt. Szá
mos írása jelent meg a hamburgi Magazin 
című lapban.

Fontos fizikai tárgyú művek: Dissenati- 
onis physicae de fúlgure et lonitru ex pha- 
enomenis electricitis. Ezt a két részből ál

ló művet Göctingenben írta, 1757-ben a fi
lozófiai doktori cím elnyeréséért, Figye
lemre méltó, hogy mindössze öt évvel 
Franklin híres légköri elektromosságra vo
natkozó kísérlete, illetve a villámhárító fel
fedezése után már színvonalas értekezést 

írt „a villámlás és mennydörgés fizikájáról" 
Franklin felfedezése után még hosszú idő
be telt, amíg a villámhárító eljutott a ma is

mert, kiforrott formájáig. Ezt a fejlődést 
segítette B. M.-nak Hamburgban, 1787 
ben megjelent, Eine Unvollkommenheit 

dér Blitzableiter, nehst ihrer Verbesserung, 
angezeigt und empfohlen című munkája. 
Ehien - amint ezt a mű címe is mutatja - 

felhívja a figyelmet a korabeli villámhárí
tók hiányosságaira és tökéletesített megol
dást javasol. Elemi algebrakönyve, az An- 
fangsgrönde dér Algebra (Göttingen, 1761) 

sikerét mutatja, hogy hat év múlva Bécs
ien újból kiadták. Más műveiben filozófi

ai és vallási kérdésekkel is foglalkozott.

Irodalom
HORÁNYt Elek: Memória Hungarorum 

1775-77 (Három kőt.); HORÁNYI Elek: Nova 

Memória hungarorum 1792 , GARÁDY (írói 

álnév, eredeti neve: FABÓ András): Adalékok 

Czvittingerhez. Magy. Tud. Értekezó, 1862. 

240.; SZINNYEI József. Magyar írók élete és 

munkái. 1892., GAZDA István, SA1N Márton: 

Fizikatörténeti ABC Bp., 1980

Makra Zsigmond

A család már 1300-tól szerepelt Szabolcs 

és Szatmár, valamint több felvidéki várme
gyében. A nevét sokféle formában írták, 

néha összezavarták a Batthyány család
dal. B. M. neve is szerepelt Butschany és 

Bulsányi alakban is. Zólyom megyében

BUDÓ ÁGOSTON

(Budapest, t0l4.márc 14- 
Sxcged. 1069. dec. 2 ))

Budapesten végezte egyetemi tanulmá

nyait, melynek során elért eredményei je
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lezték kiemelkedő tehetségéi Első tudo
mányos dolgozatát még mint egyetemi 
hallgató publikálta. 1936-ban szerezte meg 
a doktori címet. Fő kutatási területe a 
spektroszkópia volt. Különösen jelentős 

az e területen elért eredményei közül a 
tripletl termekre vonatkozó, az intenzitás- 

eloszlást leíró és kísérletekkel is igazolt 
formulája. Ezt az eredményt még ma is 

idézik.
Oklevelének megszerzése után két évig 

ösztöndíjasként tevékenykedett. A két év

ből egyet a Nobel-díjas Debye professzor 
mellett töltött el. Ekkor kezdett foglalkoz
ni a poláris molekulákat tartalmazó olda
toknak nagyfrekvenciás elektromos tér

ben való viselkedésével. Kutatásainak 
eredményeként a Debye-féle elmélet Per- 
rin-Budó-féle általánosításához jutott el.

1940-ben habilitált, és lett egyetemi ma
gántanár, majd ugyanezen év őszén ka

pott kinevezést a szegedi Tanárképző Fő

iskola fizikai tanszékének vezetésére
1949-ben Debrecenben az elméleti fizikai 
tanszék professzora lett, majd egy év múl
va a szegedi Tudományegyetem kísérleti 

fizikai tanszékére kapott egyetemi tanári 

kinevezést. 1950-ben választották meg az 
MTA levelező, 1960-ban rendes tagjává.

A szegedi Kísérleti Fizikai Intézetben 
kezdett el foglalkozni a molekuláris lumi
neszcenciával. A háború miatt a tanszék 
felszereltsége a minimálisra csökkent, 

ezért a vizsgálatokhoz szükséges mérő

berendezéseket kellelt először megtervez
ni és építeni Munkatársaival együtt - és 
azoknak mindig példát mutatva — végzett 
lelkes kutatómunkát. Az első jelentősebb 

tudományos sikert a valódi lumineszcen

cia jellemzők meghatározása jelentette. A 

külső és a valódi jellemzők közötti kvan
titatív összefüggéseket felhasználva, az ab

szolút kvantumhatásfok koncentrációfüg- 

gésének vizsgálata a kioltási folyamatok 
mechanizmusának értelmezéséhez nyúj
tott alapot A lumineszcenciafény poláros- 
ságlra és csillapodási idejére vonatkozó 

mérések [Jetiig lehetőséget nyújtottak a

molekulák mozgására, szerkezeiére vo
natkozó következtetések levonására.

A szekunder-fluoreszcencia tüzetes vizs
gálata a sugárzásos energiaátadás törvé

nyeinek ponias megfogalmazásához veze
teti. Az eddigiekben említett vizsgálatok 

bizonyos fokú lezárását jelentette a lumi
neszcencia jelenségek elvi alapjainak felde
rítésére vonatkozó kérdések tisztázása, ne
vezetesen a termodinamika második törvé
nye alapján a fluoreszcencia-hatásfok felső 
korlátjának, frekvencia függésének és antis- 

tokesi lefutásának megállapítása
B. Á. a molekuláris lumineszcenciának 

minden lényeges kérdésével foglalkozott 

Ennek következménye, hogy a szegedi 
Kisérleli fizikai intézet mint a lumineszcen
cia vizsgálatok szegedi iskolája vált ismert

té nemzetközi tudományos körökben.
Igen jelentős az oktatás területén vég

zett munkája. A Mechanika cimű tanköny

ve 1951 óta általánosan használt tankönyv 
hazánkban, német nyelvre is lefordítot
ták. Háromkötetes Kísérleti fizikája (amely
nek első kötetéi Pócza Jenővel közösen 
írna) alapmű, melynek 3 kötetét már nem 

tudta (lefejezni, ebben hirtelen halála meg
gátolta.

A kiemelkedő kutató és oktató egyéni
ségéhez járul még sokirányú közéleti tevé
kenysége is. Hosszú időn át volt az MTA 

III. osztályának titkára, a Művelődési Mi
nisztérium Fizikai Szakbizottságának el
nöke, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnö
ke. Munkásságát 1951-ben Kassuth-dijjal 

ismerték el.

Főbb szakcikkei

Intensitülsvertcilimj{ in den Quarlolt-Publell- 

llanden. 1—11. (KOVÁCS Istvánnal) Zs. f Phys., 

1940; Zs. f Phys. 1941.; The Influence of Se- 

condary Fluorescence on the Emission Spccl- 

ra of Utmlnescent Solutions (KETSKEMÉTY 

Istvánnal). J. Chein. Phys. 1956, Investigatinn 

of the Fluorescencc Yield of Solutions. Proee- 

edings of the International Conference on Lu 

minescence. Bp., 1968 , Furtlier InveMijjati- 

ons Concernmg the Application of the Ent- 

ropy Law to Luminescenee Procexses (KF.TS 

KKMÍ-TY Istvánnal) 196*
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Irodalom

HAJDUSKA István: I). Á Fizikai Szemle, 1970.; 

KETSKEMÉTY István: H. Á. Magyar Tudo

mány, 1970.; KOVÁCS István B. Á. Fizikai 

Szemle, 1970.

Ketskeméty István

BLGAJRSZKY ISTVÁN

(Zenta, >868. m áj.2 !.- 

Budapest. 1941. márt. 3-J

A budapesti Tudományegyetemen és a 

Műegyetemen végezte fizikai-kémiai ta
nulmányait, 1891-ben szerezte meg dokto
rátusát. Az Állatorvosi Főiskola kémiai tan

székén helyezkedett el tanársegédként.
1893-ban kétéves külföldi tanulmányútra 
ment, 1896-ban pedig egy félévet Nernst 
mellett dolgozott Göttingenben. 1903-ban 

az Állatorvosi Főiskolán lett kémiapro

fesszor, 1913-ban a budapesti Tudomány- 

egyetem hivta meg Lengyel Béla utóda
ként a II. sz. Kémiai Intézet professzorá
nak. 1938-ban vonult nyugalomba A Ma

gyar Tudományos Akadémia 1899. május 
5-én lev. tagjává választotta. Tíz éven át 
volt a K. M. Természettudományi Társulat 

kémiai választmányának tagja (1915-1925). 
A Magyar Chemiai Folyóirat egyik szer
kesztője volt (1926-1934).

Különös érdemei vannak az oldatok 
kémhatása körüli vizsgálatokban, melyek 

a pH fogalmának kialakulásához vezet

tek. 1887-ben a vizelet vezetőképességét 
vizsgálta, s ebből sótartalmára következte
telt. Tangl Ferenccel hasonló vizsgálatokat 

folytatott vérszérummal kapcsolatban. Lie- 
bermann Leóval fehérje jellegű anyagok 

kémhatásait vizsgálták, megállapítva azok

nak sav vagy bázis „rezisztenciáját", vagy
is puffer jellegét. B. I. megállapította, hogy 

az oxidálószerek, elektródpotenciáljaik 

szerint sorba állítva, ennek megfelelően 
oxidálnak Analitikai módszert dolgozott 
ki halogének egymás melletti meghatáro
zására. LielK-rmann-nal szellemes kísér

lettel szolgáltattak bizonyítékot (1893) Arr- 
henius ionelmélete mellett 1897-ben felfe

dezte az első endolerm reakcióhőjű gal
vánelemet. Szabadalmat kapott a világos 

színű, gyógyhatású kátránykolloid előállí
tásáról szóló eljárására (1912. jan 30.

Főbb miivei

Chemia Hp., 1900 14. kiad. 1918.; A közeg 

befolyása a reactiosebességre Hp,, 1905 ; Is

mereteink az anyag szerkezetéről. Hp., 1907,

Irodalom

Nekrológ Akadémiai Értesítő. 1941.; BITS- 

KEYJózsef: H. 1. Gyógyszerészi Szemle, 1941., 

BITSKEY József-ÚJHELYI Sándor: U. I MTA 

Kémiai Tudományok Osztályának Közlemé

nyei. 1968.

Szabadváry Ferenc

BUGÁT PÁL

(Gyöngyös, 1793 ápr. 12.- 

Pest, 1865. jtil. 9 )

Gyöngyösön és Egerben tanult, majd a 
pesti Tudományegyetem Orvoskarán vég

zett és 1818. dec. 21-én avatták orvosdok- 
torra Néhány évi vidéki működés után 
1824 őszén Pesten a sebészképzés kereté
ben működő elméleti orvostudományok 

tanszékére kapott tanári kinevezést Itt 
1848-ig működött, amikor Ls a kibontako
zó szabadságharc szele Debrecenbe .so
dorta", a trónfosztás után is a forradalmi 
kormányt szolgálva. A megtorlás nem ma

radt el, mert már 1848 őszén megfosztot
ták tanári állásától és nyugdíjigényétől. 

Meglehetősen nehéz anyagi körülmények 
között is képes volt Szinnyei szerint nyolc- 
csángó magyar gyerek örökliefogadására 

és taníttatására. Amikor az osztrák elnyo
más enyhülni kényszerült, nem maradt el 

a társadalmi elismerés sem, 1860-ban a 
magához tért Tennészettudományi Társu

lat elnökévé választotta.
Munkássága többirányú volt. Szenve

délyes oktatóként IxHeülközött az anya
nyelvi oktatás nehézségeiig és ennek le

küzdésére több szakkönyvet fordított le, 
főleg a német nyelvterületről (Hempel. 

A. Fr: Az emberi test boneztudománya
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2 köt. 1828; Hahnemann, S.: Organona, 
vagyis homeopathiája („hasonszenve"); 

Chelius. M, J,: Sebészség, 4. köt. 1836—44. 
stb.). Teljes sikerrel nyelvújított: sok új 

szava is él a szak- és köznyelvben, pl.: 

láz, lob, genny, tályog, Izom, ideg, mirigy, 
dúc, csipesz, kutacs (később kutaszra mó

dosult), ugyanakkor, főleg kémiai mű
szavai nyelvészeti lorzszülötteknek bizo

nyultak, 10-12 szótagból állva kiejteni is 
nehéz voll ezekel, nem is honosodtak meg. 
Egyes fordításaihoz mellékelt kis szótárak 

mellett 1833*ban jelent megSchedel (Tol- 

dy) Ferenc közreműködésével „Magyar
deák és deák-magyar orvosi szókönyv’-e. 

majd 1843-ban .Természettudományi Szó- 
halmazba; ebben kb. 40 000 műszó latin 
és magyar jelentését gyűjtötte össze.

Legmaradandóbbnak tudományszer
vező tevékenysége bizonyult. 1831-ben 

megalapította az Orvosi Tárat, amely 1848- 

ig folyamatosan jelent meg. Közben ta

nártársa az Orvoskaron: Bene Ferenc 
(1775-1858) 1840. júl. 25-én kari ülésen 

felvetette - német mintára - a Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók évi vándor
gyűlésének gondolatát A javaslathoz B.!’ 

azonnal csatlakozott, és ennek programja 
kidolgozásával a vándorgyűlések társala

pítójának tekintjük. 1841. május végén el

ső Vándorgyűlésükre össze is jöttek az or
vosok és május 28-án, az ismerkedési es

ten B. P. előállt legújabb tervével, a Ma

gyar Természettudományi Társulat meg- 
alapftási szándékával. A szellemi élet ak 

kon legkiválóbbjai tucatjával csatlakozlak 

a lelkes felhíváshoz, és 1841. június 13-án 

összeült az első közgyűlés, amely első el

nökévé választotta meg A Társulat meg

alapításának hivatalos jóváhagyását csak 

1844. okt 22-én kapták meg Becsből Cél
kitűzése szerint a tudományos munkának 
kívánt keretei adnt és tudományos isme
retterjesztő tevékenységet folytatni 

Irodalom

TOI.DY Ferenc: II. F emlékezete lludapesii 

Szemle, 1865 Új Folyam, 2 k ; KÁTAI Gábor 

Emlékl>esíéd II F feleli. IVst, 1H6M ENTZ

Géza Megemlékezés II. F.-ról. TTK. 1915 , 

GOMIiOCZ Endre: A Kir. M. Természettudo

mányi Társulat története 1841-1941. Up.,194l.

Lambrecbt Miklós

BUZÁGH ALADÁR

(Dereiicsény, I895.JIÍL6- 

fítithipesl, 1962. Jan. 20.)

A József Műegyetemen szerzett vegyész- 

mérnöki oklevelet, majd a Tudományegye
tem 2. sz. kémiai tanszékén lett tanársegéd 
Bugarszky István melleit. 1925-ben Wolf- 
gang Oslwaldnak, a kolloidika legna
gyobb alakjának meghívására Lipcsébe 

került, s mellette végezte kutatásait. Együtt 

dolgozták ki az Ostwald-Buzágh-féle űle- 

dékszabályt, s feltették ki a kolloidika tu
dományába az ugyancsak a nevüket vise

lő kontinuitáselmélet néven bevonult 

kolloidsiabililási elképzelést

1928-tól öt éven keresztül Berlinben 
dolgozott, e tudomány egy másik neves 
művelője, Freundlich mellett. Itt kezdte 

meg jelentős adhéziós vizsgálatait. Hazaté
rése után a Tudományegyetem Általános 

Kémiai Intézetében folytatta munkáját 

mint egyetemi magántanár. E korszaktól 
adszorpciós és bentonit kutatási tevékeny

sége jelentős. 1939-ben előadó körúton 
az Egyesült Államokban járt. 1943-ban 

ónálló kolloidikai intézetet szervezlek 

számára a budapesti Tudományegyete

men, melynek vezetéséi haláláig ellátta 
Az MTA 1938-ban lev., 1946-ban r. tag

jává választotta. 1949-ben és 1954-ben 

Kossuth-dijjal tünlették ki.

Főbb művei

Kolloidtk, elne Kinführung in dte Kolloidwis- 

senschaft Drezda, 1936.; Colloid Systems. 

London, 1937: Kolloidika llp., I. kol. 1946., 

2. k 1952

Irodalom

SCHAY C H A Acta Cilim Hung, 1962: 

LENGYEL Méla II. A Magyar Tudomány, 

1962.; KOMÁKOMY Lslvánné: II A. Magyar 

Kémikusok Lapja, 1962,

Szuhidváry /'crc iií
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CHERNEL ISTVÁN

(KAszeg. 1865. máj. 31 - 

Kőszeg, I922.fibr.2t.)

A földbirtokosi, nemesi családból szárma
zó (édesanyja gróf Festetics Mária volt) fi

út szülei közigazgatási pályára szánták, s 
ezért középiskolai tanulmányai után a po

zsonyi jogakadémiára iratkozott be, majd 
a budapesti egyetemen tanult Ó azonban 
már korán a madártan felé vonzódott: 

még középiskolai tanulmányai alatt ter

mészetrajz tanára, Fászl István megtaní

totta a madártömés mesterségére Rövid 

ideig mint közigazgatási gyakornok mű

ködött, de a hivatalnoki pályát hamarosan 
abbahagyta. 1887-es erdélyi tanulmány

útja kapcsán Hermann Ottóval megismer

kedvén döntött úgy, hogy az ornitológia 
felé lordul. Ezért 1889-ben végleg abba
hagyta a közigazgatási pályát, s csak a tu
dományos kutatásnak élt. 1891-ben, már 

mint ismeri kutató, a Budapesten meg

rendezett Nemzetközi Omitológiai Kong

resszus előkészítő bizottságának tagja lett.

1908-han megszervezte a szombathelyi 

múzeum temiészetrajzi osztályát. 1891- 
l>en feleségével együtt Norvégiába uta

zott, ahol nemcsak madártani, földrajzi 

kutatásokat végzett, hanem a sisporttal is 

megismerkedvén, hazatérése után ennek 

lelkes terjesztője lett. Minthogy Hermann 

Oltó lelkes munkatársa volt (már 1890- 
lx;n részt veit a mestere állal szervezett 

madárvonulási megfigyeléseklxm), magá
tól értetődő, hogy a nagy Uniós halála 

után, 1916-ban őt nevezték ki a Madárta

ni Intézet igazgatójává.
Ch. I. széles látókörű ornitológus volt, 

aki nemcsak hazánk, de Európa más tája

inak madárvilágát is jól ismerte, hiszen - 
tőként nemzetközi kongresszusok kap
csán -számos külföldi utazást tett A hazai

madárvilágról írott nagy vállalkozásának 

azonban elsősorban nemzeti feladatot kel

lett megoldania, a munka ihletőjének, Her
mann Ottónak szellemében, aki ezt így 

jellemezte „A megbízott író, a művész 
magyar, magyar a nyomtatás minden ízé

ben, magyar a betű, a papír, és ami kivá

ló figyelmet érdemel, magyar a sokszoro
sító intézet, amennyiben a színes táblák
ról, tehát a nehezebb feladatról van szó"

Főbb művei

Bibliotheca ornithologica Hungarica, Bp., 

1888, Magyarország madarai, különös tekin

tettel gazdasági jelentőségükre I—III Hp , 

1889-1900.; Utazás Norvégia hegyvidékére 

Bp.. 1893-; A lábszánkózás kézikönyve Up , 

1896.; A magyar birodalom madarainak név

jegyzéke Bp , 1918.

Irodalom

CSORGEY Titusz Ch. 1., Aquila. XXIII, 1921 ; 

NISSEN, Claus: Die illustrierte Vogelbücher 

Stuttgart, 1953 , VÉRTESI Péterné: Ch. I. Szom

bathely, 1981 (teljes bibliográfiával)

Kádár Zoltán

CHOLNOKY JENŐ

(Veszprém, I8?0 .jtil 23- 

Rudapcst, 1950.fül. 5)

Apja, Cholnoky I.ászló köztiszteletben álló 
ügyvéd volt Veszprémben. Anyja, Zombath 

Krisztina nyolc gyermeknek adott életet, 

közülük három fiatalon meghalt. László 

és Viktor íróként vált ismertté. Középisko

láit Veszprémben és l'ápán végezte. Ér

deklődése már eblxín a korban a földrajz

ra irányult, gimnazista korában irta első 
„földrajzkönyveit" Apja azonban nem a 

Tudományegyetemre, hanem a Műegye
temre íratta be, mondván a tanárok mind 
szegények

A mérnöki diploma megszerzése után
1892-ben a Műegyetem vízépítési tanszé
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kén kapott tanársegédi állást Klimm Mi
hály professzor mellett. Közben megis
merkedett Lóczy Lajossal, az akkor már vi
lághírű földrajztudóssal és Ázsia-kutató- 

val, aki 1894-ben meghívta őt maga mellé 
asszisztensnek a Tudományegyetem föld

rajzi tanszékére. Ez a „pályamódosítás" 
végleg meghatározta életútját, de a geog
ráfiai kutatómunkában is kitűnően tudta 

hasznosítani mérnöki ismereteit és mű

szaki rajztudását.
Lóczy Lajos ajánlására 1896-ban sze

rény ösztöndíjjal Kínába ment tanulmány
útra. Mestere azzal a feladattal bízta meg, 
hogy tanulmányozza a Kínai-alföld nagy 

folyóinak deltavidékét, derítse fel a Sárga
folyó és a Jangce mederváltozásainak oka
it, körülményeit. Utazása közel két évig 

tartott, ezalatt feldolgozta a deltavidékek 

hidrográfiáját, felfedezett egy nagy láva
mezőt Mandzsúriában, és a néprajztudo

mány számára is értékes anyagot gyújtott. 

Naplója 1235 rajzot tartalmaz, köztük sok 
vízépítmény és különféle épület mérnöki 

pontosságú ábrázolását.
Kínából való hazatérte után adjunktus

sá léptették elő. A mérnöki diplomája 

mellé 1903-ban megszerezte második 
doktori oklevelét, és nem sokkal később 

a leíró földrajz magántanárává habilitál

ták Feleségül vette Barrois Petronellát 
Három gyermekük született Béla, Tibor 

és Ilona. Bélából a Ivotanika híres tudósa, 

Tibortól Kossuth-díjas műegyetemi tanár 
lett

1905-ben a kolozsvári Tudományegye
temre nyilvános rendes tanárnak nevezték 

ki, és megbízták a földrajzi tanszék veze
tésével. 15 évet töltött Kolozsváron, magas 

színvonalra emelte az egyetemi oktatást, 

közben részletesen tanulmányozta és leír
ta Erdély természeti viszonyait. 1919-ben a 

románok bevonulása után menekülnie 

kellett Kolozsvárról. Budapesten földrajzi 

szakértőként beosztották a békelárgyalá- 
sokat előkészítő bizottságba. 1920-ban az 

MTA levelező tagjává választotta, a követ
kező évben pedig kinevezték a budapes

ti Tudományegyetem tanszékvezető taná
rává. Kifosztott, elhanyagolt tanszéket örö

költ elődjétől, Czirbusz Gézától, de kitar

tó munkával újra nemzetközi színvonalra 
emelte a hazai földrajzoktatást. Tanítvá

nyai sorától olyan kiváló professzorok 
emelkedtek ki, mint Bulla Béla, Kéz An 
dór, Szabó Pál Zoltán, Kádár László. Het
venéves volt, amikor 1940-ben nyugállo

mányba vonult. Otthonában szakadatla

nul dolgozott tovább, 80 éves korában 

bekövetkezett haláláig.

Ch. J. a magyar geográfia legnagyobb 
tudósainak egyike, Hunfalvy János és Lóczy 
Lajos munkásságának folytatója. Tudomá

nyos kutatási területe tág határok közt 
mozgott, a geográfián kívül maradandót 

alkotott a hidrológiában és a klimatológi

ában is. A természeti földrajzon belül első

sorban a felszínalaktant (geomorfológiát) 

művelte. Az amerikai W. M. Davis szemlé

letét tette magáévá és honosította meg ha

zánkban, miszerint a domborzati formák 
szakaszosan változó (ciklusos) lepusztulá

si folyamatok eredményeképpen jönnek 

létre. Ennek szemléltetésére nagyszerű 

tömbszelvényeket készített, melyek a fél 
évszázaddal későbbi tankönyvekben is 
helyet kaptak. Ch. J. utolérhetetlen sikere
ket ért el a földrajzi ismeretterjesztésben. 

Mintegy 50 kötet könyvet adott ki, továb
bá 700 különféle tudományos dolgozata 
és népszerű cikke jelent meg. Lebilincse

lő előadó volt, egyetemi előadásain a tan

termek zsúfolásig megteltek. Szerte az or

szágban több ezer népszerű földrajzi elő

adást tartott. Ö vetített először színes dia

képeket Magyarországon, amelyeket ma

ga állított elő fekete-fehér diapozitívok át

festésével A mérnöki ponto.sságú szak

mai rajzokon kívül mesteri grafikákat ké
szített és művészi tájképeket festett

l'őbb müvei

A Mulatón limnolftgiája. Bp.. 1H97., A futőlio- 

mok mozgásának törvényei. Bp., 1902 A le

vegő fizikai foklni|7.4 Up , 1903., A llalaton je
ge Hp , 1907 , A Malaton liidrográliája Kp.. 

191H.; Általános földrajz I—11 l*écs-»p„ 1923.,
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A földfelszín formáinak ismerete, Hp., 1926.; 

Magyarország földraiza. Hp,, 1929 ; A Föld és 

élete. Bp., 1936-37. (6 kötet, összesen 3618 ol

dal.)

Irodalom

LÁNG S : A foldrd|2oktalás múltja az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen. Acta Geogr. 

Univ. Sdent Hűd., Hp., 1970. (teljes bibliográ

fiával), BALÁZS D.. Ch. J. kínai útinaplója. 

Földr. Múz. Tan. 1., Érd, 1985 , BALÁZS P ; 

Ch. J. rajzai és festményei. Érd, 1986.

Balázs Dénes

CHOLNOKY LÁSZLÓ

(Ozora, 1899 máj. 29 - 

Pécs, 1967. jún. 12)

A budapesti Tudományegyetemen vég

zett gyógyszerészeti tanulmányokat, majd 

Winkler Lajos mellett analitikai kémiából 
szerzett doktorátust, 1924-ben a pécsi egye

tem kémiai tanszékén vállalt tanársegédi 
állást. Grazi tanulmányúton, Pregl mellett 
mélyítette el szerves analitikai ismereteit, 

majd Zeehmeister László mellett újra a pé
csi egyetemen dolgozott. 1929-ben ad

junktus, 1934-ben magántanár lett, 1946- 

ban pedig a kémiai tanszék vezetőjévé 

választották Az MTA 1960 ápr. 14-én vá
lasztotta meg lev. tagjának Székfoglalójá

ban a karotinoidok szerkezetéről, bioge
neziséről és funkciójáról adott elő

Kémiai kutatásait Zechmeisterrel kezd

te meg Vizsgálataik központjában a karo

tinoidok álltak Izolálták a pirospaprika 

festőanyagát, a capsanthlnt. A karotln ka

talitikus hidrálásával igazolták annak kép

letét. Munkájuk során felélesztették a Cvet 

által századunk elején felfedezett, de alkal
mazásra alig került oszlopkromatográfiás 

módszert, és azt nagy hatású szerves ké
miai elválasztási eljárássá fejlesztették ..Die 

chromatographische Adsorptionsmethode" 

(Bécs. 1937 , Ijondon, 1943 A kromatog
ráfiai adszorpcióé módszerek) dmű kóny 

vük e területen a világirodalom első nagy 
sikerű monográfiája volt Későbbi kutatá 

sai is elsősorban az A-vitaminnal voltak

kapcsolatosak, s erről mintegy 75 tudomá
nyos dolgozata jelent meg.

Irodalom

SZABADOS József; Ch, L, Magyar Kémikusok 

Lapja, 1967.; SZABÓ László: Ch. I.. Magyar 

Tudomány, 1967., BRUCKNER Győző Ch. L 

Acta Chemica Hungarica, 1968.

Szabadváry Ferenc

( H l  T>Y JÓZSEF

(Pozsony, I7 5 ijú n  14 - 

Pest, 1813 niárc 4 )

Neve csak kevéssé ismert a ma olvasói 

előtt, pedig a 18. század végén még jeles 
és megbecsült személyiség volt Elsősor

ban mint zeneszerző, zongoraművész és 

karmester, másodsorban pedig, mert ő al
kotta meg a mai, írógéprendszerű gyors

távíró ősét
A pozsonyi színházban működött, ahol

— a Pressburger Zeitung szerint - 1779- 
ben egy kompozícióját be is mutatták 
1785-1788 között Erdődy János gróf po

zsonyi kastélyszinházának volt a karmes
tere. 1789-ben a budai német színtársulat,

1793-ban pedig a Kelemen László vezette 
magyar társulat karmestereként működött. 

1798 és 1801 között ismét a német szín

háznak volt a tagja.
A színháztörténészek véleménye sze

rint ő volt 3Z első magyar opera, a Pikkó 

hertzeg és Jutka Perzsi szerzője E kétfel- 
vonásos énekes játékát 1793 május 6-án 
mutatták be. Mástxlik nagy sikerű kompo

zíciója a Dér Telegraph oder Die Fern- 

schreibmaschine volt, amelyet 1795-ben 
szerzett és 1796. január 3-án mutatták be 

Dudán, január 7*én Pesten Mini e német 
nyelvű operája címéből is kitűnik, a távíró

nak kívánt ezzel propagandát csinálni, Sa

játos ötlet. Sajnos szövegkönyve elveszelt, 
igy csak más forrásokból tudjuk rekonst
ruálni, hogy mi is volt e technikai felisme

rése, szerencsénkre azonban a néhai jeles 

technikatörténész, Lósy-Schmidt Ede segít 
az eligazodásban
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Ch. J. 1787-ben egy új rendszerű opti
kai és akusztikai távírót talált fel, mely

nek leírását öt évre rá, 1792-ben egy 15 ol
dalas német nyelvű füzetben adta közre 
Budán az Egyetemi Nyomda jóvoltából 

Címe ez volt: Beschreibung eines Tele- 

graphs, welcher im jahr 1787 zu Press- 
burg in Ungarn ist entdeckt worden. Ak 

kor már ismert volt a francia Chappe állal

1791-ben felfedezett és a következő évben 

bemutatott „tachygráf’, amely szintén op
tikai távíró volt. Az ezt ismertető kötet vi

szont mind németül, mind magyarul csak
1794-ben látott napvilágot, az utóbbi a 
következő hangzatos címmel: A francia 

telegráfusnak, azaz: a minap kitaláltatott 
messze író alkotmánynak rövid leírása 

(Bécs, 1794).
Ch. J. találmányával lényegében csak a 

modell és leírás szintjéig jutott el, annak 
gyakorlati alkalmazására, bevezetésére 

nem került sor, bár egyik, működő ma
kettjét 1787-ben Pozsonyban, több főran
gú személy előtt be is mutatta. 1792 táján 

Potsdamban a porosz király már tetszéssel 

fogadta a masinát, bevezetésére mégsem 
került sor, pedig ez volt az első modem 

akusztikai távjelző, amely a francia Lin- 
guet 1782-es találmányánál is jóval hasz
nálhatóbb és ötletesebb volt.

A távírók korai felfedezői közül Chap
pe lelkész volt. Morse festőművész, Ber- 

ton és Chudy pedig zeneszerző, akárcsak 

a bécsi Kieninger József, aki 1837-ben a 

hangtelegráfia nehéz technikai kérdéseit 
igyekezett megoldani.

Irodalom

I1AYEK J. A nemzeti játékon története. 1-2. 

k. Bp.. 1887.. LUGOSI D Az első magyar 

opera előadása ZeneviláK. 1906., lA lló  II 

Pozsonyi zeneemlékek és zenészek Zent- 

kózlony, 1909.; VÁTER J A lelegráf és telefon 

története, lip . 1913.; ISOZ K Duda é j Pest 

zenei művelődése I Np , 1926 , MAJOR E : 

Ch J. Zenei Szemle, 1928 , I.ÓSY-SCMMWT 

Ede Ch I optikai és akusztikai livirója, Hp,, 

1932 PUKÁNSZKYNE KÁDÁR I Az étert ma

gyar énekesjáték Ilp.. 1961 (In Zenetörténe

ti tanulmányok. IX).; MAJOR E Ch I Hp.,

1967 (In Feiezetek a magyar zene történeté

ből.)

Gazda István

CHYZER KORNÉL

(Bárt/a, 1836 jan  4 - 

Bndapesl, 1909 szept.2l)

A Markusovszky Lajos és a Johan Béla kö
zötti idők legkiválóbb magyar orvosi szer

vezője. A középiskolai osztályok (Bártfa, 

Kassa, Temesvár) elvégzése után a pesti 
Medicinára iratkozott, ahol az 1857-58-as 
tanévben orvosdoktorrá avatták, majd Becs

ben szerzett természetrajzból tanári okle
velet. Előbb a Nemzeti Múzeum termé
szeti osztályánál „őrsegéd", s a Városi Fő

reáltanoda helyettes tanára. Az első nagy 
figyelmet keltő tanulmánya: A pesti levél

lábú héjanczokról (Crustacea phyllopoda 

faunae pesthmensis), latin-magyar nyel

ven e ritka és alacsonyabb rendű rákfélék
ről szól, 1861-(>en jelent meg, s ezzel érde

melte ki az akadémiai levelező tagságot 
Ekkor járt le helyettes tanári megbízása, 

így elfogadta szülővárosa meghívását a 

fürdőorvosi állásra, amelyet 1861-1869 
között töltött be. Balneológiai ténykedésé
re már ekkor felfigyeltek.

Egyik szorgalmazó^ a Bene és Bugát 
professzorok által szervezett, de az 1848- 

as szabadságharc, majd a Bach-korszak 
idején szünetelt magyar orvosok és ter

mészetvizsgálók vándorgyűlései újjászü

letésének Nem eredménytelenül, hiszen 

1862-1x.-n Pesten Eötvös József elnöklete 

alatt megtartották a IX. vándorgyűlést. Ké

sőbb a vándorgyűlések szorgalmas sze

replője, s e fontos találkozók 1840-1890 
közötti történetét is ő irta meg (Sátoraljaúj

hely, 1890). Zemplén megyei főorvosi mi

nőségben, amelyet 1869-1892 kozott töl

tött be Nehéz felsorolni, hány lapba irt és 

milyen széles skálájú volt publikációs te

vékenysége. A legfontosabb szaklapok: 

Kolozsvári Közlöny (1857), Gazdasági La
pok (1857, 1862), Magyarhoni Természet



223 Csaba

barát (1857), az Orvosi Hetilap, valamint a 
magyar orvosok és természetvizsgálók év
könyvei. Foglalkozott filoxerakutaiással, 

rovartannal (Újabb adatok Zemplén me
gye bogárfaunájához, Zemplén vármegye 

méhtéléi), ichtiológiával (Magyarország 

édesvízi halainak rendszeres átnézete..., 
Petényiről mint ichtiológról). Fő publiká

lási tere a balneológia és az egészségügyi 

szervezés volt. Több nagy kolerajárvány 
után, 1874-ben Szapáry Gyula belügymi
niszter megbízása alapján jelentette meg a 
Népszerű oktatás a choleraról című mun
káját.

1885-ben tartották fővárosunkban az 
első országos orvosi és közegészségügyi 
kongresszust, amelyen Ch. K Zemplén 
megyei főorvos volt az „Orvosügy a köz

ségekben és a körorvosi intézmények fej

lesztése" tárgykörének felkért szakrefe
rense Követelte a körorvosi intézmény 

államosítását, mert oak igy oldható meg a 

rászorulók ingyenes betegellátása, a köze
gészségügyi és járványügyi intézkedések 

kötelező kivitelezése, Rövid ideig és ko
rábban szerkesztett egy fürdőügyi lapot, 

több balneológiai munkája jeleni meg. 

köztük legfontosabb a pesti professzorok 
által szorgalmazóit és Stuttgartban kiadott 
Die namhaften Kurorte und Heilquellen 

Ungarns und Nebenlánder. Ezt talán a leg

sikerültebb összefoglaló, amely az elmúlt 
évszázadban híres fürdőinkről világnyel

ven megjelent. Gyönyörű a Bártfafurdói 

Emlékkönyv (1889, illetve 1895). Díváid 
Károly fényképeivel és Myskovszky Viktor 

rajzaival illusztrálva. 1888-ban keltezett az 

Önfenntartásról című ismeretterjesztő elő

adása. a darwinizmus és a bakteriológia 

sajátos keveréke.
1892-!>en Hieronymi Károly txilügymi- 

niszter a nyugdijlx* vonuló Markusovszky 

helyére a minisztérium egészségügyi osz

tályának vezetésével őt bízta meg. Itt bon

lakozott ki országos méreteken kiváló 

szervezőé képessége. 1894-1905 között 
három vaskos és egy pótköttftben jelent 

meg A/ egészségügyre vonatkozó törvé

nyek és rendeletek gyűjteménye, amely 
részben a Linzbauer X. Ferenc-féle: Codex 

sanitario-medicinalis Hungáriáé folytatá
sa, ám Ch, K. műve sokkal „magyarcentri- 
kusabb". Külön kiemelendő az 1876-ban 
kiadott XIV. törvénycikk 176 paragrafus

ból álló közegészségügyi határozatainak 
részletes ismertetése. Hangsúlyt kap a kór

házak és gyógyintézetek működésének 

szabályozása (IX fejezet), a járványúgy 
korszerű rendezése, a védőoltások kötele
zővé tétele, az orvosi kriminalisztika kodi

fikálása, a bujakórban szenvedők kőtele
ző és ingyenes kezelése, néhány szomszé

dos országgal (Itália, Svájc) kölcsönös be
tegellátási szerződés kötése, és végül, de 
nem utolsósorban a társadalombiztosítás 

alapjainak lerakása.

Irodalom

S7.INNYE! J Magyar írók élete és munkái 2. 

k. 69.; GULYÁS Pál: Magyar írók élete és mun

kái 4, k. Bp.. 1942; Nekrológok: Akadémiai 

Értesítő, 1909-; Gyógyászat, 1909., Gyógysze

részeti Hetilap. 1909,; Gyógyszerészi Közlöny, 

1909 ; továbbá. HÍRÓ Lajos: Ch. K. emlékeze

te. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

XXXV vándorgyűlésének történeti vázlata és 

munkálatai Hp. 1911.

Szállási Árpád

CSABA LÁSZLÓ

(Budapest, 192-t oki 9 - 

Budapest, 1995 ja ii 18.)

A budapesti Piarista Gimnáziumban érett

ségizett 1943-ban, építészmérnöki diplo
mát a budapesti József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett 

1947-lxm. Tanárai közül szakmai és eml>e- 

ri magatartása révén dr. Kotsis Iván pro

fesszor vált mások felett álló példaképévé 

Tagja volt a Magyar Építőművészek Szö

vetsége Mesteriskolája habom után indí

tott első ciklusának 1953- 1955 kozott.
Diplomája megszerzése után a Műegye

temen helyezkedett el a II sz. épületterve

zési tanszék tanársegédjeként Az egye 
lemről az 1948-ban kezdődött „tisztogatás"
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során került ki, ekkor az induló állami ter

vezésben talált munkára. Egymást követó 
munkahelyei: Mezőgazdasági Tervező Vál
lalatnál (1949-1954) tervező, közben a 
Budai Magasépítő Vállalat kihelyezett fő

mérnöke (1950-1951), Ipartervnél (1954- 
63) tervező, majd szakosztályvezető, Tí
pusterv, később Tervfejlesztési és Tech

nikai Építészeti Intézetnél 1963-tól iroda

vezető, 1970-től műszaki igazgatóhelyet
tes, 1980-tól műszaki fejlesztési szak fő
mérnök Nyugdíjba vonulása (1988) után 
építész szaktanácsadóként dolgozott halá

láig 1954 és 1964 között tervezést oktatott 
a Budapesti Műszaki Egyetem ipari, ké

sőbb középület-tervezési tanszékén, e te

vékenységét betegsége miatt abba kellett 
hagynia, de soha egyetlen pillanatra sem 

adta fel alkotó építészeti tevékenységét, 
s számos ipán és egyházi épületet terve

zett.

Alkotásaival az országban egyedül 
képviselte a korszerű templomépítésze

tet, egyedül az ő alkotásai törték át az új 

templomok építése elé gördített akadá
lyokat és ugyanakkor a hazai templomépí

tészetet a kottán; európai építészet színvo

nalára emelte. Cserépváralja (1959-1961), 
Hollóháza (1964-66), Hodász (1972-77), 

Nyirderzs (1980-84), Kaposvár (1983-88), 
Békásmegyer (1985-87) é.s a Flóratanyai 

kápolna (1990-91) kiemelkedő templom
alkotásai. Munkásságát kétszer tüntették ki 

Ybl-díjjal 1959, 1988-ban. Ipari építészeti 

tevékenységéért megosztott August Perret- 
dijat kapott 1961-ben.

Munkáit rendszeresen ismertették hazai 

szakfolyóiratok Alapító tag|a volt a Ma
gyar Építőművészek Szövetségének és az 

1992-ben alapított Magyar Művészeti Aka
démiának.

Tizenkét éven át volt főtitkára a Magyar 

Építőművészek Szövetségének (1961-73). 
Embert és idegeket őrlő őrhelye volt ez 
akkor a szakmának. Óriási erőfeszítéssel, 
diplomáciai érzékkel és rengeteg munká
val teljesítette ebben a tisztségben azt, 
amit vállalt: hidat építeni a szakma és a ha

talom között. A hídépítés keserves volt, 
ezt akkor kevesen értékelték Csak 1992- 
ben jutott oda a szakma, hogy ezért a te
vékenységért Kotsis Isrván-emlékéremmel 

az építészet „Fair Play" díjával jutalmazza.
Cs Juhász Sára

Irodalom

Magyar és nemzetközi ki kicsoda. Hp., 1992.

CSAPÓ JÓZSEF

(Győr. 1734.Jú l 18 - 

Debrecen, 1799. máj. 21.)

Orvosbotanikus, aki munkásságával jelen

tősen hozzájánilt a botanikai ismeretek 
terjesztéséhez. Alsóbb iskoláit szülőváro
sában kezdte, majd főiskolai tanulmányait 

Németországban és Svájcban folytatta. 

1759-ben szerezte meg orvosi diplomáját 

a baseli egyetemen. Ismereteit nyugat-eu- 

rópai utazásain bővítette. Hazatérése után 

városi fizikusnak (tiszti főorvos) válasz
tották Debrecenben, egyben a Református 

Kollégium professzora is volt. Számottevő 

nóvénygyűjlést végzett a Bakonyban és 

Debrecen körül, Baranya, Fejér. Győr. So

mogy. Veszprém megyékben. Jól ismert és 
sokszor idézett botanikai munkájában (Új 

füves és virágos magyar kert... 1775,1792, 
faksz 1988) a gyógyításra használható nö
vényeket és külső-belső hasznukat első

ként ismertette magyar nyelven, megadva 

a fajok francia, olasz és német nevét is. 

A több sziz gyógynövény leírása részben 

hiányos ugyan és nevezéktana sem Linné 

rendszerét követi, de a hazai (lóra ismere
téhez szolgáltatott néhány értékes adatot. 

Számos orvosi művet is írt. Ezek közül 

legismertebb a gyermekbetegségek le

írását és a gyógyításuk módját tárgyaló: 

Kis gyermekek isputálja... című műve 

(Nagykároly, 1771) Kéziratban maradt írá

sa: Über zusammengewachsene Kinder 

(1891).

Egyéb niúvci

Dissertatio inán# mell. de felire Hungartca 

BxmIuc 1759 ; Orvosi könyvecske, mely lie-
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legeskedö szegény sor>ü ember számára és 
hasznára készült. Pozsony és Pest, 1791

Irodalom
GOMBOCZ E.: A magyar botanika története. 
C193Ó)., CSAPÓ Gy -CSAPÓ Z A tagyosi Cs. 
család története 1985.; KÁDÁR Zoltán-PRISZ- 
TER Szaniszló: Az élővilág megismerésének 
kezdetei hazánkban. Bp., 1992.

Horváth Csaba

CSAPODY ISTVÁN

(Budapest, 1892 máj, 3.- 

Budupest. 1970.febr 27.)

Édesapja szintén szemész volt, a korabeli 

orvostársadalom ismert alakja, akinek atyai 

barátja volt Markusovszky Lajos.
Cs. 1.1913-ban szerzett oklevelei Buda

pesten. Munkáját az I. sz. Szemklinikán 
kezdte, Grósz tanársegédeként Az első 

világháborúban mint zászlóalj-orvos dol
gozott. Leszerelése után tanársegédként a 
Pozsonyi Klinikán, majd az Állami Szem

kórházban folytatta munkáját. 1924-1929- 
ig a Szent István Kórházban, majd 1929-től 

1960-ig az Új Szent János Kórházban mint 

szemész főorvos dolgozott.
Több külföldi tanulmányutat tett. 1930-i 

heídelbergi útján az élő szem megmintá

zását szolgáló eljárást mutatott be a kong

resszuson. Ez úttörő munka volt, olyan 

eljárást dolgozott ki, amelynek segítsé
gével az élő szemről, 3nnak károsítása 

nélkül, pontos másolatot készíthetett. Ez

zel a kontaktlencse készítés kidolgozá

sának lehetőségét teremtette meg. Első

sorban műtéti problémák érdekelték, Az 

ideghártya-leválás és a szemüregi plaszti

ka terén végzett munkássága, nemzetközi 

érdeklődést keltett. Elsők közölt vizsgálta 
a szem, a fül és a pajzsmirigy működése 

közötti összefüggést, A szemészeti rönt

gendiagnosztika és terápia korszerű mód

szereit dolgozta ki Hazánkban elsőként 
alkalmazta a selera megrövidítését, a re- 

ductio hu Ibit, a macula lutea-szakadás mű
téti ellátására, továbbá a szem maródásá

nak seliészi ellátását.

A budapesti Orvosegyetemen mintegy 

25 féléven át adta elő a szemészeti műtét
tant 1923-ban Pécsett magántanári, majd
1936-ban c. rk. tanári címet kapott. 1952- 
ben kandidátusi, később a tudomány dok

tora minősítést szerzett. Élénken részt vett a 
tudományos közéletben. A Szemorvostársa
ság titkára, majd elnöke volt. Sokat foglal
kozott a helyes szakmai beszéddel és írás

sal, valamint a tudomány népszerűsítésével.
Kimagasló az Akadémiai Kiadó gon

dozásában, magyar és német nyelven meg

jelent (1953,1956) „Szemüregi plasztikák" 
című monográfiája. A mai napig használat
ban lévő „Látáspróbák" cimű, klasszikus

sá vált könyve három kiadást ért meg. 
Publikációinak száma mintegy 170-re te

hető, magyarul, de nagy része németül, 

olaszul és franciául is megjelent.
,A szemészeti etikáról" szóló művében 

rávilágít - hogy egyetlen diszciplínából 
sem hiányozhat az etika, de a szemészet

ben ezt különösen fontos hely illeti meg.

Főbb művei
Szemüregi plasztikák (1953, 1956), Akad Kiad. 
(magyar és német ny.); Látáspröbák (több 
kiadásban).

Irodalom
HÍDVÉGI Jenfi: Cs. 1. (1892-1970) emlékeze
te. Orvosi Hetilap 1982.; RADNÓT Magda 
Cs. I. (nekrológ). Szemészet, 1970.

Kapronczay Károly

CSAPODY VERA

(Budapest, 1890. m árt 29 - 

Budapest, 1985. nov. d )

Budapesten érettségizett, majd a Tudo
mányegyetem Bölcsészeti Karán szerzett 
matematika-fizika diplomát. Az I. világhá 

lyoniban önkéntes ápolónő. 1913-tól leány 

gimnáziumi tanár, később tanulmányi fel 

ügyelő, majd 1936-tól 1949-ig igazgató 
Matematikai és fizikai cikkei, tankönyvei 

melleit máraz 1910-es évek végétől rajzolt 
és festett, elsősorban virágos növényeket, 
mindig természet után. F. munkásságát
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1922-től Jávorka Sándor irányításával, 
majd Jávorka halála után önállóan folytat

ta. 1932-ben lett egyetemi doktor, 1950-től 

1966-ig a Természettudományi Múzeum 
növénytárában dolgozott, ahová nyugdí
jasként 1972-ig továhbra is bejárt. A2 Entz 

Ferenc emlékérem (1966), a Munka Ér

demrend (1965, 1970) és az Állami Díj ki
tüntetettje (1980), több rádióriport, portré

film, tv-intenú résztvevője
Tökéletes természethűségű, aprólékos 

pontosságú akvarelljei és rajzai századunk 
egyik legismertebb növényillusztrálójává 

avatták. A 60 év során általa illusztrált ma
gyar növényhatározók, flóraművek, tan

én kézikönyvek, lexikonok ma is példa- 
mutatóak. Művei már az 1920-as évek óta 

nemcsak a hazai irodalomban váltak köz

ismertté. Számos európai és amerikai kiál
lításon általános elismerést arattak tusrajzai 

és akvarelljei. Több nemzedék nöu fel az 

általa illusztrált mezőgazdasági, kertészeti, 
dendrológiai, erdészeti, gyógyászati szak
könyveken, vagy a sok kiadást megért, 

népszerű Erdő-mező virágait és a növény- 

határozókat forgatva. Alapvető munkája 
volt a hazánkban első csíranóvényhatáro- 

zó összeállítása, de jelentősei alkotott a 

muzeológiában és a magyar növényne
vek gyűjtése terén is. Kimagasló tudomá

nyos eredményeit mintegy 20 önálló vagy 
társszerzős könyve, számos kisehb publi
kációja jelzi. A Természettudományi Mú

zeum növénytárában 11000-nél is több 
eredeti akvarellje található.

Főbb munkái

JÁVOKKA-CSAl’ODY A magyar flóra képek
ben. Hp. 1929-34 (Keprtni Hp , 197S ; Stutt
gart, 1979); CSAFODY: Színes atlasz „Ma
gyarország kultűrflrtrájá "-hor. Hp.. 1961 (len
gyel kiadása: 1973 ), JÁVOKKA-GSAI’ODY: 
Keni virágaink. Hp., 1962 ; CSAFODY Keim- 
lingsbesümmungsbuth üer Dikoiyledonen. 
Hp., 1968.; GSAPODY-TÓTH Flowering (rues 
and slimbx Hp , 1982.

Irodalom

LAWKüNCE, G. (szerk ): Catulogucof 2nd In

tern. F.xhihiton of Hotanical Art and Illusiratl-

on. Pittsburgh, 1968., In memóriám dr. Gs V. 

(1890-1985) Hot. Köziem.. 1988.; PRISZTEK 

Sz. Uibliographie dér T&tigkelt von V. Cs. 

Studia Hot. Hung., 1992.

Priszter Szaniszló

CSÁSZÁR ELEMER

(Gige. 1891 áet.6.- 

Budapest, r955 aug. 7.)

A budapesti Evangélikus Gimnázium el

végzése után a Tudományegyetemen szer

zett matematika-fizika szakos tanári okle

velet. Már egyetemi 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 sugár

zási törvényének kísérleti igazolására vo

natkozó tervét 1914 tavaszán nyújtotta be 

az egyetemnek egy pályázat keretében. 

Ez a munkája azonban a háború miatt 
abbamaradt. A pápai Református Gimná

zium tanári kara előtt 1918-ban tartott 

székfoglaló előadása viszont már igen 

sokirányú elméleti és kísérleti munkáról 

számol be.
Kvantumelméleti munkássága nem ne

vezhető szerencsésnek: kétségtelenül meg

lévő eredményeit beárnyékolja az a tény, 
hogy a kvantumelmélet kibontakozásával 
ellentétes irányban próbált hatni, megpró

bálván magyarázatot keresni a fénykibo
csátás és a fényelnyelés elemi folyamatá

ra a kvantumelmélet mellőzésével A fény 
foton- és hullámelméletét sem találta egy

mással osszeegyeztethetőnek.

Maradiságát nem Igazolja ugyan, de 

magyarázhatja az, hogy a húszas években 

az elméleti fizika a budapesti Tudomány

egyetemen igen sanyarú állapotban tengő

dött Az oktatás évtizedekkel lemaradt a 

fejlődéstől, a klasszikus fizikai képet nem 
liagyták háborítani a kvantummechanikai 

és a relativitáselmélet forradalmian új gon
dolataival. Cs. E. tudományos munkássá

ga kedvező fogadtatásra talált, rövidesen 

az egyetemre került, ahol magántanár lett,
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majd 1928-ban a Tudományos Akadémia 
tagjai sorába választotta.

Kísérleti fizikai, valamint oktatói mun

kája időállóbbnak bizonyult elméleti mun

kásságánál. Tankönyve a „Röntgensugár
zás és gyakorlati alkalmazása" (1934) év
tizedeken keresztül alapműnek számított.

Könyvében, valamint több tudományos 
és népszerűsítő cikkében is beszámolt rönt- 

gendózis-mérőjéről. E röntgen-ergométer- 
nek nevezett berendezés egy nehézfém 

ötvözetből készült sugárelnyelő kúpból 
és a kúphoz csatlakozó termoelemekből 
állt. Segítségével pontosan és viszonylag 
gyorsan leheteti mérni a röntgensugárzás 

dózisát.
Számos népszerűsítő előadást tartott és 

rendszeresen írt népszerűsítő cikkeket, el

sősorban a Természettudományi Közlöny
ben 1937-ben ismeretterjesztő könyve je

lent meg „A sugarak világa" címmel. Részi 

vett a Természettudományi Társulat mun
kájában, a társulat ülésein hosszú időn át 
jegyzőként szerepelt.

1937-ben a pécsi Tudományegyetemre 

(az elhunyt Rhorer László utódaként) egye

temi tanárnak nevezték ki.

Oktatói és szakírói kvalitásait nem csök
kenti az előző századot idéző stílusa.

A háború ulán is szerepelt 1946-ban pl. 

az MTA III, osztályának az ülésén előadás! 
tartott a lágysugaras röntgen gyógykezelés 
fizikai alapelveiröl. Az Akadémia megtar

totta levelező tagjai sorában.

A „fordulat éve” után börtönbe került, 

majd szabadulását követően néhány ével 

dolgozott még a Medicor gyárban.

Irodalom
MAKRA ZS.: Cs. E Évfordulóink. 1991

Makra Zstfimoiid

CSATÓ JÁNOS

(Ah'inc. IH.Í3 Aj>r 6 - 

N-KVenyva, 191} nw 1})

Az erdélyi flóra és faunakutatás jeles sze
mélyisége Középiskolásként részt vett a

szabadságharcban, Bem tábornok parancs
noksága alatt. A világosi fegyverletétel 
után visszavonult koncai birtokára és gaz

dálkodott. Az alkotmányosság részleges 
visszaállítása után (1861-től) hivatalt vállalt 
és szolgabíró, majd Alsó-Fehér vm fő
jegyzője (1873-tól), ké-sóbb alispán volt 
(1874—1902). Tudásszomjának irányát még 
Nagyenyeden Zeyk Miklós és Friedrich 

Wilhelm Stetter (1800-1871) befolyásol

ták.
Érdeklődése már korán a természet, 

különösen a madárvilág tanulmányozása 

felé fordult. A Retyezát termés2etrajzi vi

szonyaival (1868), és a Székásvólgy (1869) 
valamint a Sztrlgy mentének és mellék

völgyeinek (1873) madárfaunájával fog
lalkozott Bejárta Erdély botanikailag érde

kes pontjait is, mint a Páreng-havas, a Re- 
tyezát és a Kusztura-csúcv A Párengon 

Cs. J találta meg a Potentilla Haynaldianat, 

amelyet később Janka Viktor fedezett fel a 

Balkánon.
Kutatásai eredményeit több tucat pub

likációban foglalta össze. Nagy növény- és 

madárgyűjteményt állított fel, melyeket 
később felajánlott a Magyar Nemzeti Mú

zeumnak. Herbáriumát (amely 40 000 lap
ra terjedi) még életében (1912-ben) átad

ta a növénytani osztálynak. Madárgyűjte

ménye - amely korának egyik legna
gyobb magánkollekciója volt - kívánságá
ra szintén a Magyar Nemzeti Múzeumba 

került.
Tudományos eredményei mellett tár

sadalmi téren is szerzett érdemeket. Meg

alapította az Erdélyi Kárpátegyesület Alsó- 

Fehér-megyei osztályát. Az Alsó-Fehér 
vm,-i Történeti, Régészeti és Természet- 

tudományi Egyesület elnöke és a na
gyenyedi Bethlen Kollégium főgondnoka 

volt.

Fiibb művei
A Székásvíilgy flórája és madártanná ja. Magyar 
Orvosok és Természet vizsgálók Vándorgyűlé
seinek Munkálatai 13 IHW- 72-89 ; Alsó-Fehér 
vármegye növény- és állatvilága In Alsó-Ixrliér 
vármegye monográfiáin Nagycnycd, 189Ó.
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Irodalom

MOESZ Gusztáv; Cs. J herbáriuma a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. Botanikai Közlemé
nyek. 11 1912 ; JÁVOKKA Sándor Emlékezés 
Cs. J -ról. Botanikai Közlemények, 13- 1914.. 
GOMBOCZ E A magyar botanika története 
Bp., 1936.; IJAHI* József (összeáll.) - HÉTHY 
Zsigmond (szerk ) Magyar madártani bibliog
ráfia Békéscsaba, 1980

Horváth Csalta

CSERHÁTI JENŐ

(Győr, 1855. márc. 5.- 
Budapest, 1910. nov. 17.)

Atyja. Hechtl Ferenc gabonakereskedő, 

fiát Győrött é.s Pozsonyban taníttatta, de 
megkövetelte, hogy fia fél éven át lakatos

inasként is dolgozzon. Egyetemi tanulmá

nyait 1872-től 1876-ig a mai zürichi Eid- 
genössische Technische Hochschule jog

elődjén, a világhírű Eidgenössisches Poly- 

technikum-ban végezte. 1876. aug. 10-én 
szerezte kitűnő minősítésű gépészmérnö

ki oklevelét. Oklevelét 1887-ben a buda
pesti József Műegyetemen honosította 

Diplomájának megszerzése után egy éven 

keresztül Becsben teljesített katonai szolgá
latot, majd 1877 novemberében a Szabvá
nyosított Osztrák Államva,sül-társaság mér

nöke leit, végigjárva a vasúti műszaki és gya
korlati ismeretek megszerzésének fáradsá

gos útját a mozdonyfűtéstől a mozdonyve

zetésen keresztül a fűtőházi főnökségig 
1890. ápr. 13-án nevezte ki Baross Gálx>r a 

vasúti és hajózási főfelügyelőség biztosául 

Első tudományos közleményei a Ma
gyar Mérnök- és Építész Egylet Közlemé

nyeiben az állásával összefüggő kérdé

sekkel foglalkoztak, a Hollán-dij3t is el
nyerve 1890-ben egy dolgozatával.

1893-től a Fegyver- és Gépgyár Rt igaz

gatója - itt újraindította a korábban meg

kezdett, de abbahagyott szerszámgépgyár
tást. 1895 márc. l-|étól a Ganz és Társa 
Vasöntő és Gépgyár Rt. villamos gyárá 

nak cégvezetői, később igazgatói tisztsé
gét látta el 1904. okt 31-ig Az elektromos

gépek és a velük összefüggő egyéb gépé
szeti berendezések szerkezeteivel és gyár
tásával foglalkozott. Úttörő volt - Kandó 
Kálmánnal együtt - a magyar vasúivillamo- 

sitási munkálatok szervezésében, és részt 
veit az olaszországi Valtellina vasút elekt

romos berendezéseinek a tervezésében.

1906. máj. 5-én elnyerte a József Mű
egyetem gépszerkezettani tanszékének 
nyilvános rendes tanári kinevezéséi: A gép
elemek cimű tárgyat tanította Schimanek 

Emil után, Hermáim Miksa professzor előtt, 
bár tulajdonképpen a nyugalomba vonult 

Bíelek Miksa professzor helyére került. Elő

adta a Lokomotivok cimű tantárgyai is
Egyetemi tanársága idején a golyós

csapágyakról, a fogaskerekek felületi igény
bevételének vizsgálatáról, méretezéséről 

tartott előadásokat az MMÉE-ben is. Korai 
halála szakította félbe munkásságát

Elnöke volt a Magyar Gőzkazánvizsgá

ló Egyesületnek és társelnöke az Országos 
Magyar Védőegyesületnek is. Számos tár
sadalmi és tudományos egyesület válasz

totta tagjai, vezetősége sorába.
Tudományos, ismeretterjesztő és egyesü

leti cikkeinek és nyomtatásban megjelent 
Ibeszédeinek száma meghaladja a százat.

Kitűnően beszélt németül, beszélt fran

ciául és angolul is.

Főbb müvei

A kulisszás kormánymCivek egy sajátság MMÉE 
Kitti., 1889 . Vonat-seliességmérók. MMÉE Közi., 
1892 . Az elektromos és gózvontaiás összeha
sonlítása MMÉE Közi,, 1900,; Villamos auto
mobil felső vezetékekkel MMÉE Közi , 1900., 
Közgazdasági helyzetünk é.s megjavításának 
módja 1—II Magyar Pénzügy, 1905.; A po- 
zsony-béc.si vasút. Pozsony, 1906.; A műsza
ki foglalkozás é.s társadalmunk. MMÉE Heti Ér
tesítője, 1908.; Gépelemek. Cs. J előadásai 
alapján összeáll VIDOR J Rezső É n ; A ma
gyar mérnök helyzete a közigazgatásban, gyá
rainkban é.s a társadalomban. Bp., 1910.

Irodalom

SC1IIMANEK Emil: Cs. J. (1855-1910) MMÉE 
Heti Értesitő|e, 1910 . BALLA Pál: Cs. J emlé
kezete MMÉE Közi, 1911.

Vi-nh Ivrent
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CSERNÁK (C.HERNAC) LÁSZLÓ

(Pápa, 1740, szept. I - 

Deventer, 1816. máj. 5.)

Tanulmányait a debreceni Református Kol

légiumban végezte, 1759-66-ig végigszol
gált a professzorsághoz vezető minden ál
lomást: volt könyvtárör, preceptor, prae- 

ses, majd a kollégium szeniorja. 25 éves 
korában ösztöndíjjal külföldre ment, nyolc

évi tanulmányút|a során holland, német 
és osztrák egyetemeket látogatott. Gronin- 

genben 1773-ban orvos lett, 1775-ben pe
dig bölcsészdoktor. Ebben az időben már 
több orvosi és fizikai tárgyú értekezést tett 
közzé. 1775-ben a hollandiai Deventer 
gimnáziuma meghívta a filozófia és a ma

tematika katedrájára, ahol 177?- 82-ig rek 

tor volt. 18l6-ban vonult nyugdíjba.

Tudományos munkásságának legma

radandóbb emléke a Deventerben 1811- 

ben saját költségén kiadott 1022 oldalas 
„Crlbrum Arlthmeticum..." című törzs

számtáblázat, amely 1020000-ig a számok 

törzstényezős előállítását tartalmazza igen 

megbízható feldolgozásban. Újabb vizs
gálatok is csupán 53 sajtóhibát fedeztek 
föl a munkában. A kor számos jeles mate
matikusa - köztük Gauss - irt elismerő 

bírálatot a könyvről, amely kétségtelenül 

nagymértékben segítette a koraleli szám

elméleti kutatásokat. Fizikai műveiben a 
halmazállapot-változással és a látens hő 

kérdéskörével foglalkozott.

Irodalom
SÁKVÁKY Pál: Cv L. Tudományos Gyűjte
mény, 1 Hl7.; DÁVID Lajos: Debreceni régi 
matematikusok Debrecen, 192<í, JELITAI Jó
zsef: Cs L Debreceni Szemle, 1937

Szénássv Barna

CSICSATKA ANTAL

(firsektiJvAr, 1911 >- 

Vuca, IVJft jit l 9 )

A Műegyetem elvégzése után, 1938-ban 

postai szolgálatba lépett, A/ általános is

merkedés után, még ugyanez évben a Pos- 
ta Kísérleti Állomáson lett fejlesztőmér
nök. Első jelentős eredménye az AEG 

gyártmányú vivőfrekvenciás rendszerek 
átalakítása, és ezzel a magyar hálózatban 
alkalmazhatóvá tétele. Kialakította azt a 

rendszert, amelyben egymásba illeszthető
1,8, 15 csatornás egységek üzemeltethe
tők A Standard-gyári vivőfrekvenciás be

rendezések alkalmazásához szűrőket ter
vezett. Széles körű ismeretei alapján a há
ború alatt az állomásokon a vivőfrekven

ciás berendezések telepítésének és átcso
portosításának munkálatait irányította.

1945-ben áthelyezték a Posta Vezér- 

igazgatóságához, azonban ez a hivatali 
munka nem felelt meg egyéniségének, 
ezért még ez évben kilépett a Postától, és 

műszerépítő és -javító műhelyt hozott lét
re. A műhely 30 fővel dolgozott, és tönk

rement lerendezéseket újított fel, majd 

később átviteltechnikai célokra új műsze
reket fejlesztett és gyártott. Műhelyének 

termékei hosszú évekig segítették a Posta 

átviteltechnikai feladatainak megoldását. 
Kisvállalatát 1949-ben államosították, és 

ebből alakult ki a Mechanikai Laborató
rium. Itt is szükség volt konstruktív mun
kájára, ezért megbízták a laboratórium 
műszaki vezetői teendőinek ellátásával.

A Mechanikai Laboratóriumban számos 
lerendezés fejlesztését irányította, így töb

bek között az ő nevéhez fűződik az első 

magyar gyártmányú magnetofon kifejlesz

tése és elkészítése. Ebben az időben kez

dett el foglalkozni a szlereoátvitel és szte- 

reorögzítés problémáival. Elvileg ekkor 

már megfogalmazta a segédvivős sztereós 

rendszerek alapelvét.
1956-ban az Egyesült Államokba távo

zott. ahol 1957-ben csatlakozott a General 
Electric Vállalat elektronikus gyártmányok 
részlegéhez, Itt fő feladata audiolermékek 

fejlesztése volt. Tovább folytatta a szte

reó-átvitel megvalósításának kutatását, és 
kidolgozta a jelenleg világszerte alkalma

zott segédvivős, kétcsatornás sztereorádió 
elvét Ennek gyakorlati megvalósítását és
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az ehhez kapcsolódó gyártmányokat is ki
fejlesztene: erre vonatkozó alapszabadal

mát 1961-ben elfogadták és előbb az Egye
sült Államokban, majd világszerte ennek 

megfelelően dolgozták ki a berendezése
ket A műszaki megoldások részleteire vo

natkozóan további 13 szabadalmat nyúj

tón be. ezeket mind elfogadták, és ezek a 
módszerek a rádió-műsorszórásnak ma i.s 

részét képezik.
Kiemelkedő jelentőségű munkájának 

elismeréseképpen több magas kitüntetést 

kapott. Így 1966-ban a2 IEEE Fogyasztói 
Elektronika Bizottsága „Modern Pioneer 

in Creative Industry" díjjal tüntette ki.
A 70-es évek elején saját vállalatot ala

pított, mely a kábeltelevíziózás eszközeit 

fejlesztene és gyártotta, és az ő nevéhez 

fűződik az első egy chip-en megvalósított 
rádiókészülék i.v Az elektronika területén 

elért eredményeiért megkapta a C. P. Stei- 

metz-díjat, amit előtte összesen nyolcán 
kaptak meg. Élete utolsó éveiben szeretett 
volna Európába visszatelepülni, mert egész

ségét veszélyeztette a túlhajtott életforma, 
azonban ennek előkészítése során váratla

nul elhunyt.

Irodalom

SALLAI Gyula (főwerk ) 1*KI 100 éve (1891- 

1991) Hp., 1991

Lajlha György

CSONKA JÁNOS

(Sieged, I852.jm i.22- 

HtuUipest. 1939. ok i 27)

A jelenleg üzemeltetett sok száz millió 
benzinmotoron ma is olyan karburátor 

van. melynek alapgondolatával - Bánki 

Donáttal együtt - ők ajándékozták meg a 

világot, és elsőként szabadalmaztatták
1893- február 11-én, a két évvel koráblwn 

megkezdett kísérletek alapján, gyártásra 
éretten.

Tsonka Vince jóhírfi szegedi „gépépítő'' 
kovácsmester hetedik, legkisebb gyerme
keként született Már ifjú korában is érdek

lődéssel figyelte a műhelyben folyó mun
kát, ahol finommechanikai technológiát 
igénylő orvosi műszerek is készültek. Ver- 

secen végezte az elemi iskolát és a gimná

zium alsó négy osztályát, „I, rendű ered
ménnyel". Itt a német mellett latint i.s ta
nult, ami később segítségére volt a francia 

nyelv elsajátításában. Ezután a szakmai 
képesítés megszerzése végett édesapja 

műhelyében tanult 19 éves koráig. Utána 
az alföld-fiumei vasút szegedi főműhelyé
ben dolgozott. Szegedről 1873-ban Buda

pestre költözött és a Magyar Államvasutak 
fűtőházában vállalt munkát,

Az itthon megszerzett szakmai ismere

tek es a német, valamint francia nyelvtu
dás birtokában, megvalósította régi tervét: 

1874-ben, a maga erejéből, elindult külföl

di tanulmányútra. Az első állomás Bécs, az 

Österreichische Staatseisenbahn Gesell- 
schaft kötelékébe lépett. A császárváros

ban nemcsak a technikai továbbképzés 
lehetőségeit használta ki, hanem mindent 
tanulmányozott, ami természettudomá

nyos és általános műveltségét gyarapít- 
hatta: múzeumokat, könyvtárakat, kiállítá

sokat látogatott. A tanulmányút további 

állomásai: Korneuburg, majd St. Pölten. 

Utána Zürichben, a világhírű Escher Wyss 

vállalatnál helyezkedett el. 1875-ben Pá
rizsiba érkezett, ahol rövid megszakítások

kal közel két évet töltött el. Itt a Jour- 

naux-Leblond gyárban vállalt munkát. 

Egy kisebb párizsi nyomdában tanulmá
nyozhatta a Lenoir-motort és felismerte a 
belsőégésű motorok jelentőségét. Közben 

átment Angliába is és Idejárta londoni, va

lamint más angol nagyvárosok ipari köz

pontjait. 1876 őszén visszatért Párizsba, 

ahol megtudta, hogy a budapesti Műegye

tem pályázatot irt ki tanműhelyének veze

tői állására.

Cs. J. sürgősen hazautazott A műhely 

vezetésével ől - 32 pályázó közül a legfia
talabb, de idegen nyelveket lx\széló, világ- 

látotl, nagy gyakorlattal rendelkező, alig 
25 éves fiatal szakembert - bízták meg, 
Működését 1877. február 11-én kezdte
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meg A tanműhelyben kezdetleges álla
potokat talált és a személyzet is hiányos 
volt. Az egyetem vezetősége szívesen fo

gadta azt az ajánlatát, hogy saját költségé
re alkalmaz szakmunkásokat, ha a tan

műhely gépein végzett munkájukat a ma
ga céljaira is felhasználhatja, elsősorban 

újítások és találmányok kivitelezésére. Mi
vel a műhely számára külföldről beszer

zett atmoszférikus gázgép és petróleum
motor nem működött kifogástalanul, ma

ga fogott hozzá egy tökéletesebb gázmo

tor megszerkesztéséhez, és azt 1879-ben 

meg is építette. A több eredeti megoldást 
mutató első magyar gázmotor kitűnően 
működött é.s igazolta, hogy az invenciózus 

fiatal feltaláló nemcsak jó tervező, hanem 
kiváló technológus és kivitelező is Ezt 

az első nagysikerű alkotást találmányok 

hosszú sora követte, így 1882-ben a vegyes- 

üzemű gáz- és petróleummotor, amely 

szintén kifogástalanul működött.

A Csonka-motorok híre hamar túljutott 
az egyetem falain. így történt, hogy Mech- 

wart András, a Ganz-gyár vezérigazgatója, 
1887-ben Cs. J.-t kérte fel az előző évben 

(gyárvásárlás révén) a vállalat tulajdonába 

került külföldi motorok üzemképessé tété 
lére. Ez a tény döntő jelentőségű volt egy

részt közvetlen kapcsolatot létesített a Mű

egyetem és az egyik legnagyobb ipari vál

lalat között, másrészt ezzel indult meg a 

később barátsággá fejlődött együttműkö

dés közte és a gyár fiatal mérnöke Bánki 

Rónát között A motorok áttervezése sike
rült, és azok Ganz-motor néven kerültek 

forgalomba, azzal a kiegészítő felirattal, 
hogy Bánki és Csonka szabadalmainak 

(elhasználásával készültek (ún Bánki- 

Gsonka-molorok). A következő években 
közös szabadalmaik hosszú sora jelent 
meg, igazolva a gyümölcsöző egy üti mű

kőt lést A legnagyobb jelentőségű talál
mányuk kétségkívül a karburátor volt 
l'zen már tűszabályozás, féklevegő lx*ve- 

zetés és pillangószelep volt. A Bánki— 
Csonka porlasztót az 1000. évi párizsi (és 

az 1958. évi brüsszeli) világkiállításon is

bemutatták Nagy sikerű közös találmá
nyaik közül még meg kell említeni a gáz
kalapácsot és az automatikus csőgyújtással 

dolgozó motort.
A századforduló táján mindketten új 

feladatokat kaptak a Műegyetemen: Bán

ki Donát tanszékvezető tanár lett, Cs. J.- 

nak pedig az egyelem új mechanikai-tech
nológiai laboratóriumát kellett berendez

nie, így mint feltalálók is különváltak, de 

barátságuk és együttműködésük sohasem 
szűnt meg. A kimagasló műszaki alkotá

sokkal párhuzamosan Cs. J. elévülhetetlen 

érdemeket szerzett a magyar műszaki fel
sőoktatás gyakorlati részének folyamatos 
korszerűsítésével is. Világhírű műegyetemi 
tanárok voltak barátai és feltaláló társai, a 

külföldi kiválóságok közül a barátai közé 

tartozott Róbert Bosch is. Találmányok 
hosszú sora jelezte még az oktatás mellett 

végzett tevékenységét. Tervezett és készí

tett papír- és szövetszakitó-gépet, számos 

műszert és mérőberendezést, amiket hatá
rainkon túl is használtak Kedvelt területe 
volt a motorszerkesztés mellett a gépjár- 

műtervezés. A Magyar Posta számára ké
szített motoros tnciklit, majd gépkocsit, 

amely mint postaautó 1905. május 31-én 
indult sikeres próbaútjára. Innen számítjuk 

a magyar autógyártás kezdetét. Ó tervez

te és készítette az első hazai kompresszo
ros motort, tűzoltó-, csónak-, bányamoz
dony- és sínautó-motort, személygép

kocsit és autóbuszt. Ó alkalmazta először 

a motorgyártásban az alumíniumot, a ve
zérelt szívószelepet, a nagyfeszültségű 

mágnesgyújtást Műszaki irodalmi tevé
kenységének eredménye az első magyar 
automobil szakszótár, Cs. J érdemeit mind 

a Műegyetem, mind a magyar mérnök
társadalom hálával ismerte el, és nyugdíja

zása előtt, 1924-ben a Mérnöki Kamara 

feljogosította a gépészmérnöki dm hasz

nálatára.
Nyugdíjaztatásakor házának alagsorá

ban szerény gépműhelyt rendezett be, a 
saját maga készítette szerszámgépekkel 

A műhely első munkásai fiai voltak (kózu-
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lük Pál építészmérnök, János és Béla gé
pészmérnök). Amikor a sok megrendelés 
halaszthatatlanná tette a bővítést, a mű

hely egy része a Műegyetemmel szemben 

lévő raktárhelyiségbe költözött. Szociális 
érzékére jellemző, hogy a 30-as évek vi

lággazdasági válsága idején sem alkalma
zott létszám-, vagy bércsökkentést. A gép
műhely rohamosan fejlődött, és az összlét- 

szám 1938-ban már 300 főre emelkedett. 
Ekkor merült fel a gyáralapítás gondolata, 

és maga is nagy kedvvel vett részt a Fehér

vári úton építendő motor- és gépgyár ter
vezésében. A gyár építése azonban még 
meg sem kezdődött, amikor rövid beteg

ség után meghalt. Aktivitására jellemző, 
hogy közel nyolcvannégy éves korában, 

1935-ben nyújtotta be utolsó szabadalmát, 
egy motoros gépcsoportra, a .Hordozha

tó, szétszedhető láncfűrész-berendezés"- 

re Emlékét több szobor, emlékmű és ut
ca őrzi Születésének 130 éves évforduló

ján a Budapesti Műszaki Egyetem Jármű- 
gépészeti Intézetének laboratóriuma az ő 

nevét vette fel

Irodalom

CSONKA Pál: Cs. I élete és munkássága Az 
MTA Műszaki Tudományok Osztályának Köz
leményei, 1960. TERPLÁN Sándor. Vbr75Jali- 
rcn cntstand dér Karburátor als Erlindung von 
Donát Hánki undj Cs Acta Technica Ac Se 
Hung, 1969

Terplán Sándor

CSONKA JÁNOS. Ifj.

(Budapest, 1897. siept. 25 - 

Buffala. 1981 fűn  5)

A karburátor társfeltalálójának, Csonka Já
nosnak a fia A budapesti Műegyetemen 

szerzett gépészmérnöki oklevelet 1922- 

ben Te?*véröccsévd, Csonka Bélával együtt 
már középiskolás komkban gyakomokos- 
kodtak a Műegyetem mechanikai techno

lógiai tanszékének édesapjuk álul vezetett 
laboratóriumában, majd 1925-ben a oalá- 

di gépműhely alkalmazottal, tll mérnökei

lettek. A kiváló munka híre nyomán meg

növekedett forgalom miatt felmerült a 
gyáralapítás gondolata A gyártelep ter

vezését a legidősebb fiú, Pál vállalta, az 
édesapa és a testvérek közreműködésével. 
Az építkezés 1941-ben fejeződött be. A 

Csonka János Gépgyára Rt.-t a két gépész

mérnök fivér: János és Béla vezette. János 
a műszaki igazgató feladatkörét látta el. 
míg Csonka Béla a műszaki-gazdasági irá
nyító volt, beleértve a pénzügyeket is. 
Gyártmányaik: saját tervezésű motorok, 

motoros gépcsoportok, láncfűrészek, ka
pálógépek - melyek egyúttal univerzális 

kistraktorok voltak —, a legkülönfélébb 

motoralkatrészek, közöttük olyan jó minő
ségű dugattyúgyűrűk, amelyeket Svédor
szágtól Törökországig vásároltak Az össz- 

lélszám elérte az 1000 főt, közöttük 35 
mérnökkel. A gyárban tanonciskola, tan
műhely és intemátus is volt, ezeket szintén 

Cs. J. irányította, mégpedig olyan kivá
lóan, hogy az iskolák országos versenyé

ben tanulói mindig az elsők között szere

peltek.

A gyárat 1948-ban államosították és a 
két fivér az USA-ba távozott. Ott megbe

csült mérnökként dolgoztak 1973-ig Ez
után széles körű kísérleteket folytattak 

mikrokarburátornak nevezett találmányuk

kal A hangsebesség közelében porlasztó 
karburátorral 15 %-os benzinmegtakari- 
tást sikerült elérni az egész működési tar

tományban, meglepően tiszta kipufogás 

mellett.
Ifjabb Cs. J. hazájától távol halt meg. 

Emlékét alkotásai és hűséges munkatársai 

őrzik.

Irodalom
McCOMHS, Philip New Carbu rator Stall. The 
Washington Post, 1977. inárc.; UEHRENDI Emst 
US Energie Hehttrde suhventionlert Vergaser. 
Automobil Revue, 1977 szept; HIRSCHFF.IJ). 
Frilz: The Inveiiting Ürge is Alive and Will! 
Mechanical Engineering, 1979. márc.

Tarplán Sándor
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(SONKA PÁI.

(Budapest, 1896. jtil. 8  - 

Budapest, 1987. non 26.)

Cs. Jánosnak, a karburátor társfeltalálójá
nak a fia. Középiskolai tanulmányait Bu

dapesten a Lónyai utcai Református Gim
náziumban végezte.1914-ben iratkozott 

be* a budapesti Műegyetem Építészeti Ka

rára, 1916-18 között katona volt, 1920- 
ban építészmérnöki oklevelet szerzett 
Másodéves egyetemi hallgatóként meg

nyerte a Műegyetem Horváth lgnác-féle 
mechanikai pályázatát. Mint fiatal építész

mérnök, először városrendezési témákkal 

foglalkozott, és 1921-ben a budapesti Mar
gitsziget, 1922-ben Székesfehérvár, 1923- 
ban Szombathely rendezésére kiín pályá

zaton nyert második díjat. 1927-ben fizetés 

nélküli gyakornok lett a Műegyetem alkal

mazott szilárdságtani laboratóriumában

1928-ban építőmesteri képesítést is szer
zett. 1928-36 a Műegyetemen a matemati
ka című tárgy meghívott előadója. 1930-36 

között a Műegyetem alkalmazott szilárd

ságtani tanszékének adjunktusa és - mint 

helyettes tanár - vezette a tanszéket. 1930- 

ban megszerezte a műszaki doktori okle
velet, majd 1933-ban a József Műegyetem

től, 1936-ban a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemtől magán

tanári képesítést nyert, 1936-ban a Mű
egyetem alkalmazott szilárdságtani tan

szék nyilvános rendkívüli tanára, majd

1939-től e tanszék rendes tanárává nevez
ték ki 1945-ben lelt tanszékvezető egyete

mi tanár 1957-től nyugdíjba vonulásáig, 

1969-ig a Magyar Tudományos Akadémia 
szilárdságtani kutatócsoportjának volt a 

vezetője.
A Cross-eljárást 1931-től kezdve nép- 

szerilsiteite egyetemi előadásain, két évti

zeddel megelőzve a német egyetemeket. 
A relaxációs számító eljárást kerelszerke- 

zetekre alkalmazva, annak konvergenciá
ját egy új alakváltozási lépés bevezetésével 

lényegesen meggyorsította Eljárása külföl
dön is elterjedt, é.s külföldi egyetemeken is

ismertetésre került. Elsőként használta - 

egy építési szerencsétlenség adatait kutat
va - a képlékenységtan elveit egy keret- 

szerkezet tényleges teherbíró képességé
nek meghatározására. A Shanley-féle ki- 
hajláselméletet továbbfejlesztette, és eljá

rást dolgozott ki a végein felfüggesztett 
gerendák kifordulásproblémájának meg
oldására. Elsőként foglalkozott a sűrűn 

egymás mellé szerelt gerendákból álló - 
általa gerendasoroknak nevezett - szer
kezetek problémájával. Munkásságának 

igen jelentős része a héjszerkezetek téma
körét öleli fel. Dolgozataiban több újszerű 

héjalakot vezetett be, és ezek erőjátékát 
inhon és külföldön számos tanulmányban 
ismertette. A membránhéjak elméletével 
foglalkozó könyvét (1965) magyar, német 

é.s lengyel nyelven adták ki, főbb fejezetei 

angol nyelvű egyetemi jegyzetként is meg

jelentek.

Tudományos tevékenységéért a Ma
gyar Mérnök- és Építész Egylet a Czigler- 
és Hollán-pályadíjjal, a Tudományos Mi

nősítő Bizottság a műszaki tudományok 
doktora fokozattal, a kormányzat Kossuth-, 

majd Állami Díjjal tüntette ki. Számos 

szakmai szervezet, köztük a Nemzetközi 
Héjszerkezeti Egyesület (1ASS) tiszteleti 

tagja volt
Magyar nyelvű publikációinak száma 

meghaladta a félezret. Könyvei mellett leg

fontosabb dolgozatai a Magyar Tudomá

nyos Akadémia Műszaki Tudományok Osz

tálya Közleményeiben jelentek meg, ide

gen nyelven pedig főleg az Acta Technica 
Academiae Scientiamm Hungarica soroza

tában 17 ország 32 városában tartott 
előadást. Idegen nyelven több száz dol

gozatát közölték Megvalósult munkája a 

taksonyi templom elipszis alaprajzú ku

polája

Irodalom

DIJLÁCSKA Endrc-DULÁCSKÁNÉ SZEDERJEI 
Ilona Cs I* professzor, a tanár és tudAs élct- 
út|ii Magyar Építfiipar, 1979; MAJOR M.íté 
Cs P nyolcvan éves Magyar Építőművészet. 
1976 ; EGYED László Hcszélgtfés Cs P pm-
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fesszorr.il Magyar Tudomány, 1985. 470; VISY 
Zoltán: Cs. P. kilencven éves. Magyar Építő
művészet, 1986.; Mérnök vagyok. Építészet 
OMIKK. Hp.. 19H9

Hajós György

CSORBA JÓZSEF

(Nagyszülői (Ugocsa megye) 1789.jan. 9 - 

Pest, 1858 non 23)

Debrecenben töltötte diákéveit majd a 
pesti Tudományegyetem Orvosi Karán 

megszerzett orvosi diplomájával Somogy 
vármegyébe került. Már 1817-ben Somogy 

vármegye „rendes Physikusa". Itt hamaro

san megismerkedett az elmaradott egész
ségügyi viszonyokkal, .kenőasszonyok, 
... gyógyító javósok" tevékenységével, 

amit csak a századfordulón sikerült meg- 
rendszabályozr.i az orvosi állások szaporí

tásával.
1828-ban súlyos vörhenyjárvány pusz

tított a megyében. „Felvilágosító Hirdet

mény a .Vörheny' betegségről" címmel tá

jékoztatót adott ki. 1829-ben adta ki „llygi- 
a.stika, vagy is Orvosi Oktatás" cimű főmű
vét. A mü megjelenését bejelentette a ka
roknak és rendeknek, .segítségüket kérve 
az abban foglaltak megvalósításához, ugyan 
akkor kiemelve érdemüket a himlőoltás 

meghonosításában, a járványos betegsé
gek ellen hozott intézkedésükben. Hygias- 

lika cimű művében értekezik a gyennek- 

és felnőttkor élet- és kórtanáról, a betegsé

gek gyógyításáról, az egészség fenntartá
sáról, sőt még az elsősegélynyújtás módo

zatairól is A Hygiastikának „A kisdedek
nek szájoknak gombás kisel>esedéséről" 

cimű fejezetében leírtakkal Cs. J . a szájpe

nész gombás eredetének kifejtésével a 

gombatenyészetnek mint élő kórokozó
nak leírásával 10 évvel megelőzte Schön- 
leint, Henlét, Grubyt! A Hygiastíká-ban 

részletesen foglalkozott fi veszettséggel. 
A méreg behatolásinak megakadályozásá

ra annak kiégetését, kimetszését is ajánlja, 
már 1827-ben megjelent latin nyelvű köz
leményében ,.1’rophyl.ixi: metliodus unna

secure" Cs. J. a veszettség megelőző 

kezelését olyan fontosnak tartotta, hogy 
egy kiadványt jelentetett meg „Békesség 

minnyájunkkal!" címmel.
Hygiastika című munkájáért a Magyar 

Tudományos Akadémia 1832. március 9- 

én levelező taggá választotta A 312 olda

las művet Pesten nyomták.
Az 1831-32. évi kolerajárvány idején 

minden erejét iatba vetette és a védekezést 
megyéjében körültekintő gondossággal 
végeztette A védekezés sikeres volt, loka

lizálták a járványt. 1834. májas 30-án ered
ményes gyógyító tevékenysége elismeré
séül nemességet kapott I Ferenc királytól.

Érdeklődése kiterjedt kora influenzás 

megbetegedéseire is. Az „Orvosi Tár 1833. 
évi VII fejezetében .A mos (azaz jelenle

gi) náthahunjlról” értekezett. Felhívta a fi
gyelmet, hogy hasonló járványok zajlottak 

le Európában 1733, és 1782-83-ban. Bízik 
abban, hogy e betegségekre is lesz idővel 

orvosszer Foglalkozott a pokolvar járvány

tanával. .A magyarországi |X)kolvar, annak 

természete, okai, óvó és gyógymódjai" c. 
munkájáén a Magyar Tudományos Akadé

mia pályázatának második díját nyerted

1848-ban Pécsett megjelent „Észrevé
telek az álladalmi egészség rendezéséről 

hazánkban1’ cimű munkája az egészségvé
delem, kórházfejlesztés, gyógyszerellátás 

kérdését tárgyalja A kaposvári kórház lé
tesítésében, és működésének elindításá

ban igen nagy szerepe volt.
1852-ben Pestre költözöl! és orvosi to

pográfiát írt „Somogy megye ismertetése" 

címmel. I lamvail a pesti Kálvin téri temp

lom kriptája őrzi.

!!<Jbb müvei
.Hygustika", Pest, 1928.; Észrevételek azálla- 
dalmi egészség rendezéséről Ilazánkban, Pécs, 
18*18.. Somogy megye ismertetése. Pest, 1852

Irodalom

l’KANKLJózsef: Fejezetek Somogy megye or- 
v<xst<>rténetél>fil dr Cs J (I rész), Eii. Munka
1975., 101 Munka 1976. (II rész); FÜSTI MÓL
NAK Sándor Kgészségugyi lolvilágosiiás a re 
formkon Pannóniában (Cs. J. 1789-1818),
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Egészségnevelés, 198Z, HíANKL József, BO- 

DOSI Mihály: Cs. J. emlékezete, Orvosi Heti

lap, 1984.

Kapronczay Károly

CSORGEY TITUSZ

(Nezsider, 1875. aug. 15 - 

Tapolca, 1901 tiec. 16.)

Édesanyja korai halála után anyai nagy

bátyja vette pártfogásába, akinek később a 
nevét Ls fölvette. Ez az amatőr művész ve

zette be fiatal rokonát a művészi alkotás 

világába, a madártan iránti vonzalmát pe
dig természetrajz tanára, a bencés Fászl 
István oltotta belé. Életművében ez a ket

tősség elválaszthatatlanul egybeolvadt, s 
szerencsésen találkozott benne a tudomá

nyos és művészi megfigyelő- és alkotó

készség. Még mielőtt 1893-ban a pesti egye 

lemre került, már megfigyelte és gyűjtötte 

a Fertő nádasaiban megbúvó madarakat. 
Még egyetemi tanulmányai közien meg

bízást kapott Hermán Ottótól, hogy a kor
szerű magyar madártan úttörőjének, Peté

nyi Salamon Jánosnak kéziratban maradt 
jegyzeteit sajtó alá rendezze és illusztrá

ciókkal ékesítse. 1895—191-4-ig, Hermán 
Ottó haláláig az Ornitológiai Központban 

dolgozott. Ez idő alatt Hermán Ottó segít

ségével jelentős külföldi tanulmányokat 
folytatott az Adria vidékén, ahol a madár

vonulást figyelte meg, a ihüringiai See- 
Iwcliban, ahol az ottani madárvédelmet 

vizsgálta, Itt tanulta meg a mesterséges lé- 
szekodúk készítését, melyet később ha

zánkban is az ő tervei alapján készítettek 
1914-len átvette az Ornilológiai Központ 

vezetéséi, melynek igazgatójává hivatalo

san csak Chernel István halála után, 1922- 
ben nevezték ki. 1915-ben megbízták az 

említett intézmény folyóiratának az „Acjui- 

la ” nak szerkesztésével, ám egy év múlva 
Chernel vélte át a folyóirat irányítását, ké
sőbb azonban Chernel halála után újra ó 

leli a szerkesztő. Ó készítette a folyóirat 
cimlaplervét, számos magas színvonalú il

lusztrációját és több tanulmányt is publi

kált benne. Több külföldi madártani mun
kát is illusztrált, főként az angol madárfes

tő, Archibald Thorburn stílusában. Ha
zánkban főként Hermán Olló számos ki
adásban megjelent könyvének („A mada
rak hasznáról és káráról") illusztrációival 

lett közismert. Érdemei elismeréséül több 
külföldi madártani egyesület választotta 
tagjául, 1933-ban Hankó Béla professzor 
javaslatára a debreceni Tisza István Tu

dományegyetem díszdoktora lett. 1934- 
ben kísérletügyi igazgatói rangban ment 

nyugdíjba. Nagyértékű madárrajzainak ere
deti példányai a II világháború alatt az Or- 

nilológiai Központból lett Madártani Inté
zet Hermán Ottó úti épületélen jórészt 

elhamvadtak.

Főbb müvei

Ot hónap Spalatoban, Klny Aquila 1903; Út
mutató a mesterséges fészekodvak alkalmazá
sához, Budapesl, 1905.; Gyakorlati madárvé
delmünk, Klny. Aquila 1908 . Madárvédelem a 
kertben, Budapest 1913.

Irodalom

NISSEN, Cl.. Die ilkistnerten Vogelt)üclx;r, Stutt
gart 1953 , VEKTSE A Aquila 1962-63.. KEVE 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé
nyei 1968., F. VIRÁNYI J Magyar Agrártön 
Életrajzok A-H , B , 1987

Kádár Zoltán

CSŰRÖS ZOLTÁN

(Budapest, 1901. febr. 6 - 

ButUtpest. 1979 oki 28.)

Középiskolai tanulmányai után 1920-l>an a 

budapesti |óz.sef-Műegyetemre iratkozott 
be, ahol 1924-ben vegyészmérnöki okle

velet szerzett 1925-től Zemplén Géza szer 

vés kémiai tanszékén tanársegéd, 1928- 
tól adjunktus, 1929-ben elnyerte a műsza

ki doktori oklevelet, majd a lakkok és mű
anyagok lárgykörlen magántanárrá habi
litálták 1936*ban. Két év múlva. 1938-ban 

az akkor létesített tcxlilkémiaí tanszék ve
zetésével bízták meg, és rk. tanán címet 

kapott, 1940-ben kinevezték ny. r. tanár

nak. Ebben az időszakban írt könyvei
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Lakkok (Bp., 1942 ), Műanyagok (Bp., 
1942 ) és a Textllkémia (Bp.. 1942)

1947-ben a tanszék neve szerves ké

miai technológia tanszékre változott és 

működési köre is bővült Ekkor jelent meg 
„A színezékek és színezés fejlődése" (Bp,, 

1956.) című könyve és társszerzőként 
megírta a „Műanyagok" (Bp., 1956 ) és a 
„Textllkémia” (Bp , 1964 ) munkákat, me
lyek e két fontos technológiai terület teljes 
anyagát felölelik. Több ízben viselt egye
temi tisztségeket: 194 3-̂ í 4-ben a Gépész

éi Vegyészmérnöki Kar dékánja, a legne
hezebb időkben a Műegyetem rektora 
(1946-1949 és 1958-1961) Különösen el

ső rektorsága alatt, a háborús károk eltün
tetésében, az egyetem újjáépítésében szer

zett érdemeket

Tudományos munkásságát Zemplén 
Géza mellett a szénhidrátok kutatásával 

kezdte el, legjelentősebb a cellulóz szerke

zetének felderítésére végzett vizsgálata, 
valamint a glükozidok előállítására kidol

gozott titánkloridos módszere. Később ku
tatásainak központjába a szerves reakciók 
heterogén katalízise került, foglalkozott 

továbbá a szálas anyagok és a foszgének 

kémiájával. Úttörő munkát fejtett ki a mak
romolekulás kémia meghonosításában, 
gyakorlati tevékenységével, szabadalmai

val pedig a magyar textilipar fejlődését se
gítette elő. Tudományos érdemeiért és tár

sadalmi munkájáén számos kitüntetésben 

részesült: az MTA 1946-ban lev. és ugyan
abban az évben r. tagjának is megválasz

totta, Kossuth díj (1953), a BME tb dokto
ra (1975)

Kiemelkedő munkát végzett a tudomá

nyos ismeretterjesztésben is, több lexikon 

szerkesztőségnek volt tagja, s közreműkö
désével számos tudománynépszerűsítő 
munka jelent meg.

Hosszú időn át főszerkesztője volt az 
Élet és Tudománynak 1946-ban ő alapí
totta az MTA idegen nyelni kémiai folyó

iratát. a Hungarica Acta Chimleát. A BMF. 

Időszaki kiadványának, a Periodíca Poly- 
technicanak is ő volt a főszerkesztője

Több mint 200 tudományos publikációja 

jelent meg,

Irodalom

HARDY Gyula: Cs, Z Kémiai Közlemények, 
1980.; VÉGH Ferenc. Cs. Z. Periodica Poly- 
technica, 1982.

Móra László

C.ZETZ JÁNOS

(Gidó/ah a. 1822. Jtín. 8 - 

Buenos Aires, 1904 szept. 5.)

Cz. J. magát örmény-székelynek nevezte, 
arra hivatkozva, hogy apai ősei a 17. szá

zadban települtek át a Kisküküllő-menti 

Erzsébetvárosból Háromszék megyébe 
Távolabbi őseinek erdélyi emlékét megta

láljuk Heltai Gáspár 1574. évi históriájának 

egyik borítólapján, ahová tintával írta rá 

nevét egy Cetz Antal a 17 század végén, 

esetleg a 18 század elején

Iskoláit a közeli Kézdivásárhelyen, majd 
Brassóban kezdte, ahonnan rövidesen a 

bécsújhelyi katonai akadémiára került. El> 
ben a döntésben része volt édesapjának, 

aki maga is vonzódott a katonai pálya fe

lé. Hadmérnöki tanulmányai alatt sajátítot

ta el a csillagászati, geodéziai, térképésze
ti és vasútépítési ismereteket, amelyek éle

tének későbbi éveiben a sikereket hozták. 

Rövid időre visszatért Brassóba, ahol befe
jezte a magyar hadnyelv megírását Kivá

ló eredményei alapján főhadnagyi rang

ban 1846-ban az osztrák katonai térképé
szeti intézetbe, a közismert 1839-ben ala

kult Militár Geographisches Instilutba he

lyezték Itt térképészeti munkái melleit, 
magyar nyelvtudása alapján első mellék- 

feladata 1847-ben a Fényes Elek-íéle sta

tisztikai munkák teljes fordítása volt 
1848 júniusában az Erdélyben megala

kult honvédség szolgálatába állt 1848 

őszén kereste fel Kossuth (.ajőst, aki öt 
Kolozsvárra, Vay Miklós kormányzóhoz 

irányította Katonai pályafutásál, Bemmel 

való kapcsolatát részletesen ismerteti em
lékirataiban. Rövidesen ezredes, majd tá
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bornoki rangban Bem József vezérkari ve
zetője. Nevéhez kapcsolódnak a Nagysze
ben, majd PLski környéki téli hadjárat sike

rei. A szabadságharc bukása után először 
nem akar külföldre távozni és szilágysági 

barátainál húzódik meg. Értesülve a reá is 

vonatkozó halálos ítéletről, kénytelen me
nekülni, Pest, Becs, Hamburg, Párizs érin
tésével eljut 1851 -ben Londonba Kossuth- 

hoz. Itt vállalja a magyar katonai emigráció 
szervezését. Amikor Kossuth New Yorkba 
utazott. Cz. J. visszatért Franciaországba 

Az akkoriban nagy lendületet kapó vasút
építéseknél vállalt munkál. Nem hagyott 

fel a forradalmi erők szervezésével, de tö
rökországi és olaszországi útjai során meg
győződött arról, hogy nem érhet el ered

ményt. Tíz év eredménytelensége után 

1859-ben döntött úgy, hogy kivándorol 

Argentínába. Elhatározásában közreját

szott, hogy felesége az előző argentin el

nök unokahúga volt.

Argentínában nagy kiterjedésű tagosítá
sokat és felméréseket vállalt. Emlékiratai

ban úgy írja, hogy .divatos földmérő lel

tem". Sikeres munkája volt Santa Fé-Rspe- 

ranza-San Germino, majd a Rosaria-San- 

ta Fé-Faraná és Concepción dél Uniguay 
közti vasútvonalak tervezése, A tervezett 

vasútvonalak, valamint Azna! és Kosario 

környékének térképezése a terepi akadá
lyok miatt nehéz feladat volt. Hasonló 

feladat volt az Argentína, Brazília és Para

guay határvidékének, valamint Entre Rios 

tartománynak a térképezése is.
Időről időre a polgári munkák mellett 

részt vett katonai feladatokban is. Tábor

noki címét nem használhatta, az argentin 

hadseregben ezredesi rangot kapott. Ki

sebb expedíciók vezetése során tapasz

talta az argentin vezetők rossz felkészülé

sét. Javaslatára Sarmiento elnök elrendel

te egy katonai intézel szervezését. Az 
1874-ben alapítón .Colegio Mililar de la 

Nation" alapítója és első vezetője és taná
ra 25 éven át Cz. J. volt További intézke

dés volt 1875-lxrn önálló térképészeti inté

zel alapítása. Cz. J. vezetésével az intézet

állal szerkesztett Argentína, Chile, Para
guay és Uruguay térképe az 1883- évi 
nemzetközi kiállításon aranyérmet nyert. 

Ezt a térképet 1885-ben megjelentette 
nyomtatásban a gothai Justus Perihez inté
zet. Cz.J. 1896. évi nyugdíjba menetelekor 

az általa alapított katonai mérnöki iskola 
és térképészeti intézet már sikeresen mű
ködött. Az argentin kormány érdemeit 

elismerte és emlékét tisztelettel őrzi. Bue
nos Airesben egy (eret nevezlek el róla és 
az általa alapítón intézet elölt látható a 
mellszobra. Az argentin posla egy bélye

gen is megörökítette az arcképét. 1899 
ben tervezte, hogy hazalátogat a szülő

földjére, de közbejött betegsége miatt ezt 

már nem tehette meg. Látása is megrom
lott, ezért spanyol nyelvű emlékiratát dik

tálva tudta befejezni. 1904-ben földi ma

radványait a főváros Reccoleia temetőjé
ben helyezték el. Az általa alapított intézet 

50. évfordulója alkalmából az elkészült El 

Palmera kápolnában kapta meg a végső 

nyughelyei.

Művei
Emlékezéseim (Cz. J. kéziratos emlékei, rész
ben spanyol nyelven).; Magyar hadinyelv 
Pest, 1844.; Bem erdélyi lwd)árata 1848-ban 
Pest, 1868

Irodalom
JAKAB F.lek. .Szabadságharcunk történetéhez 
Budapest, 18H0 ; KŐVAKI László: Erdély törté
nete 1848—49-ben. Fest, 1846.; KAUM Frigyes: 
Magyar térképészek Dél-Amerikában, Geodé
zia és Kartográfia, 1983., SZABÓ László: Magyar 
múlt Dél-Amerikában Buenos Aires, 1978. 
(újabb kiadása Budapesten 1982-lx-n), KEDVF.S 
Gyula: Cz J a szabadságharc legfiatalabb tá
bornoka. Bp., 1996.; 11ÉCS Lászlódé: A geodé- 
ta Cz. J. Geodézia és Kartográfia. 1973.

Faunt Frigyes

CZIGLER GYOZO

(Arad, IVfO JM  19- 

fíudapnt, I90S márt. 2fL)

Régi svájci építészcsaládból származott. 
Nagyapja telepedett le Magyarországon,
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fiát a bécsi Katonai Műszaki Akadémián és 
a Művészeti Akadémián képeztette. Uno

kája, Cz. Gy., ebben a szellemben nevel

kedett. Aradon végezte el alsóbb iskoláit, 
majd ő is Bécsbe került, ahol a Képzőmű
vészeti Akadémián tanult kora kiemelke

dő mestere, Theofil Hansen tanítványa

ként
1871-ben, apja váratlan halála miatt, 

megszakítva tanulmányait hazatért Ma
gyarországra Itt befejezte az édesapja ál

tal megkezdett építkezéseket, műemléki 
helyreállításokat. 1873-ban hosszabb kül
földi tanulmányútra indult: Ausztria, Né
metország, Anglia, Franciaország, Olasz- 

és Görögország voltak útjának állomásai 
Visszatérve a fővárosiban telepedett le, és 
a főváros mérnöki hivatalában dolgozott. 

Számos tervpályázaton indult, közülük jó- 

néhányat meg is nyert. Elmondható, hogy 

a századvég fővárosának építészeti kiala
kításában, jeles kortársaival együtt, Czig- 
lemek is meghatározó szerepe volt Tervei 

alapján épült meg az Andrássy úton (ak
kor még: Sugár út) az egyik palota (ma 3 
sz.), az Alkotmány utcai Kereskedelmi 
Akadémia, az Országos Erdészeti Egyesü

let háza (ugyancsak az Alkotmány utcá

ban), a Keleti Károly utcai KSH székház, 
az egykori Országos Kaszinó épülete (a 

Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca 
sarkán), a városligeti egykori ártézi, ma: 
Széchenyi fürdő, továbbá a bécsi Pazma- 

neum épülete, összesen mintegy 60 jelen

tős épület 1899-ben Lotz Károllyal együtt 
restaurálta a tihanyi apátság épületét.

A pe.sti Műegyetem 1887-ben az újon

nan alakult ókori építészeti tanszékére 
hívta meg nyilvános rendkívüli tanárnak, 

majd ugyanitt 1888-ban nyilvános rendes 
tanárrá neveztek ki. Az 1890/91-es tanév

iben a Mérnöki és Építészeti Szakosztály (a

későbbi karokat ekkor még szakosztá
lyoknak nevezték) dékánjává választották 
meg Az egyetemen tanított haláláig.

Építészeti eszményképe, mestere, The
ofil Hansen szellemében, a görög, kis rész
ben a római, majd a klasszikus reneszánsz 
stílus volt. Elképzeléseit műemlékvédelmi 

tevékenységében is megvalósította. Nem 
szerette a kísérleteket, tanítványaitól is 
megkövetelte az általa helyesnek tartott 

építészeti stílus(ok) követését. Merev, szi

gorú, de emberséges és segítőkész pro

fesszor volt.
1891-ben elnökének választotta meg 

az MMÉE Mű- é.s Középítési Szakosztálya,

1894-ben pedig az MMÉE elnökévé vá
lasztották. 1903-ban az MMÉE tiszteletbe
li tagja lett. Elnöke volt 1897-től az Anyag

vizsgálók Magyar Egyesületének, tagja a 

Műemlékek Országos Bizottságának, az 

Országos Képzőművészeti Tanácsnak és

1895-től elnöke az Országos Magyar Ipar
művészeti Társulatnak.

A Műegyetem mai, budai telephelyé
nek kijelölésében úttörő szerepe volt, részt 
vett a telepítési terv készítésében is. 1900- 

ra elkészült a Gellért téri kémiai (Ch) épü

let terve, 1904 szeptemberében már a kész 
épületben indult meg az oktatás.

Az MMÉE 1910-ben egykori elnöke és 

tiszteletbeli tagja emlékére emlékérmet 
készíttetett. Számos későbbi építész ré

szesült e kitüntetésben,

l o műve

Az építészet Mrlénete llp , 1003 (KABDEBÓ 

Gyulával)

Irodalom
I I1ERONYMI Károly Búcsú C/.. Gy.-től. MMÉE 

Heti Értesítője, 1905 GÁSPÉKNÉ DEMETER 

Judit: A Műegyetem építői, (in A ISME Köz

ponti Könyvtárának Évkönyvei V., 19H6.)

Végb Ferenc
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DALLOS GYÖRGY

(Budapest. 1910. ?- 

Sopronkdhida. 1945?)

A Piarista Gimnáziumban tanuk és érettsé
gizett Diákkorában kezdett a rádiózással 

foglalkozni, berendezésen maga építette, 
fc'gy korabeli sajtócikk szerint mint kísérle

tező rádiós távoli rádiósokkal tartott kap
csolatot az akkori lehetőség szerint morze 

összeköttetéssel. „Egy diák, aki minden 
délután egy kínaival sakkozik", irta róla 
egy újságíró.

Mérnöki diplomáját Charlottenburgban 

szerezte, ahol Mihály Dénesnek volt asz- 

szisztense. Ezen idő alatt ismerkedett meg 

a televízió- technika forradalmi újdonságai

val Amikor Mihály Dénes Angliába emig

rált - 1936-ban - ő hazajött Magyarország
ra és az Egyesült Izzólámpa és Villamossá

gi Rt -nél helyezkedett el A Tungsram Ku
tató Laboratóriumban Bay Zoltán munka

társa és jó barátja lett Nagy és sokrétű tu
dományos, főleg rádiótechnikai ismeretei 

révén hamarosan a szakma ismert és meg
becsült szakemberévé lett. Számos elő

adást tartott az Elektrotechnikai Egyesület
ben. Sokat foglalkozott a rádiózás légkön 

zavarainak problémájával.

1942-ben a „Bay-csoport" tagjaként részt 

vett a lokátor és a mikrohullámú rádiók 

fejlesztésében. A vevőkészülék mellett a 

mikrohullámú áramkörök kialakításában 

szerzett érdemeket. Részt vett a Hold-ra

dar kidolgozásában is, azonban a kísérle
tek sikerét tragikus halála miatt nem ér

hette meg,
A Tungsram Rt -nél eltöltőn tízéves ku

tatómunkája emlékére a gyár melletti utcát 

róla nevezték el.
Mészáros Sámior

DALLOS JÓZSEF

(Budapest. 1905.fan  7 - 

London, I979.jtin.27.)

Tanulmányait Budapesten végezte, szem
orvosi szakképesítését Grósz Emil sze

mészprofesszor európai hírű klinikáján 

szerezte meg. Nevéhez fűződik a kontakt
üvegek (mai szóhasználattal: kontaklen 
esék) tökéletesítése, az 1930-as évek ele
jén A budapesti 1. sz. Szemkilinika labo
ratóriumában végezte kísérleteit, és ezek 

eredménye volt az az üvegtechnikai eljá
rás, amely a mintára pontosan simuló vé

kony uvegkagylók előállítását tette lehető

vé. 1932-ben megtalálta a hibátlan lenyo

matvételhez alkalmas anyagot - a Poller- 
féle „negocollt", és sikerült kidolgoznia a 
követelményeknek megfelelő eredményt 

adó mintázási módszert. Kísérleteihez se
gítséget adott a Széchenyi Tudományos 

Társaság. A kontaktüveg heptikai (érintke
zési felületi) tulajdonságainak a tökéletesí

tésével (a kagylókat a szem egyéni aszim

metriájának figyelembevételével készítet
te) nagymértékben megjavította a kagylók 
viselhetőségét, és kiküszöbölte az addig 
egyszerűen csak gömbfelszínre kiképzett 

kontaktüvegeknél mutatkozó hátrányo

kat Egy 1935-ben írt cikkében D.J. a kon
taktüveg használatára megadja az útmuta

tást is: „Az ilyen kagyló szabály szerint 
naphosszat hordható, eleinte egy-kél órás 

déii szünettel. Éjszakára kivesszük. Kivéte

le éppúgy, mint a betétele is óvatosságból, 
ruhával letakart asztal felett történik, mert 

az üveg magasból kemény lapra ejtve el
törhet A kivétel és letétel kézzel történik, 
mindenki könnyen elsajátíthatja... Gondo

zása mindössze annyiból áll, hogy este, ki

vétel után, vízzel leöblítjük, és tiszta ruhá
val szárazra törölve tesszük el.” Grósz Emil 
professzor nyugdíjba vonulása után, 1937-
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ben, D. J, Londonba ment, és kísérleteit ott 

folytatta tovább.
A British Contact Lens Association D J. 

halála után határozatot hozott, amely sze
rint 1980-tól Josef Dallos Research" pálya- 
díjjal jutalmazza azt a kontaktlencse terü
letén dolgozó kutatót, akit az erre kijelölt 

szakértői bizottság a legérdemesebbnek 
tart. Ez a döntés annak az embernek az 

elismerése, aki a kontaktlencsék hordha- 
tóságát, állandó viselését hosszú éveken át 

végzett kísérleteivel megoldotta.
Megemlíthetjük, hogy a műanyag kon

taktlencsék alkalmazásának a kezdeménye* 

zése (1939) is magyar szemorvos, Győrffy 

István nevéhez fűződik.

Főbb művei

Uber Haftglaser und Kontaktschalten Klini- 

sche Monatxblatter für Augenheilkund, 1933 

p 640-659.; A „láthatatlan" contact szemüveg 

Szemészet, 1935.; Contact Glasses, the „Invi- 

sible“ Spectacles. Archives of Ophtalmology,

1936.. Sattler's Veil. The lJritish Journal of Oph- 

talmology, 1946.

Irodalom
MANN, O.; The history of coniact lenses. 

Trans. Oplualm. Soc. U. K. 1938.; VAJDA Pál 

A műszeripar és a finommechanika magyar út

törői. Technikatörténeti Szemle, 1962.; .Hírek' 

(D. J halála) Szemészet, Hp., 1979 ; HEITZ. 

R. Das wissenschaftliche Werk von j Dallos 

Contactologia, 1980.; GYÓRFFY István: A XX 

században működött jelentősebb magyaror

szági szemorvosok életrajzi adattára. Hp., 

19K7.

Vajdáné Csizmánk Irén

iskola tanárává nevezték ki, 1926-tól a 
debreceni Tudományegyetem szakelőadó
ja, 1929-33 között ny. rk., majd r. tanára.
1940-ben a kolozsvári egyetemre került, 
és négy éven át ott, majd nyugállományba 

vonulásáig (1950) a Nemzeti Múzeum 
Könyvtárában működött. Leányfalun te

mették el.
Tudományos tevékenysége elsősorban 

komplex függvénytan! tárgyú. Több érte

kezést közölt a Gausstól származó médi
um - arithmetico - geometricum tárgykö

réből. A két Bolyai élete és munkássága 
(Bp., 1923 ) cimű sokat idézett könyve az 
adatok megbízhatóságával tűnik ki. (En

nek bővített kiadása 1979-ben jelent meg.) 
Könyvészeti ritkaságnak számít a Bolyai- 

geometria az Appendix alapján (Kolozs

vár, 1944.) dmű műve, melyben - részben 

Vályi Gyula, volt kolozsvári tanítómestere 

előadásaira támaszkodva - Bolyai János 

értekezését könnyen érthetően kommen
tálja. Kisebb matematikatörténeti tanulmá

nyai közül sokat idézik a régi debreceni 

matematikusokról (1926), valamint a Gauss- 
ról (1927) szóló írásait. Érdemeket szerzett 

a debreceni tudományegyetem matemati

kai intézetének megszervezése és könyv
tárának megalapítása terén is.

Irodalom
DÁVID Péter-GAZDA István: D. L. In: D. L.. A 

két bolyai élete és munkássága 2 bőv kiad 

Hp., 1979 Függelék.

Szénássy Barna

DÁVID LAJOS

(Kotoxu'ár, 1881. m áj 28- 

Leányfalu, I962.jan.9)

Tanulmányait Kolozsváron végezte, utána 

Göttingenben és Párizsban folytatott kuta
tómunkát 1910-ben komplex függvényta

nt témakörből a kolozsvári, ma|d 1916- 

ban a budapesti Tudományegyetemen 
szerzett magántanári képesítést. 1919-ben 
a budapesti polgári iskolai tanárképző 16-

DEBRECZEN! MÁRTON

(Magyargyerómonostor, 1802. jan. 25- 

Koloxti’ár, 1851. [ebr. 18.)

Kolozsváron 1814 és 1819 között a deák 

osztályokat, 1823-ig a bölcseleti, jogi és 
hittani évfolyamokat is elvégezte. Utolsó 

iskolai évében Désaknán az ottani bánya- 
tisztek buzdításai bírták rá a bányászati 

szak választására.

1823 nov. 23-tól Selmecen folytatta ta

nulmányait a Bányászati 6s Erdészeti Aka
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démián 1825-ben bányagyakornokká ne
vezték ki, később radnai napidíjas olvasz
tómesteri állást kapott. 1827 elején kine

vezték a csertési kohóüzemben kémlőhe- 
lyettessé, majd Zalatnán kohóellenőrré.
1833-ban ugyanott kohónaggyá és igazga

tósági ülnökké 1840-!>en az erdélyi kincs

tárnál bányászügyi ideiglenes előadó, s 
fokozatos emelkedéssel 1842-ben ugyan

olt az erdélyi kincstár tanácsosává léptet

ték elő.
Az erdélyi bányászat igen sokat kö

szönhet neki; számos újítást és javítást lét

rehozva, a teljesen elhanyagolt üzemeket 

igen rövid idő alatt korszerűsítette, nyere
séges kohókká fejlesztette. A kohóknál 

felhalmozott salakot 6 használta először 
kéngyártásra, és ő vezette be a zalatnai fő- 

kohóknál a vasgálic- és rézgálicgyánást 
Megoldotta az aranynak és ezüstnek feke

teszéntói való „kiejtését". A kohászatot 

forradalmasító, kevés levegőveszieségge! 

dolgozó csigafúvó is az ő találmánya Már 
az 1830-as évek végén saját tervezésű gőz 

mozdonyt helyezett üzembe Zalatnán a 

kohók kiszolgálására
Tudományos sikereit a kormány is elis 

merte. 1848-ban az erdélyi országgyűlés 
az unió-bizottmány egyik tagjává válasz

totta, Pestre jőve aug. 22-én a magyar Pénz

ügyminisztériumban a bányászati ügyek 
vezetőjeként miniszteri tanácsossá nevez

ték ki.
A szabadságharc után Kolozsváron per- 

liefogták, fizetését felfüggesztették, nejével 

és hat gyermekével nyomorban tengő

dött. A kohóknál szerzett higany- és ólom

mérgezéstől is szenvedett. Mégegyszer 

megkísérelte a hálx>rús események kö

vetkeztéiben szünetelt erdélyi bányák és 

kohók uzemlx; helyezését. Ebbéli munká
ja kozl>en szerzett tudőgyulladásban halt 

meg.
Halála után gr. Mikó Imre a hagyatékait 

átvizsgálva műszaki vonatkozású szakmun
káin kívül számos szépirodalmi művet ta

lált melyek közül legjelentősebb volt .A 

kiovi csata* című hőskölteinény.

Irodalom

MOLLER Ede: A kiovi csata. M. Kalliope, 1877.; 

ANGYAL Miksa: D M és az általa feltalált esi- 

garúvó BKL, 1910.; FALI.ER Jenő. D M 

(1802-1851) élete és munkássága. Kohászati 

Lapok, 1952.

Csath Béla

DECHY MÓR

(fíisi, !851nov 4.- 

Bitdapesl. I9 n /e b r8 .)

Geográfus, utazó, hegymászó, a Kaukázus 

tudományos feltárásának úttörője.
Tehetős család gyermekeként, igen ked

vező körülmények között nevelkedett El

sajátított több nyugati nyelvet, felnőttként 
megtanult oroszul is.

Középiskoláit Temesváron és Budapes
ten, a piarista rend gimnáziumában vé
gezte, majd jogot tanult a budapesti és a 

bécsi egyetemen.

A XIX. század második felében a hava
sok és a hegymászás iránti érdeklődése 

magával ragadta, s a 70-es évek elejétől 
kezdve rendszeres hegymászóvá vált. El
ső impresszióit az Alpokban szerezte. Jo

gi tanulmányaival párhuzamosan földrajzi 

és földtani ismereteit rs gyarapította, hall
gatta Hunfalvy János földrajzi és Szabó 

József geológiai előadásait.
Az évek során lelkes magashegyi turis

tából jól képzett hegymászóvá vált. Szám

talan csúcsot mászott meg, nem egyet út
törőként (az Aiguilleverte, a Monté Rosa, 
a Rothorn stb. csúcsait), vagy új oldaláról 

(1873-ban a Dent Blanche csúcsát).

Intenzív alpinistaként célul tűzte ki Eu

rópa legmagasabb hegységeinek feltárá

sát. a magashegyi régiók megismeréséi 

Megmászta a Magas-Tátrát, az Erdélyi-ha

vasokat, a Dinin-Aljxikot, a Pireneusokat 

és Norvégia hegységeit. Geológiai, geog
ráfiai, orográfiai (hegyrajzi), biológiai, gla- 

uológiai. meteorológiai megfigyeléseit, ta

pasztalatait különböző alpesi egyletek és 
geográfiai társulatok kőkeményeiben pub

likálta.
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1892-ben részt vett a Magyar Földrajzi 
Társaság megalapításában, aminek 1905- 
ben ülelnökévé választották, 1878-1884 

között kinevezett kormánybiztosként egy
re több külföldi kormánymegbízá.snak tett 
eleget, néha politikai ügyekben is eljárt. 

Az 1878-as párizsi világkiállítás kinevezett 

kormánybiztosa volt.
Még ebben az évben a Himaláján járt, 

majd hosszabb kényszert! szünet után a 
Kaukázusba utazott. Ez utóbbi útja oly 
nagy hatással volt rá, hogy ide 1884-1902 
közölt összesen hét expedíciót szervezett. 
Társaival többször átkelt a fóláncon, meg- 

mászta a főbb csúcsokat. A kutatóutakra 

az alpesi vezetők mellett magyar tudósok 
is elkísérték. Lojka Hugó botanikus liehe 
nológiai, florisztikai és glaciológiai, Scha- 

farzik Ferenc geológus orogrűfiai. Hollós 

László botanikai, Laczkó Dezső geológiai 
megfigyeléseket, illetve gyűjtéseket vég

zett. Tervszerű, alapos munkájuk eredmé

nyeként született meg a „Kaukázus” mo
nográfiája, amely lebilincselő szövegével, 

páratlan szépségű illusztrációival, térkép

mellékleteivel óriási sikert aratott a művelt 
olvasóközönség és a szakemberek köré

ben egyaránt, mert a szakszerű jelentések 
eleven útleírásba ágyazva helyezkedtek el

Kutatóútjaik nyomán számtalan, a Kau
kázusra vonatkozó geográfiai és egyéb ada

tot pontosítottak, helyesbítettek, továbbá 
speciális, megbízható térképeket készítet

tek. Déchy kaukázusi munkásságát párái 

lan külföldi elismerő kritika dicsérte Fő tu
dományos eredményeit az örökös hóhatár 

feletti világ hegyrajzi kutatásai során érte el

Élete során tevékeny részt vállalt a nem
zetközi földrajzi kiállításokon, kongresszu 

sokon, amelyeken számtalan előadást tar
tott legújabb tudományos eredményeiről.

1887-ben a Royal Geographical Society 

tiszteletbeli levelező tagjává választotta a 
kaukázusi jégárak tanulmányozása körül 
szerzett érdemeiért.

A legtöbb európai földrajzi társaság és 
egylet tiszteletiéi vagy levelező tagja lett 

robh magyar és nemzetközi éremmel tiin

tették ki. 1908-ban a kolozsvári M. Kir. 

Ferencz József Tudományegyetem dísz
doktorrá avatta, 1909-ben az MTA levele
ző tagjává választotta

Felbecsülhetetlen értékű gyűjteményei 

a M. Kir. Földtani Intézetbe, illetve a Ma

gyar Nemzeti Múzeumba kertiltek.

Főbb művei
Kaukasus. Beisen und Forschungen in kauka- 
sischen Hot'hgebirge. MI. Berlin, 1905., III 
Berlin, 1907 , Kaukázus. Kutatásaim és élmé
nyeim a kaukázusi havasokban. Bp., 1907., A 
Kaukázus térképe. 1 400000 méretarányban 
Wien, 1907.

Irodalom

LASZ S . Dr D. M. Földrajzi Közlemények, 
1917 , SCHAFAKZIK F D M. lev tag emléke
zete Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai fe
lett. Bp.. 1922., KUBASSEKJ A Kaukázus fel
lírásának magyar út;örő|e Föld és Ég, 1984 , 
BALAZS D. D M utazásai a Kaukázusban 
Térképes útvonal-feldolgozás. Földrajzi Múz 
Tan 11 1992.; SZAKÓ J ; D M kaukázusi 
utazásának loldrajzi eredményei Földrajzi Múz 
Tan 11 1992

Erdélyi Péter

DÉGEN IMRE:

(Miskolc, l9IO.nov.ft- 
Cyőngyös. 1977jól. 14.)

Mérnöki tanulmányait a prágai és a bécsi 

Műegyetemen végezte. 1934-től 1944-ig a 

Magyar-Holland Bank műszaki osztálya 

munkatársaként földmérési, településfej
lesztési, útépítési és vizszabályozási mun

kát végzett, 1945-lx-n Csepel mérnöki hi

vatalának vezetője, és az újjáépítés műsza
ki irányítója. 1945-től az Országos Földbir

tokrendező Tanács mérnök tagja, és a föld

reform végrehajtásának műszaki irányító

ja volt 1946-tól részt vett a szövetkezeti 

mozgalom megszervezésében: a Földmű- 

vesxzövelkezetek Országos Központjának 
íFOK) egyik szervezője és végrehajtó bi

zottságinak tagja Utóbb az Országos Szö

vetkezeti Hitelintézet h. vezérigazgatója,

1948-tól a Magyar Országos Szövetkezeti
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Kozpont vezéngazgatója, és 1955-ig a SZÖ- 

VOSZ (Szövetkezetek Országos Szövetsé
ge) igazgatóságának elnöke. 1955-től a 
vízügyi szolgálat vezetője, előbb mint fő
igazgató, majd 1968-tól az Országos Víz

ügyi Hivatal (OVH) elnöke, államtitkári 

rangban. Egyidejűleg - 1950-től - a Mező- 
gazdasági Akadémián, majd főiskolán, 

utóbb egyetemen az agrárgazdaságian 
előadója: 1967-től a Budapesti Műszaki 
Egyetemen a hidroökonómia és a vízkész 

let-gazdálkodás előadója. 1970-től c ta

nár és 1972-től a vízgazdálkodási tanszéki 
csoport vezetője 1975-ben vonult nyuga
lomba, de tudományos munkásságát az 

egyetemen folytatta
Munkásságához fűződik a korszerű, 

egységes vízügyi igazgatás szervezetének 

kiépítése és megerősítése, a magyar víz- 

gazdálkodás távlati fejlesztési koncepció

jának kialakítása és a tervezés alapjául 

szolgáló országos vízgazdálkodási keret
terv kidolgozása. Árvízvédelmi kormány- 

biztosként irányította az 1965 évi nagy 

Duna-árvíz és az 1970. évi Tisza-völgyi 
árvíz elleni védekezést. Vezetése idején 

történt a vízügyről szóló !%•»: IV. te meg

alkotása, és ennek szellemében a vízkész
letek mennyiségi és minőségi védelmé

nek megszervezése. Gyakorlati munkájá

val kapcsolatban rakta le az alapjait a hid- 
roükonómia és a vízkészletgazdálkodás 

tudományának. A korszerű vízgazdálko
dás és vízgazdálkodási tervezés elméletét 

megalapozó egyetemi tan- és kézikönyve 
a „Vízgazdálkodás I.* A vízgazdálkodás 

közgazdasági alapjai (Bp, 1972.) nemcsak 
a hazai vízügyi műszaki irodalom kiemel

kedő eredménye, hanem külföldön is elis

mert munka l: könyvén és jegyzetein ki
vid több mint száz tanulmánya jelent meg 

a hazai és nemzetközi szaksajtóban.

Munkásságát a kormányzat számos ki

tüntetesse! ismerte el 1958-tól az MTESZ 
alelnöki* volt 

Imitálom

Nekrológ Vi/. î/dálkoda.v 1977.

/' Károlyi Z s i k i h o i u I

DÉKÁNY SÁNDOR

(Hódmezővásárhely, 1904 jtíl. 21. - 

Budapest, 1974, nov. 6.)

fii katonai pályát választotta és 1926-ban 

elvégezte a Ludovika Akadémiát. A csa

pat-szolgálatból a Műegyetemre vezényel
ték, ahol 1932-ben gépészmérnöki okle
velet szerzett. Ebben az időszakban már 

intenziven folyt a fegyverzet korszerűsíté
sével kapcsolatos tanulmányozó munka, 

a hazai fejlesztési tervek kidolgozása, a 
licence-ajánlatok kiválasztása, a gyártás 

előkészítése.
Az egyetem után a Haditechnikai Inté

zetbe került, ahol mint tüzér optikai és 
műszerszakos előadó, a lövegirányzékok 

elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalko

zott. A sorozatgyártás megkönnyítésére 
olyan lövegirányzékot fejlesztett ki, amely 

új megoldások átvételével egységesen fel

szerelhető volt a különféle lálx>ri lövegfaj- 

tákra, mégpedig olyan formában, hogy 
különbség csak a távolságdob es a ke- 

resztszintező állítóosztásgyűrű osztásában 
volt. Ezt a két alkatrészt az ütegnél is 

könnyűszerrel kicserélhették. Külön fog

lalkozott a nehéz lövegek nagy pontos
ságú irúnyzékaival és az egységes löveg
irányzékot egy jeladó szerkezet közbeíkta 

tásával ezeknél a lövegeknél is használha

tóvá telte.
1941 és 1944 között az Iparügyi Mi

nisztériumban dolgozott, majd harctéri 
szolgálatra osztották be és szovjet fogság
ba esett. 1948-lban a hadifogságból haza

térve újból a Haditechnikai Intézettben ka

pott megbízást, ahol elsősorban a szovjet 

műszerek hazai gyártását készítette elő.
1950-lx'n a Budapesti Műszaki Egye

tem Hadmérnöki Karán tanszékvezető 

egyetemi tanár, a Tüzér Fakultás parancs

noka. 1954-ben megszerezte a műszaki 

tudományok doktora címet, előléptették 
mérnökezredessé, A hadmérnöki oktatás 

szervezése mellett 1957 elején a Gépész
mérnök i Karon létrehozta a finommecha

nikai és optikai tanszékei, melynek rövid



Demény 244

ideig lehetett vezetője. A hallgatók szerel
ték és tisztelték, 1956. november 1-jén be
választották az ideiglenes oktatói Forra
dalmi Bizottságba és megválasztották a 

hadmérnöki kar dékánjának. Ezért 1957- 

hen elbocsátották, a honvédelmi miniszter 

nyugdíjazta.
1962-ben a művelődési miniszter az el

bocsátási határozatot hatálytalanította Ezt 

követően főként a térhatású Hímekkel, a 
térszerű látás, a binokuláris távcső prob

lémáival foglalkozott, de részese volt a 
sztereo röntgen-felvételek készítésére és a 

röntgenképek optikai megfigyelő készülé
keivel ellátott gyorsfényképezésre alko

tott szabadalomnak is 1964-től az MTA 
Műszerügyi Szolgálatánál a Kutatófilm 
részleg vezetője, majd tudományos fő

munkatársa. 1955-ben a Kiváló Szolgá

latért Érdeméremmel, 1967-ben Petzval 
József Emlékéremmel, 1991-ben posztu

musz 1956-os Emlékéremmel tüntették ki

Müvei

Plasztikus film, panoráma film. Fflmtudományi 

Intézet, Bp., 1959 ; A kuuiófilmeiés alaplai 

Mérnöktovábbképző Intézet, 1966 ; Műszaki 

fényképezés és filmezés Hp . 1973 . Audiovi

zuális oktatás kézikönyve Bp.. 1968 ; Foto 

Zsebkönyv. Bp.. 1965; Finommevhanik.il Ké 

zikonyv. Bp.. 1974 . (Számos írása jelent me# 

az Acta Technika * Foto Művészet, az Audio

vizuális Közlemények, a Tudomány és Tech 

nika, a Kép és Hangtechnika folyóiratokban.)

Varga József

DEM ÉNY GYÖ RGY
(Douaí 1850fiii*. 12.- 

Pártzy I9l7dt( 17.)

Magyar eredetű családban született Fran 
ciaországban. Szülővárosában. Douaiban 

ján gimnáziumha, ahol kitűnt matematiká

ban, fizikában és mechanikában Tanul 
mányait Lillc-ben, majd a párizsi Sor 
bonne-on folytatta. I'iatal éveitől sportsze 

rűen tornázott, de foglalkozott e sportág 
mozgáselméleti kérdéseivel Is Párizsban 

tornát/egyesületet alapított Az itt végzett

fiziológiai kísérletei révén ismerkedett meg 
Jliles Marey professzorral.

Az 1892-ben Párizsban bejelentett, Ma- 
rvy-val közösen kidolgozott szabadalmát, 

egy felvevő- és vetítőgépet - amelyet ő 
nevezett el „phonoskop'-nak - még ez 

évben a párizsi nemzetközi fényképésze
ti kiállításon bemutatta. Készülékével so
rozatos felvételeket készített egy beszélő 

ember arc- és szájmozgásáról, majd ezeket 
le is vetítette Újabb szabadalmában már 

megemlíti, hogy a felvett képek fonográf

fal (beszélőgép) is összeköthetők Erről 
az 1892 április 16-i La Natúré című párizsi 
lapban ezt írta: „az arc kifejezését éppúgy 
fogják megőrizni, mint a fonográf a han

got és hogy a kettőt összekapcsolhassuk, 

egyesíteni fogják a Phonoscopot a fonog

ráffal*

1893-ban füles Marey professzorral 
együtt - a párizsi községi tanács anyagi tá

mogatásával - létrehozták a világ első fi
ziológiai intézetét, amelynek vezetője Ma
rey lett. Ó szintén foglalkozott a sorozatos 

vetítések kérdéseivel, D Gy ezeket a ku 
tatásokat is tanulmányozta, de ő az „élőké

pek" elméletét vizsgálta. Az 1893 októbe

rében bejelentett ú|abb találmánya egy 

olyan felvevőgép, amelyben a ftlmszalagot 
kalapácsos filmforgató szerkezet továbbít

ja Ekkor még a film nem volt perforálva, 

és így az egyes képkockák közötti távol
ság nem volt egyenlő 1984-ben kiegészí

tette gépét, már perforált filmszalagot hasz

nált, és egy felcsavaró orsót alkalmazott

D. Gy. szabadalmai alapján készítette a 

Gaumont-gyár 1895-ben a „bioscope", 

majd a „biograph" elnevezésű. 1896-tól 

pedig a „chronophotograph" nevű moz

gófilm felvevő- és vetítőgépeket, amelyek 

a cég számára világhírnevet szereztek 
Ezeket továbbfejlesztve - D. Gy. korábbi 

elgondolásait megvalósítva - 1902-ben 

„chrtmophon gaumont' néven hozták fór 
galomlxi az első hangosfilmfelvevő gépei

D Gy.-ről szülővárosában stadiont ne
veztek el, é> nevét az az emléktábla is 

megörökíti, amelyet 1946-ban, a film fél
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százados jubileumán, a párizsi Boulevard 

des Capucines 14. számú ház falán he

lyeztek el.

Irodalom

COISSAC, C M Histotre du Clnématographe. 

Paris, 1925 ; LAJTA Andor: Az ötvenéves film. 

A film úttörői. Temesvár, 1946., SADOLÍL, G 

Hlstoire Générale du Clnema, Paris. 1948, 

VlVlfi, Jean: A filnUechmka története és fejlő

dése lip ., 1961.; IYLE1RE, J C : Georges De- 

mény. Plein-Nord, 1978.. LAZAR, A.. Un pitin- 

nier du cinéma d'origine liongrolse Georges 

Dcmény. Technikatörténeti Szemle. 19H0-H1.; 

Évfordulóink 1992.

Vajda Pál- Vajdáné Csizmánk Irén

DERCSÉNYI DEZSŐ

(Vác, ly iO jüL 17- 

Bndapest, I987.jiin.22 j

Művészettörténész, műemlékvédelmi szak

ember Vácott végezte elemi iskolai és 
gimnáziumi tanulmányait, ez utóbbit a 

piaristáknál. Egyetemi tanulmányait Bu

dapesten a Pázmány Péter Tudomány
egyetemen végezte, magyar-latin művé

szettörténeti szakon, 1934-ben „summa 

cum laude" eredménnyel doktorált.
Az egyetem után fizetés nélküli gyakor

nokként az Országos Széchenyi Könyvtár

ban helyezkedett él, majd egyetemi pro
fesszora - Gerevich Tilw művészettörté

nész- hívására (1935) a Műemlékek Or
szágos Bizottságánál vállalt hivatalt előbb 

műemléki segédőrként, majd előadóként.
A MOB megszüntetése után, 1949-től a 

Múzeumok és Műemlékek Országos Kúz- 

|K>ntjában dolgozott a műemléki osztály 

vezetőjeként, majd (1953) ugyanezen mun

kakörien az Országos Építésügyi Hivatal

ban. A Hivatal 1956-ban beolvadt az Épt- 

tésugyi Minisztériumba, ahol a műemléki 

csoport vezetője lett Az 1957-1 en meg
szervezett Országos Műemléki felügyelő
ségnek 1964-től nyugdíjba vonulásáig (1977) 

tudományos igazgatóhelyettese volt.
Munkássága több szakmai területen volt 

jelentős, megismerve a korszerű európai

(elsősorban olasz) műemlékvédelmi elve
ket és gyakorlatot részt vett több műemlé
ki feltárásban és helyreállításban (Eszter

gom: királyi vár, Székesfehérvár: királyi 
bazilika, Visegrád: királyi palota). A későb

bieken jeles szerepet vállalt a műemlék

védelmet meghatározó jogszabályok meg
alkotásában, a korszerű helyreállítási elvek 
és gyakorlat, az OMF komplex (tudomá
nyos, tervezői, hatósági és kivitelezői) szer

vezetének kialakításában, tudományos te
vékenységének irányításában és nemzet

közi kapcsolatainak megteremtésében 

Megszervezte, irányította és szerkesztette 
Magyarország műemléki topográfiájának 
kiadását Több népszerűsítő könyvsorozat 

szerkesztője volt. (Magyar műemlékek. 

Műemlékeink). Tudományos tevékenysé

ge elsősorban a magyar romantikával kap

csolatos, de feldolgozta Nagy Lajos korá

nak művészeiét és egyes városok építé
szeti múltját is. Az Árpád-kori művészeten 

belül kiváltképp Esztergom, Székesfe
hérvár, Pécs emlékanyagával, valamint a 

nemzetségi monostorok (Jak, Lébény, 
Zsámbék stb.) problematikájával foglal

kozott.
Tudományos elismerései: egyetemi dok

tori cím (1934); Kornfeld-díj (1942); egye

temi magántanár (1943); művészettörténe
ti tudományok kandidátusa (1952); Kov 

suth-díj (1954); Herder-díj (1966); művé
szettörténeti tudományok doktora (1974); 

címzetes egyetemi tanár (1975); Budapest 

Pro Űrbe (1986).
Tagja volt: az ICOMOS (UNESCO mű

emlékvédelmi szervezete) végrehajtó bi
zottságának; a hamburgi Európa-díj kura

tóriumának; elnöke volt az ICOMOS Ma

gyar Nemzeti Bizottságának

F<5bh müvei

A somogyvári Szent Egyed apátság maradvá

nyai 1934 ; Nagy U|DS kora 1941 ; A székesfe

hérvári királyi bazilika. 1943 , Visegrád mfleni- 
lékei. 1951 , A sárospataki vár (GEHÓ László

val). 1963.; I'écs (POGÁNY Frigyessel é.' 

SZENTKIRÁLYI Zoltánnal). 1966.; Vác (GRA- 

NASZTÓ1 Pállal) 1960. A pécsi kőtár. 1962.;
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Románkori építészet Magyarországon 1972 

Nektsei Dömötör bibliája . 1942 A -székesfe

hérvári bazilika kőfaragványai 1942.; XI száza

di királyi kőfaragóműhely Dudán 194? Az esz

tergomi Porta Speciosa. 1947.; Sopron és kor

nyéke műemlékei 1953 , A román kor művé

szete Magyarországi művészet története 1956 , 

Mai magyar műemlékvédelem 1980., Kis ma

gyar művészettörténet (ZÁDOR Annával) 1980 , 

Baranya középkori templomai 1984 A jaki 

templom 1957.. A Képes Krónika és kora 

1964 ; Ókora középkor művészetében 194*1

Irodalom

ENTZGéza: 0  D köszöntése Műemlékvéde

lem, 1980.; MAJOR Máté: D. D. hetven éves 

Építés-Épitészettudomány 1980.; GRANASZ- 

TÓI Pál: A hetvenéves D. D. 1980; D P  szak- 

irodalmi munkásságának bibliográfiája. 1980., 

ZÁDOR Anna: D D ^0 születésnapjára. Ma

gyar Műemlékvédelem évk.. 1984 GERÓ 

László: D. D (1910-1987) Műemlékvédelem. 

1987 MOJZEK Miklós D D (1910-1987) 

Művészettörténeti Értesítő. 1987; DÁVID Fe

renc D D (1910-1987) Magyar Építőművé

szet. 1988.

Deresényi Balázs

DÉRI MIKSA

(Rács. 1854 oki. 27.- 

Merano. 1938. márc. 3 )

A budapesti Műegyetem Mérnöki Karán 
kezdte felsőfokú tanulmányait, majd a be
cs'. Műegyetemen szerzett vízépítőmérnö- 
k: oklevelet 1877-ben 1878-82 között fo- 

lyammérnóki hivatalokban a Duna és a Ti
sza szabályozási munkáinak tervezésével 

foglalkozott. Már ekkor is folytatott elekt
rotechnikai tanulmányokat Ennek köszön

hetően Zipernowsky Károly 1882-ben 

munkatársául fogadta, és belépett a Ganz- 
gyár villamos osztályára.

Zipernowskyval közösen kidolgoztak 
és szabadalmaztattak egy öngerjesztésű 
váltakozóáramú generátort, amelyet 1883- 
han kezdtek gyártani. Ez a géptípus mo

torként is felhasználható volt 1883-tól 
kezdve Déri Becsben dolgozott a Ganz- 

gyár villamos osztályának ausztriai képvi

selőjeként, de gyakran folytatott Ziper
nowskyval Budapesten megbeszéléseket 

a párhuzamos kapcsolású transzformátor 
kísérleti szakaszában Déri ismertette a 
Ganz-rendszert a bécsi Technologisches 
Gewerbe Museumban, és fontos szerepe 

volt ennek németországi szabadalmi be
jelentéseivel kapcsolatban is. A kísérleti 
munka oroszlánrészét Déri végezte, és 

az 1885- évi sikerben döntő szerepet ját
szott (Id. részletesebben Zipernowsky 
életrajzánál!). A kísérleteken és ismertető 

előadásokon kívül tevékeny részt vállalt 

az ú| rendszerrel épült első erőmüvek 
(Róma. Milánó, Frankfurt) létrehozá

sában
1889-ben Déri az akkor alakult bécsi 

Internationale Elektrizitats-GeselLschaft kö

telékébe lépett, és igazgatóként ő szer

vezte meg és rendezte be a bécsi villamos 
erőművet. Ezt a vállalatot a bécsi Union 

bank és a Ganz-gyár alapította, az erőmű

építés finanszírozására D M 1896-ig töl
tötte be ennél a vállalatnál igazgatói állá 

sát. de későbh is igazgatósági tagja maradt 
ennek és más társaságoknak,

1898-lxin egyfázisú repulziós motorként 

induló felvonómotort dolgozott ki, kétféle 

pólusszámú tekercseléssel Az 1903-1904. 
években dolgozta ki azt a kétkeferend- 

s'zerű egyfázisú repulziós motort, amelyet 

Déri-motor néven ismerunk Az első mo
tortípust az osztrák Union E G és a német 

llelios A. G. gyártotta, míg a Déri-motor 

gyártási jogát a svájci BBC szerezte meg, 
de az AEG is alkalmazta egyfázisú vas

utaknál
1898 és 1902 kozott dolgozta ki a róla el

nevezett kompenzált egyenáramú gépet 

Ennek lemezeit állórészében. hornyokban 
helyezkedik el az elosztott kompenzáló te

kercselés. Ezzel a szerkezettel leheteti a lég 

tökéletesebb kompenzációi elérni A rend 

szert sok helyen alkalmazták nagy teljesít- 
ményű, reverzáló hengersorbajtásoknál.

A imnszlormátor három feltalálója kö

zül először IX'ri hunyt el az olaszországi 

Meranóban.
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Irodalom
Nekrológ. Elektrotechnika, 1938.; WUGER 

11 M D Bulletin des .Schweizer Eleklrotedin. 

Ver.. 1964.; Műszaki nagyjaink. 2. k.

Asztalos Péter

DETRE LÁSZLÓ

(Nagysurány, 1874.okt.29 - 

Washington, 1939 máj 7.)

Tanulmányait - még Deutsch néven - Bu

dapesten végezte, 1895-ben avattak or

vosdoktorrá Pertik professzor mellett vál
lalt asszisztensi állást, majd állami ösztön

díjjal külföldi tanulmányútra indult. Bécs
ien Landsteinerrel, a párizsi Pasteur Inté
zettben Mecsnyikov laboratóriumában dol

gozott. Hazatérve a Pertik felügyelete alatt 

megnyitott Jenner-Pasteur Laboratórium 

vezetésével bízták meg C1901—19181; 1903- 
ban a Tudományegyetem Orvosi Karán a 

bakteriológia tárgykörből egyet. m. tanár
rá habilitálták; 1906-tól a Charité Poliklini- 

ka tuberkulózis osztályát is vezette. Az I. 

világháborúban törzsorvosként teljesített 

Nzolgálatot. A Monarchia összeomlása után 

megszűnt külföldi érdekeltségű Jenner- 

Pasteur Intézet helyébe munkatársaival: 
Bory Gusztávval, Rohonyi Miklóssal és Vi

gadj Virgillel „Hungária Szénimművek" el

nevezéssel új, önálló oltóanyag-termelő 

intézetet hozott létre, s ennek vezetője 
lett, 1921-ben Állategészségügy dmmel új 

szakfolyóiratot is alapítón.
Szérumtermelö intézetének rendeleti 

úton történt megszüntetése, Ül. a Phylaxia 

Szénimtermeló Rt,-be végrehajtott erősza

kos beolvasztása (1933) után amerikai szár

mazású feleségének rokonsága segítségé
vel az USA-lw emigrált Itt előbb a George- 

lowm egyetem orvosi fakultásán kapott 

tanári állást, majd a National Insiltute of 
Health osztályvezetője lett. Washington

ban hunyt el, ott is helyezték örök nyuga
lomra

Tudományos munkássága nemzetközi 
viszonylatban is kimagasló. A párizsi Pas

teur Intézetben a tífusz elleni immunitást

tanulmányozva dolgozta ki a specifikus 

ellenanyagok keletkezésének .antigén 
teóriáját" (1899) Elsőként alkalmazott a 

vérnyomok humán- vagy állati eredeté
nek elkülönítésére az igazságügyi orvos
tanban immunbiológiai (szerológiai) eljá

rást (1901). „Letikotoxin" elméletével első
ként ismerte fel, és írta le a ma „immun- 

szuppreszsziónak" nevezett jelenséget 
(1901). Határozottan állást foglalt az el
lenanyagok pluralitása mellett. Felfedezte 

és leírta a szerodiagnosztíkában nagy je
lentőségű „zóna jelenséget” (1926). Érzé
keny eljárást dolgozott ki az ember gtimő- 

kóros fertőzöttsége humán- vagy hovin 

eredetének elkülönítésére. Vizsgálta a rá
diumsugárzás lépfenespóra-ölő hatását 

Úttörő tevékenységet fejtett ki a hazai ál
latgyógyászati oltóanyag-termelés terén. 

Az elsők között termelt nagy állatokból 

(lovakból, szamarakból) lépfene (anthrax) 

elleni védősavót. E szérumát melynek ér
tékmérésére új, eredeti és azóta is haszná

latos módszert dolgozott ki - elsőként al

kalmazta embergyógyászati célokra Első
ként termelt gázgangréna elleni védősavót 

lóból (1913) Kezdeményezője volt a sz3r- 

vasmarha-bnicellózls szerológiai diagnosz

tikájának, és az állatok felnevelési betegsé
gei elleni küzdelemnek Az ún colivérhas- 

tól elkülönítette, és új, önálló betegség

ként irta le a malacok általa felfedezett, ma 
„fertőző elhullásom bélgyulladásnak" neve

zett kórképéi. Elsőként mutatott rá a hu

mán patológiában ismén Fraenkel-Welch 
baktérium állatkórtani jelentőségére; kí

sérletesen bizonyította ennek bélgyulla

dást előidézni képes (enteropatogén) tu

lajdonságát Vizsgálatairól nemzetközi mik

robiológiai kongresszusokon tartott elő

adásaiban, valamint külföldi (német, an

gol, francia, olasz és román nyelvű) szak

folyóiratokban közzétett értekezéseiben 

rendszeresen Ibeszámolt - Nagy jelentősé
gű, mégis mind ez ideig kevéssé ismert te

vékenységet fejtett ki a tudomány nép
szerűsítése, tudományos ismeretterjesztés 
terén Paul IV Kmif Hadllusvadászok című
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könyvének magyar nyelvre ültetésével 

(1931) Munkássága termékenyítőkig hatott, 
és meghatározó jelentőségűnek bizonyult 

mind a hazai, mind az egyetemes mikro
biológia és immunitástan történetében

Főbb művei
DEUTSCH L. Bakteriológia in: KÉTLY K , NF- 
KÁM L.: Magyar orvosi vademecum I. Buda
pest, 1900., DEUTSCH L., FEISTMANTEL. C 
Dic Impfstoífe und Sera. Leipzig, 1903.. DET- 
R£ L : Immunitásun In: A budapesti Jentver- 
Pasteur Intézet Értesítője. Bp.. 1906.

Irodalom

AUJESZKY A : A baktériumok természetrajza 
Bp., 1912., A Hungária Szérummövek Rt.
10 esztendeje Állategészségügy. H 1928 
DOERR, R. Óle Antigéné. Wien, 1948.

Karasszon Déiw

DIíTRE LÁSZLÓ

(Szombathely; 1906. ápr 19- 

Fiudapest, 1974 oki 15.)

Iskoláit Szombathelyen végezte, majd 

1924-ben matematikából megnyerve az 
országos tanulmányi versenyt, Budapest
re került az Eötvös-kollégiumba és a Tu

dományegyetem hallgatója lett 1927-től 
a berlini Friedrich-Wilhelm Egyetemen 
folytatta tanulmányait, ahol olyan tanárai 

voltak, mtni A KopfT, P Guihnick és E. 
Kohlschütter. Doktorátusát 1929-ben sze

rezte meg Ezután fél-fél évet a Ideli, majd 

a bécsi csillagdákban töltve végül a buda- 
pesii Konkoly-ohszervatónum munkatár

sa lett. ahol később (1943-tól) igazgató

ként tevékenykedett egészen haláláig.
Kezdetben a slellárstatLsztikai kutatá

sok vonzották - doktori értekezése is eb- 
l>en a témáhan született de Budapesten, 

eszközök hiányában ez* a munkát nem 

folytathatta volna világszínvonalon Máig 

érvényes jelentőségű felismerése volt, hogy 
a változócsillagok nagy száma miau meg
felelő témaválasztással és sok munkával u 
változócsillaRászat területén kiegyenlíthe
tő a műszerezettség terén fennálló hát
rány. 15.1.. és későbbi felesége, Balázs lú-

lia 1933-ban kezdtek el foglalkozni válto
zócsillagokkal, elsősorban RR Lyrae-típu- 

súakkal. Kutatásai főleg a penódusváltozá- 

sokra, illetve a többszörös periódusok ke
resésére irányultak A cél a csillagok bel
ső felépítésének jobb megértése, a pulzá- 

cióelmélet továbbfejlesztése volt Hamaro
san kiderült azonban, hogy a megfigyelt, 

hosszabb időskálájú változások nem értel

mezhetők a pulzációelmélettel Egyik leg- 
lelentősebb tudományos eredménye az 
volt. hogy az RR Lynte másodlagos fény

görbe-változásai jól korrelálnak a Babcock 
által megfigyelt mágneses térerősség-vál

tozásokkal. Ezt úgy lehetett értelmezni, 

hogy a fény görbe változásokat a csillag 
mágneses terének változásai idézik elő. A 

megfigyelt még hosszabb időskálájú válto

zások (az RR Lyrae esetében a D. L. által 

talált négyéves ciklus) pedig a tizenegy 
éves Nap ciklus megfelelőjeként voltak 

értelmezhetők.
Kezdeményezésére jött létre a piszkés- 

tetói obszervatórium A csillagász szak

emberek képzéséből is kivette részét, 

1964-68 között az ELTE csillagászati tan
székének vezetője volt.

Tudományos eredményei meghozták 

számára 3 nemzetközi elismerést is. Előbb 

1964-67-ben alelnóke, majd 1967-70-ben 
elnöke volt az IAU Változócsillag Bizottsá

gának Nevéhez fűződik az Informáljon 
Bulletin on Variable Stars nemzetközi 

kiadvány megindítása is, melyei azóta Ls 

az MTA Csillagászati Kutató Intézetben 

szerkesztenek Eblx*n jelennek meg a vál

tozócsillag-kutatás terén világszerte elért 
legfrissebb eredmények.

Tudományos eredményeit hazánkban 

is méltányolták Az MTA 1955-ben levele 
zó; 1973-ban pedig rendes tagjává válasz

totta Munkásságáért 1970-lx.*n Állami t>ij- 

jal tüntették ki.

Irodalom
SZEIOl ítélj L í> Astr Ges Miit . 1976; 
SZEIDL Béla A változócsillagok asztmfzikai 
jelentősége Fizikai Szemle, 1981

Patkós l/iszló
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DIENES PÁL

(Tokaj, 1882. non 24. - 
Tumbridge, 1952. márc. 23.)

Édesanyja, Pusztay Ilona anyai részről a 
görög származású Platoni családhoz tarto

zóit Édesapja régi nemesi család sarja
ként a Nyírségben született, jogot tanult, 

és a Tiszai Árvízvédelmi Bizottság elnöke 

lelt. A népes családban nyolc gyerek szü
letett, akik közül többen érdekes életpá

lyát futottak be.
Mint a család ötödik gyermeke, Die- 

nes Pál a tokaji elemi iskolába járt, gimná

ziumi tanulmányait Késmárkon kezdte 

meg és Debrecenben, a Református Kollé

giumban érettségizett 1900-ban. Ezután a 

budapesti Tudományegyetem Bölcsésztu

dományi Karira iratkozott be, ahol mate
matika-fizika szakos tanári oklevelet szer

zett 1904-ben.

Mint harmadéves egyetemi hallgató egy 

éven át a párizsi Sorbonne-on, a College 

de France-ban dolgozik, ahol olyan mate
matikai kiválóságokkal került kapcsolatba, 

mint Jaques Hadamard, Émile Pieard é.s 

Paul Appell. Első önálló matematikai ered

ményét is Émile Picard mulatta be Párizs
ban az Académie des Sciences egyik ülé
sén Ezeket az eredményeket fejlesztette 
tovább doktori értekezésében.

1904-ben kinevezést kapott Budapes

ten a tisztviselőtelepi gimnáziumba, ahol 

Gaál Mózes igazgatott és az irodalom taná

ra Babits Mihály volt. Az 1908/09, valamint 
az 1909/10 tanéveken ismét Párizsban 

folytatta kutatásait, és eredményeit tézi

sekbe foglalva nyújtotta be a Sortonne-ra. 

1909-ben védte meg a „Docteur de la Sor

bonne" cimet Ezután a budapesti Tudo

mányegyetem magántanárrá habilitálta.

Első feleségéi, volt kollégáját, a későlv 

l>i neves lllozólusnőt, Bergson kiváló tanít
ványát. Geiger Valériát kezdetben a mate

matikának ugyanaz az ága érdekelte, ami
vel I) |* is foglalkozott. Majdnem közvet

lenül az I világháború kitörése előtt, nem 

egészen kétszáz oldalon. Gaulhier-Villars

kiadásában jelenik meg az a könyve, amely
ben összefoglalja feleségével együtt elért 
eredményeit.

Feleségével csatlakozott azokhoz a moz
galmakhoz, amelyekben az 1. világhálxirú 

előtt elsősorban a fiatal haladó értelmiség 

tömörült. így a Galilei-körnek állandó 
előadója volt 1919-ben a budapesti Tudo

mányegyetem politikai megbízottja lett, 
é.s hozzáfogott az egyetem újjászervezésé
hez. A Tanácsköztársaság bukása után rö
vid bécsi tartózkodása alatt mint filmsta
tiszta dolgozott. Levélbeni kérésére Ha
damard segítette abban, hogy 1921 októ
berében Wales egyetemére Al)erysiwyth- 

be, majd 1923-ban mint egyetemi előadó 
Swansea-ba kerüljön.

1917-ig főként a komplex változós függ

vények elméletében végzett kutatómunkái. 
G. H. Hardy és A. R. Richardson ösztönzé

sére hozzákezdett Taylor-sorok elméleté

vel foglalkozó könyvének megírásához. 

A könyv eLső kiadása Oxfordban 1931-ben, 
második kiadása 1957-ben New Yorkban 

jelent meg több mint félezer oldalon. A 

könyv hosszú ideig az Egyesült Államok 
egyetemein ajánlott kézikönyv volt

1929-ben egyetemi oktatói kinevezést 
kapott a londoni egyetem Birkbeck Colle- 

ge-be. Kezdetben a differenciálgeometria 
tárgykör foglalkoztatta. Tanítványa volt E 
T. Davies, a neves differenciáigeométer, 

aki később Southamptonban lett pro

fesszor. D. P. érdeklődési koré hamarosan 

a végtelen mátrixok vizsgálata felé fordul 

Ebben a témakörben dolgozó tanítványai 

közül nevezetesebbek 11. S. Allén, R. Hen- 
stock, a magyar származású Vermes Pál 

Az ő inspirációjára írta meg R G. Cooke a 

matematikai irodalom eLső könyvét a vég

telen mátrixokról, amelyben D. P.-tól szár

mazó igen sok eredményi közöl és nevét 

49 helyen említi.
Aránylag későn, 1945-ben, 63 éves korá

ban kapott professzori kinevezést a Birk- 

beck College-ben részére szervezett új 
matematika tanszék élére Nyugdíjba vo 
nutása után a Fortune Press kiadásában
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megjelentetett egy verseskötetet „The Mai
dén and the Unicom" címen. Michael Tip

pet zeneszerző méltatta elismerően költe
ményeit, kiemelve, hogy ezek nem má
sok. mint a matematikáról, a filozófiáról és 
a zenéről vallott felfogásának művészi ki

fejezései.
Magyarországról való távozása után el

ső házassága felbomlik. Második felesége 

Chylinsky Sarolta festőművész
D I* lényegében 3 matematikusok pá

rizsi iskolájához tartozott A komplex függ

vénytanban, a végtelen mátrixok elméleté
ben, a differenciálgeometriában dolgozott 

Legfontosabb eredményei Taylor-sorok- 

nak konvergencia körökön való viselke
désével kapcsolatosak. Új matematikai 
gondolatait 47 értekezésben nemzetközi 

matematikai folyóiratokban tette közzé 

Két kiadást Is megért, a matematika nép
szerűsítésével foglalkozó könyvecskéjé

ben mesteri módon vezeti be olvasóit a 
modern matematika gondolatvilágába

Walesiben hall meg szívroham követ

keztében. Londonban temették el. Sírjára 

hálás tanítványai márvány síremléket állít

tattak, rávésetve erre egyik szép gondola

tát: „Search fór what we are, rest on what 
we aren't" (Kutatjuk létünk értelmét, meg

pihenünk, mert porból vagyunk)

Irodalom

OFFORD, A C l> D Namre, 1952; COOKE, 
KG R D The Journal of tlie London Maih. 
Soc.. 1960.; GYIKUS Héla: O l> Matematikai 
lapok, 1973 ; TÉGLÁS János Dienesék levelei 
Máltáshoz. Hp., 19H2.

Ct'yires Béla

DIENES VALÉRIA

fíltk tU M , 1879 m áj 25 - 

Hsuliipeíl. 1978Jiiit 8 )

D. V. (lánykori nevén Geiger Valéna) is
koláit abban a korszakion végezte, mikor 

a felsőoktatás intézményei fokozatosan 
nyíltak meg a nők előli (egyetemeink né
hány fakultása 1895-ben) Ó a megnyíló

lehetőségekkel azonnal élt, és így a kor
szak tudósnóinek „szokványosán" kanyar
gós útján jutott el a doktorátusig. Az Erzsé
bet Nőiskolában polgári iskolai matemati

kai tanítónői oklevelet szerzett, majd be
iratkozott rendkívüli hallgatónak Buda

pesten a Tudományegyetemre. Egy év után 
leérettségizett, és matematika-fizika sza

kos rendes hallgató lett. Érdeklődése a 
zene és a művészetek iránt vezette ah

hoz, hogy valóságelméletekkel foglalkozó 

filozófiai disszertációját egy matematika-fi
lozófia-esztétika tárgyakból álló szigorla

ton védje meg 1905-ben.
Egyetemi évei alatt ismerkedett meg 

későbbi férjével, Dienes Pál matematikus

sal Vele együli kapcsolódott be a Galilei
kor munkájába. Számos előadást tartott 

üzemi munkásoknak Ezek váltakozva vol

tak természettudományos és filozófiai jel 

legűek. A 20. század első évtizedében so

kat publikált a Huszadik Század, az Athe- 

naeum és a Nyugat hasábjain.
Életművének jelentős részét teszik ki 

fordításai (Bergson - akinek Párizsban ta
nítványa is volt - valamint Descartes, Loc- 

ke, Berkeley. Teilhard de Chardin művei

ből) A magyar filozófiai nyelv fejleszté
séért 1934-ben Baumgartner-díjal kapott.

Még párizsi tartózkodása hannadik évé

iben csatlakozott Raymond Duncan iskolá
jához, elsősorban annak „torna" oktatásá

hoz. Bergson filozófiájának, ill. Isadora és 

Raymond Duncan táncművészeiének ha

tására hozta létre orkesztikának nevezett 

mozdulatmúvészeti rendszerét.

A Tanácsköztársaság bukása után férjét 

külföldre kellett menekítenie, majd ő is utá

na ment gyermekeivel. 1919 és 1923 között 
élt Bécsben. Nizzáhan, Párizsban Hazatéré

se után volt tanítványai biztatására újra 

megnyitotta orkesztikai iskoláját 1929-tól a 

Mozdulatkultúra Egyesület társelnöke volt.
Sokoldalú tehetsége a világtörténelem 

buktatóit, és a magánélet problémáit le

küzdve bontakozott ki. Sok diszciplíná
ban kifejteti munkásságát különleges egyé

niségének varázsa kapcsolja össze



251 Diószegi

l'-őbb művei

Valóságelméletek Hp., 1905.; A mai lélektan 
ifibb irányai. Bp., 1914 ; Hergson filozófiájá
nak alapgondolatai. Bp„ 1929; A mozdulatról 
Hp., 1979 , A szimbolika főbb problémái Sze
miotikái tanulmányok 55 Hp., 1981 , Miénk az 
idő. Hp., 1983-

Irodalom
VITÁNYI Iván: Beszélgetés D V.-val. Valósig, 
1975.

Vámos Éva

DIÓSZEGI SÁMUEL

(Debrecen, 1 '60  dec. 29 - 

Debrecen, 1813ong 2.)

A debreceni teológia elvégzése után öt 

éven át Hajdúböszörményben és Kecske

méten tanított, majd két évet töltött a göt- 

tmgení egyetemen (1787- 89). Itt Gmelin 
I F. botanikaprofesszor révén ismerkedett 
meg Linné rendszerével, és elhatározta 

ennek magyar nyelvre való átültetését. 
Visszatérve Hajdúnánáson és Hajdúbö

szörményben lelkész (1789-1803), majd 
debreceni esperes, később egyházkerüle

li főjegyző lesz. Barátja az egykori kollé

gista, majd külföldön kaconáskodó, de 
P96-tól már itt élő író és költő: Fazekas 
Mihály, akinek húgát vette nőül. Fazekas 

segítségével Írják meg az eredetileg Deb

receni Flórának tervezett Magyar Fűvész- 
könyvet Az 1807-ben megjelent kötet nagy

részt Diószegi munkája E munka gyakor
lati részét, az Orvosi Füvészkönyvet önál

lóan irta és adta ki (Debrecen, 1813). E 
könyv értékes - bár kellően alig értékelt - 

függeléke az első magyar szinonimaszótár, 

1400-nál is több régi magyar növénynév 

vei. Diószegi botanikai munkásságát a 

iMockhauseni (Westphalen) Természet raj

zi Társulat levelező tagsággal tisztelte meg 

(1799) Kitailiel Fái pedig - a sajnos elve
szett, részletes bírálat mellett - a fii vész 
könyvi x-n :i népi növénynevek összegyűj

tését tartotta elismerésre méltónak
A Magyar Füvészkönyvhöz Diószegi 

nuiga gyűjtötte ugyan az újabb, kiegészí

tő adatokat, elsősorban nyilván Kitaibel 
akkoriban megjelent újabb kötete alapján 
H pótlások azonban csupán kéziratban, 

hiányosan maradlak fenn (jó részüket Ka- 
mtz Ágost adta közre, 1863). Ugyanez a 
sors ene a tervezeti Új Magyar Füvész

könyvet, Brassai S. és Kováts Gyula mű

vét, mely szintén nem készült el teljesen 
(1858)

A Diószegi-Fazekas-féle füvészkönyv a 
maga korában kétségtelenül jelentős hatá
sú volt. Mint a Linné- rendszer alapján ké

szített első magyar nyelvű növényhatáro

zó. közel egy évszázadon át volt haszná
latban Nemcsak azért, mert belőle ma

gyarul lehelen növényeket határozni (3200 
fajától a legtöbb hazánkban is előforduló, 

hanem mert ez foglalta össze a növényne

vek mellett részletesen, elsőként a ma
gyar növénytani terminológiát. Az általuk 

kialakított új magyar alaktani kifejezések 

jelentős részét ma is használjuk. Némileg 
más a helyzet a bennük megjelentetett ú| 

magyar nemzetség- és fajnevekkel- Közü

lük sok kihullott az idők rostáján, de szá
mos, jó nyelvérzékkel alkotott új növény

nevük. főleg pedig a népnyelvből átvett 
szó, ma is használatos. (Ez 180 év múltán 
még ma is eléri az egyharmadot.)

A füvészkönyv úttörő volta még ak

kor sem vonható kétségbe, ha tudjuk: 

mind a Linné-féle kétszavas elnevezés

nek, mind a népi növénynevek haszná

latának már a 16, sz. óla voltak hazánk
ban előzményei (Melius, Lippay, Benkő, 

Csapó stb ). A magyar növénytani termi

nológia és nómenklatúra következetes, 
részletes megalkotása és közzététele mind

ezek ellenére Diószegiék elévülhetetlen 
érdeme.

Diószegiről arckép nem maradt fenn 

Fmlékoszlopa a budapesti Tudományegye 

lem botanikus kertjélx*n található, Debre
cenben pedig szobra áll. Nevét néhány 

utcanév és egy-két növénynév őrzi 1907- 

Ix'n, a centenárium évében mind Debre
cenien, mind Budapesten emlékunnepsé- 

get lartoltak tiszteletén*
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Irodalom

KLEIN-HARCZA-THAISZ-CSAKJDY Növény- 
um Kttdem., 6. 1907.; CSŰRÖS F.: A debreceni 
F0vé<zk0nyv és Írói. Debrecen, 1907 , KARDOS 
A («erk ): Csokonai Emlékkönyv. Debrecen,
1909..JULOW V: Árkádia korul Hp., 1975; 

HHISZTcR Sz.: S D. Lexikon dér Geschichíe 
dcr Naturwivsenschaflen. 1/6. Wien. 1970.

Priszter Színtiszta

DÍVÁID KÁROLY

(Seimccíbáitya, 1830. nou 2.- 

Epcrjcí, 1897- nou 7.)

Több évszázados múltra visszatekintő csa

lidban szúlelcll, anyai ágon a művészete
ket kedveiő de anyagilag Ls tehetős Stein- 

hübel, apai ágon az erdészeti és botanikai 
szakterületeken kiemelkedő Divald famí

liában. D. K. az egri Líceumban kezdte 

meg tanulmányait, majd Bécsben 1855 
július 17-én szerzett mesteri oklevelet 
gyógyszerészeiből és vegyészeiből Eper

jesre került gyakornoknak, ahol feleségül 
vette az eperjesi patrícius. Steinhül>el Laios 

leányát, Borbálát Gyermekeik közűi lár
mán - Lajos, ifj. Károly és Adolf - szintén 

fényképészek lettek
A család hamarosan Bárlfára költözött,

D. K. először patikái bérelt, majd lassan 

(elhagyóit a gyógyszerészeltel A hagyo
mány szerint egy 1860-ban vásárolt hasz

nált. kezdetleges fényké]>ezógé|>en sajátí

totta el a szakma alapfogásait, több gyógy
szerész. ötvös, litográfus kortársához ha

sonlóan, iskola és mester nélkül Eleinte 

egy Bánfa-furdői ház udvarán lévő fedett 

cs-úrben fénykq>ezett, 1863-tól pedig Eper

jesen. a Dessewffy-ház udvarán. Felső és 

oldalvilágítású első üvegműtermét 1865- 
Ixm rendezte Ix: színién Eperjesen. A kor 

igényeinek megfelelő portréműtermét már 
saját házában nyitotta meg 1871-ben.

A család eperjesi műteremházán kívül 

Uánfafürdőn, Tátrafureden és Iglón is mű
ködött Divald-íényirda.

Arcképei - de újszerű témájuknál fog
va főleg tá>-, és városképei - általános fel

tűnést keltettek. Divald legelsőként jutott 
fel kamerájával a Magas-Tatra hegyormai
nak világába Az 1860-as és 1870-es évek
ben működő magyar fényképészek közül 

csak a legjobbak vállalkoztak a szabadté
ri fényképezésre az akkor használatos kol- 

lódiumos nedves eljárással.
Új sikeres fényképlípust teremtett, a 

„Képek a Magas-Tátrából” hosszú időn át 

kelendőnek bizonyultak. Tájképüzlelei- 
ben nemcsak drága albumalakban, ha

nem laponként is meg lehetett vásárolni 

az egyes felvételeket, sőt az 1890-es évek
től már képeslapokon is árulták a tátrai táj

képeket. A természetet rajongásig szerető 

fotográfus tevékenységének izgalmas terü

lete a barlangfotózás. A Tátra egyik külön
legességének számító cseppkő-, és mész

kőbarlangokat az 1880-as években kezd
ték módszeresen föltárni Mindig olt volt a 

feltárok nyomában, és lefényképezte a 

dobsinai, a szepesbélai és az aggteleki 
cseppkőbarlangot Az 1875-ban megala
kult Magyarországi Kárpái Egyesület 
számára több mini 20 éven át fényké
pezett.

Igen hamar lieleütközótt a sokszosorí- 

tás gondjába, hiszen egy-egy város- vagy 

tájképről jóval több másolatot igényeltek 

mint a korlátozott példányban megren

delt portrékról. A megoldást jelentő foto- 

típia (lénynyomat) technológiáját 1877- 

ben Münchenben sajátította el, majd rá 

egy évre már saját nyomdájában készítette 
a nyomatokat. .F’ototypikus" munkájáért 

már 1879-lxín aranyéremmel tüntették ki.

Az 1880-as evekben sikeresen működő 

fényképészeti műtermek melleti, D. K 
Grafikai Sokszorosító Műintézete Eperje

sen már az ország legismertebb fénynyom

dája és kiadóvállalata volt.

D K elsők között foglalkozott a felvi

déki műemlékek megörökítésével is. A 

fejlődés ezen a területen is őt igazolta, hi
szen a pontos, korrekt és gyors felvétele

ket produkáló fényképezés lassan a ré
gészei és az építészeitonénet pótolhatatlan 

eszköze lelt a 19 század végén*.
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D K 1879 körül Budapesten is megje
lent. A fényképész Divaldok ettől kezdve 
az 1920-3S évek végéig működtek a fővá

rosban A mester 1890-ben adta át fiainak 
nagyszabású üzlethálózatát, Lajos az eper

jesi műtermet és fénynyomdát, Adolf a 

bártfa fürdői műtermei és tájképiizletet 
vitte tovább, a budapesti D K és Fiai cé
get Károlynak engedte át. Az örökösök 

jól sáfárkodtak apjuk hagyatékával. D K 
fiai a hazai képeslapgyártás legismertebb 

vállalkozói lettek. Páratlan sikerüket e té

ren megalapozta a fénynyomatok készíté

sében szerzett, apjuktól örökölt tudásuk, 

jártasságuk és műtermeiknek világszínvo
nalú technikai felszereltsége

Hőbb művei
Magas Tálra, 1873 , A Képzőművészei reme
kei. I -IV 1882-1884.; A bánfai fürdő kepek- 
lx.*n 1886 ; Nélaibarlang 1887; Maradta 1890 , 
A Rimamuriny-SalgAlarjáni Vasmű 1896.

Irodalom

SZÉKELY Kinga: First Hungárián cavc pho- 
tograplier Cave Turism, Postojna, 1989 ; CS 
PIÁNK Ibolya-KOt.TAI Magdolna-VANNAI 
Nándor- D. K fényképész és vegyész. Hp . 
1993.

Cs. Piánk Ibolya

D OM IN  JÓZSEF

(Zágráb. l?14.Ja>t.28 - 

Zágráb. 1819 jan  18)

Belépett a jezsuita rendbe, majd teológiai 
és bölcseleti doktorátust szerzett Fizikát 

tanított a győri, zágrábi, később a pécsi fő

iskolán. 1784-ben Győrött az első hazai 

léggömbkísérletek egyikét végezte. 1791- 
ben a pesti egyetemen Horváth János he

lyébe lépve, a fizika és a mechanika taná

ri lett. 1794-től 1796-ig a Bölcseleti Kar dé
kánja. 179'7-OR-han rektor volt Az elektro

mosság orvosi alkalmazásával is foglalko

zott A ná|X>lyi, a firenzei és az etruszk 

akadémiának is tagja volt 

Ixibh inüvci
Heílexkincs de cleclrieitale medica Hudac. 
1790 , Ars i-k-ctrkitjlein aegró tutc» arihlhcndi

Pe.ctini, 1795; Lampadis electricaedescriptio.. 
Pestini, 1799

Irodalom
Alig. Literatur Zeitung Halié u Leipzig, 18I9-. 
SZENTPÉTEKY Imre: A bölcsészet tudományi 
kar története Hp., 1935.

Farkas István

DORNEK JÓZSEF

(Gyér, 1808 non 2.- 

Ptít, 1873. oki 9 )

Kereskedő családba született, de a győn 
és soproni gimnáziumi tanulmányai után, 

a soproni Kochmeisternél lett gyógysze
rész gyakornok. Később pozsonyi és pes

ti gyógyszertárakban is gyakornokosko- 

dott 1830 és 1831 között a bécsi egyete
men tanult és gyógyszerészi oklevelet szer

zett. 1836-ig ismét különböző gyógyszer- 
táraklxin volt segéd, majd gyógyszertár-tu - 
lajdonos lett Pozsonyban. Hivatása való

színűleg nem elégítette ki ambícióit, mert 
1840-ben hivatali szolgálatba állt a Helytar
tótanács egészségügyi osztályán. 1848-ban 
Eötvös József a Közoktatásügyi Minisz

tériumba hívta. A szabadságharc bukása 

után állását elvesztene. 1853-tól a szarva

si líceumban tanított, 1860-tól a pesti ev 

gimnázium természetrajz tanára volt ha

láláig.
Már egyetemi évei alatt kapcsolatot tar

tott kora neves botanikusaival, így Endli- 

cher Istvánnal és bániti viszonyban volt 

Rochel Antallal. Sadler Józseffel és Láng 

Adolf Ferenccel Beutazta Magyarorszá
got, Ausztriát és Németországot. 1835-ós 

bánsági útján ismerkedett meg HeufTel Já

nossal 1846-ban vetette fel Heuffelhez írt 

levelében a „Flóra hungarica, partiumque 
adnexamm" kiadását Elképzelését Sadler 
és Heufíel is támogatta Fndlicher művé

nek, a Flóra von Wiennek mintájáni a tér 

mészeies rendszert akarta követni. A Fló
ra n kőzlx'jött forradalmi események, Sad- 
k*r halála és HeufTel betegsége miatt azon

ban nem született meg
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D. J. érdeklődése a növényanatómia 
felé fordult Számos előadást tartott a Ter
mészettudományi Társulatban és az Aka
démián. Különféle kritikai tanulmányokat 
írt a sajtóban Tankönyveket is írt a reál
gimnáziumok, polgári- és ipariskolák szá

mára (A növénytan elemei. Bp., 1864., 

1879 ). A Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának választotta (1858).

Főbb művei
Die Traubenkrankhelt nach den neuesten Er- 
filmingen und Ergebni.ixen Fest. 1853. Raj
zok a növények életéből 1 A nnvényvilag és 
az ember Öj Magyar Szemle 1. 1H53-; 2. A 
növénysejl. ibid., A plianerogamák megter 
mékenyitése és a2 embryn képződése Srarva 
.sí ág. h. főtan tudós. 1854-55.. (1855) Buda
pest tölgyet MTA Értesítője. 4. 181Y3., A ma
gyar vininy Cuscutái. Magyar Orvosok és Ter- 
mészetvizsgálfik Vándorgyűlésének Munká
latai. 9. 1863

Irodalom
GOMHOCZ Endre: A magyar botanika tör
ténete A magyar flóra kutatói Up 1936.. 
KALCHURENNER Kámly: D. J. emléke Érte
kezések a Természettudományok Koréból, fi 
IH75 , LUKÁCS Dezső: Százhetvenliai éve .sai 
letett D. J Soproni Szemle, 38.

Horváth Csaba

D U DICH  ENDRE

(Nagysattó, 1895 márc. 20 - 

Budapest, 19? I feOr 5 )

1913-tól a budapesti Tudományegyetem 

ternu'szetrajz-földrajz szakos hallgatója, az 

Eötvös-kollégium tagja. 1915-1918 közt 
részt vett az I világháborúban, majd haza

térve. a Kolozsvárról Szegedre települt Fe
renc József Tudományegyetemen fejezte 

lx‘ tanulmányait. 1919-ben a Magyar Nem

zeti Múzeum állattár.iba rendelték he szol

gálatiételre középiskolái tanári minőség

ben, 1922-ben lett múzeumi őr, és itt mű
ködött 1934 júliusáig.

1922-ben a szegedi egyetemen ,sub 
ausptciis gutK-rnatoris" doktori diplomát 

szerzel! 1925-lien a Perenc József Tudo

mányegyetemen az ízeltlábú állatok rend
szertana tárgykörből magántanári képesí
tési nyert. 1927-ben a Budapesten ülésező 

X. nemzetközi állattani kongresszus egyik 
titkára volt. Az 1933/34-es tanévben a bu

dapesti Pázmány Péter Tudományegye
tem állattani tanszékén lett oktató 1934. 
július 23-án az állattani tanszék hivatalos 
kettéválasztásakor az állatrendszertani tan

szék vezetésével hízták meg, az általa meg
szervezett Állatrendszertani Intézetben ha

láláig működött.

1929-ben a Szent István Akadémia ren
des tagjává, ma|d a IV. osztály titkárává vá

lasztották. 1932-ben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező, 1942-ben pedig 
rendes taggá választotta. 1949-ben az Aka
démia újjászervezésekor tanácskozó taggá 

minősítették vissza, ám 1953-ban újra el

nyerte a levelező, 1964-ben pedig a ren

des tagságot. Az Akadémia 1989 májusá

ban hozott határozata szerint akadémiai 
tagsága folyamatosan érvényes 1942-től 
Vezető szerepet játszott a hazai zoológiái 

vonatkozású társaságok, egyesületek ve
zetéséin. így - többek közt - 1941—44 

kozott a Természettudományi Társulat Ál

lattani Szakosztályának, később pedig az 
Akadémia Zoológiái Bizottságának volt az 

elnöke. Számos kitüntetésben részesült, 

így pl 1957-ben elnyerte a Kossuth-díj 11. 
fokozatát, Számos bel- és külföldi tudomá
nyos társaság tiszteleti, illetve külső tagja is 

volt

I o kutatási területének a fauntszükál, 

ezen belül főként az ízeltlábúak alak- és 

rendszertanát, továbbá a rovarok ciripelő 
szerveinek vizsgálatát, a polarizációs mik

roszkóp segítségével történő kutatásokat, 

a biocönotikál és a barlangbiológiát te

kintette. O indította meg hazánklxan a kor 

szerű tudományos módszereket alkalma

zó faunakutatást, az állatföldrajz- és a uxo 

nótnia modern vizsgálati módszereinek 

alkalmazását Nagy jelentőségűek a po
pulációk autó- és synökológiájára vonat

kozó eredményei is. Iskolateremtő, nagy 
hatású, magas etikájú professzor volt. ért-
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hetö. hogy tanítványai közül kerültek ki a 
19 század második felében a hazai bioló
gia, ezen lseiül főként az entomológia, to

vábbá a természettudományos muzeoló- 
gia, bioiógiatorténet vezető egyéniségei.

Főbb müvei

Oie Geschlchte und dér Stand dér biologi- 
schen Erforschung dér Aggteleker Tropstein- 
llöhle „Haradla" in Ungarn. Mitteilungen über 
Hohe- und Karstforschung. 1930.; A barlang- 
biológia és problémái. Up., 1959 , A biológiai 
aktualizmus elvének alkalmazása a fosszilis 
bryozoákra. Hp., 1962.; Állatrendszertan. (LQK- 
SA Imrével) Hp., 1969., 197H,; Rendszeres ál
lattan III. ízeltlábú állatok Pécs, 1972 (továb
bá több mint 200 közlemény).

Irodalom

DUDICH F A tisztikar tagjainak életrajzi 
adatai Állattani Közlemények, 39 1942 . HA- 
LOGH J P E Magyar Tudomány, 1971 
SOÓS Árpád Megemlékezés dr D E-ről. Ál
lattani Közlemények, 59. 1972., LOKSA Imre 
Megemlékezés dr. D E -ről. Karszt- és Har- 
langkutatás, 1972.

Kádár Zoltán

DUGONICS ANDRÁS

(Szeged, 1740. oki 18.- 

Szeged, I8 l8 .jid .25  )

Nemet nyelvű elemi iskolái után a szege

di Piarista Gimnáziumba járt, ma|d 1756- 
ban belépett a rendbe. Tanulmányai során 

megismerkedik az ország életében később 

jelentős szerepel játszó piaristákkal (Kop- 

pi Károly, Benyák Bernát, Pálya István, 

Szdblik István). A jezsuita rend feloszlatása 

után pályázza meg a nagyszombati egye

tem elemi matematika tanszékét, Ennek 

elnyerésétől, 1774-től élete a Pázmány Pé

ter alapította egyetemhez kötődik nyugál

lományba vonulásáig. 1808-tól haláláig 

Szegeden él.

D A. az egyetem elemi matematika 

tanszékét nyerte el, Így az alkalmazott ma
tematika (mai szóval lizika és technika) és 
•i tiszta (mai szóval elemi) matematika Ik* 

vezető fejezeteit tanította. A nagyszomlia- 
ti-budai-pesti egyetem a bécsi egyetem

előírásait vette át, ennek megfelelt a jelen

leg OSZK-ban őrzött kézirata, valamint 
előadásainak magyar nyelvű változata, a 
Tudákosság Könyvei. E könyvben az al
gebra, a geometria, a trigonometria és a 
kúpszeletek elemeit Írja le D. A. magyar 

nyelven (elsőként összefoglalva ezeket, 
vállalkozva a töl^b mint 100 év múlva „vég

legesült" matematikai műnyelv irányadá
sára), A könyv kiadásának elsődleges cél
ja annak megmutatása volt, hogy egyrészt 
a magyar nyelv alkalmas e tudományok 

művelésére, másrészt lehetőséget teremt
sen az idegen nyelven nem tudók számá

ra is e tudományággal való foglalkozásra.

A mai matematikai műnyelv szókészle

tében számos olyan szó van, amelyet ö 
használt először. Pl.: bizonyítani, egyenlet, 

gömb, gyök, hasonló, háromszög, hen
ger, húr, sugár, szög, természettudomány, 

természettörvény, véges. Ezzel lényege

sen hozzájárult a magyar matematikai ku

tatás és irodalom fejlesztéséhez.

Főbb müvei

A uidákosságnak könyvei 1 kiadás: Pozsony, 
1784 (2., bővített kiadás Pozsony, 1798.); 
Alkalmazott matematikai kéziratai. OSZK 
(quart. lat 1821., quart. lat 557. föl lat. 79-. 
quan lat 555 quart lat 569).

Irodalom

PKÓNAI Antal D, A, életrajza. Szeged, 1903 , 
SZÖGI László Mérnökképző Intézet a Böl
csészeti Karon 1782-1850. In: Fejezetek az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem történeté
ből 5 Hp., 1980., GY1MESI István D A mate
matikai munkássága In Piaristák Magyaror
szágon, Hp., 1992 (készülő kötet).

Gyimesí István

DULOVITSJENO

(Hudapest, 100} )0n 22 - 

Hudapest. 1972 Jril. 24.)

A budapesti Tudományegyetemen 1927- 
iK'n szerzett tanári diplomát, majd közép

iskolái tanárként matematikát tanitott. 
Emellett foglalkozott a „fotográfozással" 

és kimagasló szerepe volt az 1930-as évek
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elején az ellenfényes fényképezés, az ún. 
„magyar stílus" kialakításában, amellyel az 

amatőrok között iskolát teremtett. Felvéte
lei már a korabeli folyóiratokban is helyet 

kaptak
Tóth Imre mérnökkel együtt dolgozta 

ki a felvétel lágyitá.sara szolgáló ún. „DU- 

TO" elótétlencsét (DUlovits-TÓth). amely 

az egész világon elterjedt D. J. feltalálta az 
eLső szemmagasságból fényképező, lükör- 
reflexes, kisfilmes, vízszintes betekintésű, 
beugrórekeszes objektivvel működő fény
képezőgépet. a „Dl'FLEX"-et (DUlovics 
reFLEX) A budapesti Gamma-gyár 1943- 

ban kezdett tárgyalni vele, hogy az ugyan
ez évben szabadalmaztatásra bejelentett 

fényképezőgépének gyártását megkezdje 
A szerződésre azonban csak a hábon.1 

után. 1946-ban került sor
A szabadalom leírása világosan megha

tározta a gép funkcióját és előnyeit: „...A 

találmány .szerint a tukörreflexgép könnyű
szerrel lehetővé teszi a szem magasságá

ból való fényképezést mind álló, mind 
fekvő helyzetben, és mindenkor oldal

irányban is helyes állású képet mutat". Az 
eLső mintapéldányok elkészítésében sze
mélyesen is részt vett. A mintapéldányokat 
különböző országokba szétkuldték. és ha

marosan érkeztek is érdeklődő levelek A 

magyar piacon 1948 elején jelent meg a 
gép és sikert aratott; ugyanabban az évben

a Gamma-gyárban „Duflex fényképező
gép-bemutatót" is tartottak.

A szakértők megállapították, hogy a 
Duflex-fényképezőgép szerkezete olyan, 
hogy az a legjobb külföldi gépekkel is fel

veheti a versenyt, nemcsak az amatőrök, 

de a fotónporterek Ls igen előnyösen hasz
nálhatják. Mindezek ellenére a DUFLEX- 
gépek nagyobb arányú gyártása nem in
dult meg 1949-ben a Gamma-gyár olyan 

utasítást kapott az ipari központtól, mely 
szerint „a fényképezőgép-gyártást fel kell 

függeszteni mindaddig, amíg az új széna
gyártás teljes komplett szerszámozással 
meg nem indulhat". Ez azonban nem tör

tént meg. 1949 végéig még készültek DUF- 
LEX-gépek, 1950-ben azonban gyártásu
kat megszüntették.

Főbb müvei

Uchckoniraste und ihre Überwindung Wien, 
19J6, Művészi fényképezés Bp., 1940 ; Met- 
ne Technik - merne Nilder Halle im Saale. 
1953

Irodalom
VAJDA Pál DUFLEX 194? Camera Mainich: 
CTokyo). 1970 . SCHWAWK, M.: Die Duflex - 
eine ausscrgewnhnliche Kamera Foto Maga
zin (München), 1970 ; ZOHL. F H Die KB- 
Spiegel-Reflex Gamma-Dufiex. Color Foto.
1977.. SCHNEIDEK. J. The Camera Collector. 
Gamma Duflex. Modern Hmtography, 1979.

Vajda Pál- Vajdáné Csizmánk Irén



ÉDER XAVÉR FERENC

(Selmecbánya, 1727 márc. 19 - 

Selmecbánya, 1772. ápr 17.)

Iskoláit .szülővárosában kezdte, majd a je
zsuiták nagyszombati kollégiumában foly
tatta. 1743-ban belépett a jezsuita rend

be. Hat évvel később saját kérésére misz- 

sziós szolgálatra küldték Dél-Amenkába 
Panamán keresztül, 1750-ben érkezett meg 

a perui Limába, ahonnan a tartomány dél

keleti részébe, a Mamoré-íolyó mellékére 
irányították. E vidék öserdeiben élnek a 

mojo vagy moxo indiánok (ejtsd mobo), 

ezért ezt a vidékei Moxitaria néven ismer

ték. (Ma Bolívia északi részéhez tartozik ) 

Éder 15 évet töltött itt, megtanulta az indiá
nok nyelvét, feljegyezte szokásaikat A fo
lyók mentén több missziós telepet (re

dukciót) létesített, melyekben összegyűjtöt
te a környék indiánjait. A mojókon kívül 

nús népcsoportokkal is megismerkedett; 

a more. itonama és chiriguao indiánokkal 

Feljegyzéseket és rajzvázlatokat készített az 

őserdők növényeiről éj állatairól is.

Munkásságának az a királyi rendelet 
veteti véget 1767-lxm, mely tbetiltotta a je
zsuiták tevékenységét a spanyol gyarma
ti területeken is. 1769-ben ért haza Ma

gyarországra, és Selmecbányán plébános

ként működött hamarosan bekövetkezett 

haláláig. Nagy kár. hogy értékes tapaszta
latait nem tudta közreadni, igy eredményeit 

a későbbi külföldi kutatók maguknak sa

játították ki. Csak jóval halála után, 1791- 
Ixm jelentek meg feljegyzései nyomtutás- 
ban. Makó l’ál apát jóvoltából, azonban - 

mint azt Boglár Lajos kimúlana - ez az 

anyag csak hiányos és sok helyen hibás 

közlése az ereden kéziratnak.

•'<5 műve

Descriptlo provinciáé Moxitamm ti> rrgno He 

nmno . lUulae, 1791 (Spanyol fordiláslxin is

megjelent 188K lián. la Pazbun, magyarul még 

kiadatlan.)

Irodalom
MARK! S.: Egy ismeretlen magyar utazó (É X. 

F.). Földr K özi. 1H84UOGLÁR L The Etli- 

nngrjphic Legacy of Eighteenth Century Hun

gárián Travellers in South America Acta Ethn 

Acad. Scient. H ung, Tornus IV., Fasc. 1-4.. 

I9S5 ; HOGLÁR L-HOGNÁR A É X F leírá

sa a perui missziókról a XVIII századból Edv 

nngraphia, 1975-

Balázs Dénes

E IW  ILLÉS ALADAR

(Kapowár, 1858 fan. 6.- 

Btidapest, 1927ápr. 24 )

Édesapja 5opronban ügyvédeskedett, 6 Is 

a soproni Evangélikus Gimnáziumban 
kezdte meg tanulmányait A kor szoká
saihoz híven édesapja nyomdokaiba kel

lett volna lépnie, de a bécsi világkiállításon 
Ibeleszeretett a gépekbe. Műegyetemi tanul

mányait Budapesten, Müncheniben, majd 
Aachenben folytatta, s közben tanulmá

nyozta a vesztfáliai és belgiumi vasgyára
kat, bővítette szak- és nyelvtudását A mér
nöki oklevél megszerzése után a bucla- 

l>esti Ganz-gyárba került szerkesztő mér
nöknek Mechwart András keze alá, aki 

rendkívüli hatással volt rá. Mozgékony, 

tettre kész egyénisége azonhan nem bírta 
a rajzasztalhoz kötöttséget, ezért úgy dön

tött. hogy élethivatásának inkább a műsza

ki nevelői pályát választja. Itt tág tervt ta
lálhat alkotói és írói tevékenységének, az 
iskolai szüneteket pedig felhasználhatja a 

bel és külföldi ipar tanulmányozására 
Trelort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 1877. szeptember 10-i rendelete 

alapján 1879 december 7-én megnyitották 

az ipsiri szakoktatás terén nagy jelentősé
gű Ipmanodát A szervezeti szabályzatot és
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az első tantervet Gönczy Pál miniszteri ta

nácsos és Sztoczek József műegyetemi ta
nár dolgozta ki. Az építészeti, gépészeti, ve

gyészeti, fém- és vasipari, faipart szakosz
tályokon három évben határozták meg a 
tanítási időt. Nagy gondossággal és felelős

séggel választották ki azokat a jó felkészült
ségű oktatókat, akikre rábízhatták a hazai 
ipar szamára képzendő szakemberek ne

velését.
E. I. A. számára, aki a legkiválóbb egye

temeken tanult, a Ganz-gyárban pedig 

Meclwart András mellett kitűnő képzésben 
részesült, a műszaki-oktató pálya megfele
lő élethivatásnak ígérkezett - a fém- és 

vasipari tantárgyak tanársegédévé nevez

ték ki. Egyike volt azoknak az úttörők
nek, akik a Felső-ipariskola alapításakor 

kezdték meg oktatói munkájukat, s úgy

szólván a semmiből teremtették meg azt az 

alapot, amelyre később az ipari oktatás 

épülhetett.
A múlt század kilencvenes éveiben meg

indult székely kivándorlás ellensúlyozá

sára az ország nagyobb üzemeilie székely 

tanoncokat helyeztek azzal a céllal, hogy 

a székely munkásfelesleg inkább az anya

országban telepedjen le. Ebben az akció
ban a Székely Egylet is tevekenyen részt 
vett E I A - mint a Székely Egylet tagját

- a vagongyárban elhelyezett székely ta- 

noncok gyámfelügyeletével bízták meg. 
A székelység iránt érzett vonzalma és ipar

fejlesztői tevékenysége abban is megnyi

latkozott, hogy 1898-ban a kereskedelem
ügyi miniszter megbízásából a székelyek 

munkalehetőségeinek megjavítása érde
kében hosszabb időn át tanulmányozta a 

Székelyföld vasiparát. ma|d javaslatot tett az 
ipar fellendítésére Nemcsak a székelyhí
di ipar jelenéi, de műszaki történeti múlt

ját is igyekezett megismerni, és kutatásai

nak eredményét közzétette. Jelentése alap
ján 1905 augusztus 28-án a minisztérium
ban tanácskozás kezdődött arról, miként 
Ielletne fellendíteni az ipart, az anyaföld
höz kötni a székelyeket E I A. viz>gála- 
tat és javaslatai al:i|>ján határozatot hoztak

a további fejlesztés érdekében a székely

föld vasiparának minden ágára.
E. I A. sokoldalú oktatási elfoglaltsága 

mellett szakcikkeivel is a műszaki haladást 

szolgálta. Tevékenysége az ipar számos 
területére kiterjedt, de leginkább a kohá

szat kötötte le érdeklődését. Az 1900-as 
párizsi világkiállításon - ahol a hazai vas- 
bányá.szat és kohászat előadója volt - elha
tározta, hogy a résztvevő vállalatokról ter
jedelmesebb ismertetőt ad ki. Könyvében

- melyet saját felvételeivel és rajzaival il

lusztrált - tökéletes képet adott a külföld 
előtt addig ismeretlen magyar vasiparról - 
ennél hatásosabb propagandát a magyar 

kohászat értlekében előtte még senki sem 

végzett
1886-ban belépett a Magyar Mérnök- és 

Építész Egyletbe, és hamarosan a könyv

kiadó bizottságba is beválasztották. A gyár

ipar különböző területeiről írt szakcikkei

nek stílusával, műszaki nyelvezetének he

lyes magyarságával mindinkább felhívta 

magára a figyelmet. 33 évesen nevezték ki 

az egylet kiadásában megjelenő Közlöny 
szerkesztőjének, amit a legjelesebb kül

földi műszaki folyóiratok szintjére emelt.

1905 májusában a kereskedelemügyi 
miniszter az ipari-műszaki ügyek jobb el
látása érdekében a különböző osztályok

ba beosztott műszaki személyzetet egy 

ipari-műszaki osztályba vonta össze. Erre 
az ügyosztályra bízták az iparfejlesztés kö

rébe tartozó, kizárólag műszaki természe

tű jelentősebb ügyek intézését - vezetésé

vel E I. A bízták meg.
Nagyszert szervezőképessége és mű

szaki, irodalmi munkássága egyre jobban 

kibontakozott, Így őt találták a legalkalma

sabbnak a magyar műszaki múzeum léte

sítéséhez szükséges előmunkálatok elvég

zésére, és a részletes tervek elkészítésén: 

is.
Közhivatali évei alatt gyorsan iveit fel

felé a pályá|a. A felső-ipariskolai tanáritól 
helyettes államtitkár letL I lúszéves minisz

tériumi szolgálata alatt az iparfejlesztés, 
és különösen a vas- és fémipar kifejleszté
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se körüli nagy jelentőségű munkálataival 
tűnt ki Gazdasági téren a különféle ipán 
statisztikák összeállításával, az Ausztriával 
folyó gazdasági tárgyalásokhoz szükséges 

monográfiák kidolgozásával és szakértői 
tevékenységével szerzett érdemeket. Ki

sebb munkáit nem számítva 78 tanulmánya 

és 27 könyve jeleni meg.

Irodalom
Évfordulóink 1983-, 1984

Zika Klára

EGERVÁRY JENÓ

(Debrecen, I89J- ápr 16.- 

Budapcsl, 1958 non JO.)

Középfokú tanulmányait a debreceni Fő

reáliskolában, a felsőfokút a budapesti Tu

dományegyetemen végezte, s itt szerzett 

doktori oklevelet is. 1914-1917-ig a buda
pesti földrengési obszervatóriumban dol

gozott, 1918-ban felsőipariskolai tanár lett

1922-ben a szegedi egyetem magántanárá
vá habilitálta, ezt azonban 1927-ben vissza

vonták azzal az indokkal, hogy a Tanács
köztársaság idején az egyetemen előadá
sokat tartott.

1932-ben Kómg Gyula-jütalom-ban ré
szesítették, 1938-ban ismét megszerezte a 

magántanári képesítést, ezúttal a buda
pesti Tudományegyetemen. 1941-ben ki

nevezték a Műegyetem ny r tanárává Az 
MTA 1943-ban lev., 1946-ban r. tagjává 

választotta, 1946-49-ig pedig igazgatósági 
(ag volt. 1947-ben megalapította 3Z MTA 

Alkalmazott Matematikai Intézetét. Két Sz
iken (1949,1953) tüntették ki Kossullvdíj- 
Pl Az 1958 okt. 15*én bekövetkezett 

riyugdiiazíLsáig az Építőipari és Közlekedé
si Műszaki Egyetem matematika tanszéké

nek vezetője volt.

Tudományos dolgozatainak száma 78, 
ezenfelül több jegyzetet irt a műegyetemi 

hallgatók számára. Munkássága a mate
matika számos területét érinti, értekezéseit 
rendkívüli ötletgazdagság és elegancia jel- 

■enizi l;iatalkon értekezéseinek egy része

az inlegrálegyenletek körébe tartozik. Főbb 
algebrai tárgyú vizsgálatai az egyenletek, 
közöttük is főként a trinomegyenlet gyö
keinek elhelyezkedésével foglalkoznak 

Ilyen tárgyú dolgozatai nagy visszhangot 
váltottak ki a nemzetközi irodalomban. 
Számos tanulmánya tartalmaz az ortocent- 

rlkus tetraéderre vonatkozó, valamint klas
szikus differenciál-geometriai tételeket 

Igen sokrétűek a differenciálegyenletekkel 
kapcsolatos vizsgálatai, ezek közül is első
sorban azok, amelyek a háromlest problé
mából és bizonyos fizikai, műszaki kérdé

sekből adódnak.
Talán legjelentősebbek a mátrixszá mi 

tás temletén elért eredményei, ezek között 
is elsősorban az, amelyet Kőnig Dénes 
egy gráfelméleti tételének matrixszámitá- 

si módszerekkel történi bizonyítása és ál

talánosítása során dolgozott ki. Az általa ki
dolgozott eljárás különösen az utóbbi év

tizedekben vált jelentőssé különféle köz
gazdasági problémák megoldásában. Az el

járást „magyar módszerének is szokták 

nevezni.

Irodalom

KÓZSA l’ál: E .I Matematikai Lapok. 1959. és 
MTA III. Osztályának Közleményei, 1960.; Mű
szaki nagyjaink 3 k

Széitássy Barna

EGYED LÁSZLÓ
(Hognras, 1914. febr. 12.- 

Hiutapesl, 1970. jú l. I I .)

A Lónyai utcai ref. gimnáziumban érettsé

gizett (1932), mat.-fiz. szakos tanári és ma
tematikából doktori oklevelet szerzett a 

budapesti Tudományegyetemen. Utána az 
egyetem matematika tanszékén lett tanár
segéd (1938-42); ezzel egyidejűleg kezd 

te meg munkáját a Magyar-Amerikai Olaj
ipari Kt (MAORT) geofizikai osztályán 

(1940-1950) A budapesti Állami Felső
ipariskolában matematikát is tanított (1942

1950). 1947-lx‘n a 'rüdományegyetem ma
gántanára, 1949-ben megbízták a geofizi
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kai tanszék szervezésével. 1951-ben do
cens, 1952-ben kandidátus, 1955-ban a tu
dományok doktora. 1956-ban tanszékve

zető egyetemi tanár. 1957-ben Kossuth- 
díjat kapott Az MTA 1960-ban lev.. 1970- 

ben r. taggá választotta.
Mint matematikus főként halmazelmé

lettel foglalkozott. Geofizikusi pályáját a 
gravitációs és földmágneses mérések ered

ményeinek korszenj értékelésére vonatko
zó kutatásokkal kezdte, majd a földtudo
mányokat a legmodernebb szellemben, 

széles látókörrel művelte. Minden új ered

ményt tekintetbe véve és szintézisbe fog
lalva vizsgálta a Föld szerkezetét, folyama

tait és jelenségeit Előadásai, értekezései, ta
nulmányai mindig fontos új kutatási szem

pontokat vetettek fel, és nemzetközileg 

jelentős új eredményekre vezettek. Vizsgá

latai 1953 óta elsősorban a Föld tágulási el

méletének megalapozására, és annak bel

sőszerkezeti és kozmológiai vonatkozá
saira irányultak; a Foki belső szerkezetét és 
felszíni rétegeit kialakító okokat kutatta

A Foki tágulásának igazolására számos 

elméleti és megfigyelésekből származó fi- 
zikacfóldiani bizonyítékot talált. Az elgon

dolás alkalmazásával előre lehetett jelezni 
néhány, a gyakorlatban csak később kimu

tatott foldfizikai jelenséget Elméletében a 
régebbi statikus felfogással szemben követ

kezetesen hangsúlyozta és egységbe fog 
lalta a földtest dinamikai tulajdonságait; 

ezzel a mai lemeztektonika egyik legjelen 
tősebb előfutárának tekintheiő.

Taaszékén indult meg Magyarországon 

a Fold fizikájának ilyen irányú szervezeti 

kutatása. Megalapította hazánk új. korsze
rű szeizmológiai obszervatórium hálózatát: 

megindította a hazai paleomágneses kuta
tásokat. továbbá a gravitációét állandó újabb 

meghatározására irányuló vizsgálatokat
1966-161 haláláig a budapesti Tudo

mányegyelem Természettudományi kará
nak dékánra A Magyar Geofizikusok Egye

sületének egyik alapitója és társelnöke, 

Eötvös-emlékérmes (1963) A nemzetközi 
geofizikai év, és az azt kővető nemzetkö

zi együttműködés hazai szervezője és irá
nyítója. Vizsgálatairól különböző magyar és 
nemzetközi folyóiratokban 100-nál több 

dolgozatot közölt. 1955-ben jelent meg 
Geofizikai alapismeretek című egyetemi 

tankönyve, majd 1956-ban adta ki saját 
vizsgálatainak első összefoglalásaként „A 

Föld fizikája” című könyvéi. Vizsgálatainak 
teljes összefoglalását a „Physik dér festen 

Erde' c 1969-ben megjelent könyve tartal
mazza. Zemplén Jolánnal együtt könyvet 

Irt Eötvös Lorándról (Bp., 1970.).

Irodalom

HAKTA György: E L Magyar Tudomány. 1970; 
KENNEK Jánnv E. L. Magyar Geofizika, 1970.

liarta György

ENTZ BÉLA

(Kolozsvár, 1877 márc 10- 

Péavárad, 1959 /au 14.)

Egyetemi tanulmányait a bitdapesti egye

tem orvosi karán végezte. Doktorrá avatá
sa után Thanhoffer mellett anatómiával, 

majd Genersich intézetében kórbonctannal 
foglalkozott, itt szerzett egyetemi magán

tanári képesítést (1911). Előbb a Szt. István 
kórház kórbonctani osztályának lelt ve
zetője, majd az Állatorvosi Főiskolán kapott 

katedrái innen a pozsonyi egyelem hívta 
meg professzornak (1918), végül a Po
zsony elhagyására kényszerűen egyetem

mel együtt l'ét sre költözött (192-1). ott élt 

és működött haláláig (1959). Kiváló okta
tói és ugyancsak figyelemreméltó elméle

ti munkásságából kiemelkedik tankönyve 

(A kórbonctan és kórszövettan alapvona

lai); .Kórl>onoolási technika" című műve. 

valamint a syphilis kórtanáról és kórbonc
taniról írott könyve; folyőirati közleményei 

komi említjük a syphilis kórokozójának, az 
akkor Spirochaeta palHdának nevezett mik

roorganizmus kimutatásáról irott német 

nyelvű tanulmányát (1906), továbbá a da

ganatokkal, valamint az öreget lés kérdései

vel. végül az újkőkorszaki temetők csont
vázain talált paleo-archeopatbologiai el
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változásokkal foglalkozó munkáit. Széles
körű szakirodalmi tevékenysége elismeré
seképpen az MTA levelező tagjává válasz

totta. 1931—1932 és 1945-1946 közölt az Er

zsébet Tudományegyetem rektoraként dol

gozott. Szakmai működésén kivül jelentős 
tevékenységet fejtett ki Pécs kulturális éle
tében is. Hálás tanítványai tiszteletére em
lékérmet verettek

Irodalom

LAMDRECHT M.: A kórlionctan hazai iskolái. 

In ANTALI. J , IHRTALAN Gy., SCHULTHEISZ 

E Tanulmányok és arcképek a mxgyar medi

cina múltjából. Hp., 19HH.

Karasszon Dénes

ENTZ FERENC

(Sümeg, 1805 dcc. (S.- 

Promonlor-Budafnk, 1877 máj. 9-)

Az Entz családnak immár hatodik generá
ciója szolgálja a magyar tudományossá

got mint orvos, biológus vagy művészettör
ténész Egy jogász is volt a családban En
nek a nagy családnak második nemzedé

két E P. képviselte, aki orvosból kenésszé 

válva főleg a gyümölcstermesztés által lett 
a magyar agrártörténet kiemelkedő alakja.

Ap|a, „első” E. Ferenc Zala megye főor

vosaként a napóleoni háborúk idején, egy- 

lx-n fia születése évétlen, áldozatul esett 
egy járvány elleni küzdelemnek. „Második"

E. F hamarosan anyját is elvesztette és 

iparos nagyszülei gondoskodtak nevelte

téséről Apja sírjának emléktáblája ma is lát 

ható a sümegi temetőben.
E F pozsonyi középiskolai tanulmá

nyainak elvégzése után, 1825-ben Pesten 

medikus lett 1831 aug 4-én Becsben 

avatták orvosdoktorrá a „hektikus láz' -ról 

in disszertációja alapján. Hamarosan a H;it- 

thyány-család szolgálatába állt uradalmi 
orvosként. Legtovább Mezőkomáromban 
dolgozott; az egyik uradalmi kö/]>onthan 

a ga/ctaságj cwMdtfig egészségét gondoz- 
la. szabad k lejéi >en |X'dig - igazi érdeklő

désének megfelelően - faiskolát, inintakef-

tet és szőlészetet alapítva gyümölcster
mesztéssel foglalkozott. Közben megnő
sült. hat gyermeke közül E. Géza emelke
dett ki tudományos munkásságával (1842

1919). 1848 őszén kitört a szabadságharc 
és a császári hadsereg horvát csapatai elő

nyomultak Tolna megyéig. Pusztításaik 
során Mezőkomáromban feldúlták Entz 
házát és faiskoláit is. (Az újjáépített ház fa

lán emléktábla jelöli meg F. Géza szülőhe
lyét.) A család Pestre menekült és E. F a 

honvédség szolgálatába állt főorvosként. A 

megtorlások idején „csupán" orvosi praxi
sától tiltották el. Létalapját most már kerté
szeti tevékenysége képezte. Már 1849-ben 

telket vett Arányi Lajos orvosunárral és 
két más orvossal társulva; a telek a mai Ál

latorvos-tudományi Egyetem helyén állt. A 

telken faiskolát létesítettek gyümölcster
mesztési célból. Ugyanitt megalapította 

1853-ban Haszonkertészeket Képző Gya
korlati Tanintézetet. „Gyumölcseszeti" 

(.pomológlai) munkássága elismeréseként 

1858-ban az MTA levelező tagjává válasz
tották. Néhány év múlva megpályázta az 
OMGE által szervezett Vinczeliér- és Ker
tészképző Gyakorlati Tanintézet igazga

tói állását, amit 1860-ban el Is nyert. E. F. 
külön érdeme, hogy az elméleti (élettani) 

oktatásra is súlyt helyezett.

Ezekben az években témát változtatott 
a kertészet mellett egyre intenzivebben fog
lalkozott szőlészettel és borászattal, részben 
hivatalos megbízásra. Bejárta Francia* és 

Németország nevezetes szőlővidékeit Ta

pasztalatai alap|án megjelölte az egyik fő

célt: ne mennyiségi, hanem minőségi ter
melésre törekedjenek a gazdák Ennek ér
dekéién technikai újításokat is Ixrvezetett 

(pl. szerszámok, borkezelés). Az utóbbit 

kémiai alapokra helyezte A látszatra sok 

szőlőfajta között „szinonima szótár" alkal

mazásával teremtett rendet. Különösen a 

magyar asztali lx>rok termelését ajánlotta
Gazdag irodalmi tevékenysége a szak

nyelv ésszerűsítését eredményezte. Ossz- 
tevékenysége a haszonnovények termesz

tését egzakt alapra helyezte, ajánlásaiban
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emlieri-életiani szempontokat is hangsú
lyozott, a gyümölcsfélék nevezéktanában 
észszerű redukciót haitott végre, pedagó
giai működése a tananyag rendszerezé

sét is szolgálta

Főbb művei
Programit! einer praktisxhen Hildungs-Ansult 

für NutZ-GUrtnerel (Ohsl- und Wein-Cultuf) 

Pressburg, 1854., Kertészeti Füzetek (sorozat) 

1—IS Pest. 1854-1859 ; Mi a növények felada

ta a természet háztartásában. (Előadás Amster

damban, 1865.); Újabbkon magyar gazda. Po

zsony, 1868

Irodalom

GALGÓCZY Károly: MTA emlékbeszéd IJp , 

1878.; GEDAY Gusztáv bntz Ferenc Up , 

1980 . KÁLMÁN Gyula; Dr E F élete és mun

kássága 1805-1877 In: Apa és fia a tudomány 

szolgálatában, Székesfehérvár. 1982

Lamlírecbt Miklós

ENTZ GÉZA Id.
(Mezfikomárom. 1842. márt. 29 - 

Riulaptsl, 1919■ dec. 4.)

Családja ma már 180 éve áll a magyar tu
domány szolga La tálwn. Nagyapja még egy

szerű gyakorló orvos volt. és a 19 sz. ele
jén egy járvány elleni küzdelemben halt 

meg fiatalon Apja uradalmi orvosként vált 
a gyümölcs- és szőlőtermelés, valamint a 

gazda tisztképzés egyik reformerévé. Szin
tén orvos lett. de apjához hasonlóan pályái 

változtatott: a magyar zoológiának - Mar

gó Tivadar (1816-1896) után a - második 
legnagyobb hatású kutatótanáraként mű

ködött élete legnagyobb hányadáén. Mar
gónál tanult, majd fiatalon. I87j-ban az ú| 

kolozsvári tudományegyetem első állat- 

tanlanárának nevezték ki Innen 1889-Ix:n 
a budapesti Műegyetem (akkor még léte

ző) állattani tanszékére hiviák meg. 1901 - 

ben Margó késői utóda lett első Tudo

mányegyetemünk általános állattan* és 
osszelwxjiilitó lx>nctan tanszéken. Innen 

vonult nyugalomig I914-Jx;n.

A hosszú oktatói szolgálat alatt nem 

csupán az orvcxstanhallgatók és természet

rajztanár-jelöllek generációinak nyújtott 
biológiai szemleletet, hanem szükebb in
tézeti környezetében i.s sok tanítványt 

nevelt az akkoriban általában oktatással 
összekapcsolt kutalópályára Szuggesztiv 
előadói stílusa sokunk apai generációjának 
emlékezetében élt még sokáig. Az egyete

men kívül főleg a Természettudományi 
Társulat Állattani szakosztálya ülésein sze

repelt sokszor előadóként. Emlékbeszé
deinek hangulatát azok kinyomtatott szö

vege is tükrözi (Margó T., Darwin, Aldro- 

vandi. Linné).
Jelentős hatása volt speciális kutatá

sait rögzítő tudományos értekezéseinek i.s. 

Legintenzívebben művelt témája az egy

sejtűek világa volt; ezeket nevezte E Ha 

cckel protistáknak, majd E. G. szeren
csés szóképzéssel véglényeknek. Mint 

„ázalckállatok"-at nagy számban vizsgál

ta már Kolozsváron, a környező vizekből, 

később a Duna kitöréseiből és főleg a 

Balatonból E parányi lények, illetve álta
lában az élő anyag (.protoplasma) finom 

szerkezetével összefüggő problémát a 
múlt század második feleben fogalmazták 

meg, tehát saját tanulmányainak és kuta

tópályájának első időszakában. Eszerint az 

élő anyag igen apró, legtöbbször még 
mikroszkóppal sem látható egységekből 

mint téglákból épülne fel látható alak- 
elernekké. Az elgondolás téves volt, hiszen 
hogyan is alakulhat ki az elemi részek 

egyformaságából az élővilág formagazdag 

sokfélesége, de nemzetközileg elismert tu
dósok is tórekedlek a nem látható „me- 

tastructura' megismerésére. A sok hypoi- 

helikus építő elem mellé ő is szolgáltatón 

egyet: a cytophant (ezt ó mint „sejimag"- 

ra emlékeztető részecskét irta le egyes 

véglények plazmája l>an). Lényegesen ér
tékeseid eredményekhez jutott egyes ön

álló mozgásra ké|)cs mikroszkópi lények 

helyváltoztatását lehelövé levő rugalmas 

elemek kimutatásával (feltevéséi és ered

ményeit .A Vórlicellák rugalmas és <>ssze- 

húzódó elemeiről" címmel irta le 1891 

ben az Akadémiai Értesitől>en).
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Nemzetközinek nevezhető vitába ko
mit egy korai észlelésének prioritása ügyé
ben Még 1876-ban Kolozsváron tette 

közzé magyantl azi a megfigyelését, amely 
szerint egyes alacsony rendű állatok testé

iben nchlorophyH“-testek láthatók; a je

lenséget algák és állati véglények, tehát a 
növény- és állatvilág határán élő lények 

„társas viszony" (consortium)-ának mi
nősítette. Persze külföldön erről nem sze
rezhettek tudomást; így állhatott elő 1881 
ben K. Brandt német kutató hasonló ész

leléseivel, amelyet a növények és álla

tok „együttélésinek nevezett Amikor 
erről E. G. értesült, két tanulmányt jelen

tetett meg német szaklapban prioritása 
érdekében. Ezt máig is sokan elismerik. A 

jelenségnek Igazán találó nevét: symbio- 
sist még 1879-ben de Barry strassburgi né

met tanár adta.

E. G. véglénytani tanulmányait két nagy 

kötetben kívánta összegezni. Az első meg 
is jelent 1888-ban magyar és német nyel

ven Tanulmányok a véglények köréből 
címmel Ebben a kutatások történetét és 
nemzetközi irodalmát ismertette-, saját ered
ményeit a 2 kötetlen szerette volna köz

zétenni. Sajnálatos, hogy ez elmaradt, az 

immár csak történeti értékű kéziratot Ti
hanyban őrzik.

Foglalkozott a fajkeletkezés és szárma
zástan kérdéseivel is, és kezdetben kifeje

zetten darwinista álláspontra helyezke- 

dett Később áttért a lamarckista felfogás 
hirdetésére, ami azonban nem akadályoz

ta meg aN>an, hogy 1909-l>en Darwinról 

elismerési sugárzó évfordulós szakmai 

méltatást nyújtson Ugyanez tükröződött 

népszerűsítő írásaiban is (pl Az élők vilá

ga) Ezeket és szakdolgozatait egyaránt 

érdemes olvasni ma is, mégha részeredmé

nyei túlhaladottak is.

A lehetséges Entz-család ki. E. G. után 
még mindig képviselten magái a magyar 

tudományban és mű velődéiben. Mini or 
vos, biológus és művészettörténész egy
aránt szereiéinek, itthon, de külföldön is. 

immár a hatodik nemzedék!

Irodalom

NÉMETHY Lajus. ld. E. G. emlékezete. Térni 

tud. Kozl., 1920.; DUDICH Endre ld E G em

lékezete Állattani Közlemények, 1942., LU

KÁCS Dezső ld E G. élete és munkássága 

1842-1919 In Apa és fia a tudomány szolgá

latában Székesfehérvár, 19K2-

Latnbrecbl Miklós

ENTZ GÉZA, Ifj.

(Kolozsvár. 1875 máj. )0 .- 

Budapest. 1943 febr 21.)

Egyetemi tanulmányait Budapesten vé

gezte. 1895-1913 közt a Budapesti József 
nádor Műegyetem állattani tanszékén volt 

tanársegéd, ahol kutatásait főként a tan
székre 1902-ben kinevezett kiváló hidro- 

biológus Dadayjenő professzor támogat
ta. Műegyetemi pályáját adjunktusi rangban 
fejezte be 1907-ben másik iránymutató 

mestere, édesatyja id E. G tanszékén a bu

dapesti tudományegyetemen a protisztoló- 
gia koréból lett magántanár. 1910-ben a 

Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választotta. 1916-ban a budapesti 

műegyetemen a „Hydrobiológia és halie- 

nyésztés” magántanára lett. 1913-l>an az Er
zsébet-nőiskola l’olgáriiskolai Tanárképző 

Főiskolára nevezték ki a biológia tanárá

nak Itt tanította Sebestyén Olgát, aki ké̂  
sőbb a tihanyi Biológiai Kutatóintézetben 

legfőbb munkatársa lett 1909-1922 közt 

számos szakmai kitüntetést (Lukács-juta

lom, Margó-díj, utóbbit kétízben) nyert el.

1920-lran Hollandiába távozott s 1929-lx;n 

tért csak vissza Ulrechtliől, jóllehet 1922- 

ben a budapesti egyetemen egy akkor 
felállított tanszékre az állatrendszertan ny 

r. tanárának nevezték ki Távollétében 1923- 

ban a Szent István Akadémia is tagjává 

választotta 1929-ben azért jött vissza Ma
gyarországra, hogy a tihanyi Biológiai In

tézel osztályigazgatói állását elfoglalja, ké

sőbb ennek az intézménynek igazgatója is 
lelt 1932-Ix .ti a Magyar Tudományos Aka 

démia rendes taggá választotta, és átvitte 
a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának
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igazgatói székét is. 1934-ben - midőn a 
Pázmány Péter Tudományegyetem állatta
ni taaszékét újra kettéosztották, ő lett a ál

talános állattan és összehasonlító bonaan 

ny r. tanára, ezen a tanszéken működött 
haláláig. 1935-1938 közt a Természettu

dományi Társulat Állattani Szakosztályának 
elnöki tisztét is betöltötte. Sokrétű munkás
sága magába foglalja az élettudomány és 

az általános állattan számos kérdését A 
törzsfejlődés kérdéseiben nem csatlako
zott sem a Darwin-Huxley-Haeekel nevé

vel fémjelzett irányzatokhoz, sem a Dri- 

esch-féle neovitahzmushoz. Kutatásának 
középpontjában a vízi élőlények kutatása, 

különösképpen a protisztológia állt A kor
szerű Balaton-kutatás megteremtője volt. E 
kutatásainak keretében különösen fontos, 

hogy a tóabiotikus és bioukus tényezőit 
mindig egységben és kölcsönhatásukban 
vizsgálta. A Balaton-kutatás programját ot 

tényező vizsgálatába sorolja: az általános 
tavi életfeltételek, a tóban élő fa|ok tanul

mányozása. Ezekhez járul az alsóbb rendű 
balatoni élőhelyek, az élőhely és életközös

ség egységének vizsgálata, sőt fel kell ku
tatni a Balatonnak és életének történeti 

kialakulását is.

Főbb művei

Adatok a perdineák ismeretéhez. Budapest 
1902; A untinnidák szervezete, Budapest I90H, 
lieitrJge zur Kenntm.vs dér l’endinccn 1-2, 
Budapest 1926-1927; Élet a tengertan (SOÓS 
Lajossal), Hudapest 1931. Az ostor és a proto
plazma növekedéséről. Budapest 1934

Irodalom

WOl.SKY S. G. Entx iun und das Ungansdie 
Biologisihe PnrschungsinstJtut (M Biológiai 
Kutatóintézet Munkái) Tiluny 1946; LUKÁCS 
D lf| E. G. (Múlt magyar tudásai)

Kádár Zollán

EÖTVÖS JÓZSEF

f Hilda, 181J  txtpt 5  - 

Pmt. 1871 febr 2.)

Politikus, Itó. miniszter, tudomSnypolitlkus, 
a magyar reformkornak a centralisták cso

portjához tartozó kiemelkedő alakja Budai 
középiskolai évek után egyetemi tanul
mányait a fővárosban végezte, ezt egy 

nagy európai tanulmányúttal tetőzte be. 
1836-37-ben, amikor Svájcot, Németor

szágot, Hollandiát, Angliát és Franciaorszá

got járta be. Kezdeti irodalmi, majd publi
cisztikai-politikai munkásság után. az 1848- 
as forradalom miatt vállalt önkéntes mün
cheni száműzetésében írta meg németül 
nemzetközi figyelmet keltett művét "A 19. 
század uralkodó eszméinek befolyása az 

álladalomra" címmel (1851/1854 Bécs-Lip- 
cse). Hazatérése után (1853) változatlanul 
nagy szerepet játszott a politikai életben. Az 

MTA levelező tagja lett 1835-ben, tag 1839- 
ben, elnök 18866-ban A kiegyezés után 
1867 február 20-tól 1871 február 2-ig kul

tuszminiszter.

Eötvös József Aaz alakuló polgári Ma
gyarország egyik elméletileg legművel

tebb politikusa volt. Nyugati társadalmi 

minták és gyakorlat nyomán, ám mindig a 
magvar feltételeket figyelemhe véve átfo

góan gondolkodott a magyar kultúráról, 
szellemi életről és tudományról is Kul
tuszminiszterként kettős feladata volt: a 

népműveltség/népiskolázás kiépítése és 

az önálló magyar tudományos élet feltéte

leinek megteremtése. Ez utóbbit az euró

pai népként való megmaradásunk zálogá
nak tekintette, amely nélkül nincs helyünk 

a dinamikus, nagy változások idején a 

nemzetközi versenyben.

Az ő korában sok polihiszton művelt

ségű honfitársunk volt. akiknek tudásában 

azonban domináltak az irodalmi-esztéti- 

kai-jogi tartalmak Eötvösnek a tudomá
nyos munkamegosztás növekedése miatt 

már szakemberekre volt szüksége s ezt 

csak külföldi tanulmányutak, ösztöndí
jak biztosításával érhette el Sok későbbi 

kiváló magyar tudományos életpálya kap 

csolódoll a miniszter csak minőséget ke 
reső személyéhez Ugyanakkor azonban 

már ekkor is látszott, hogy szükséges az 
individuális, öncélú tudományos mun 

kák intézményes Összefogása is. Az aiklig
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irodalmi-nyelvészed túlsúlyú Akadémiá
nak éppen egy ilyen általánosabb, a töb
bi tudományokra is tekintő működése 
érdekében ezért dolgoztatott ki új alap

szabályt.
Eötvös rendkívül optimistán tekintette 

a kor nagy lendületű tudományos-techni
kai ‘ forradalmát”, bár - érdekes módon - 

észrevette például 3 természettudomá
nyok "illetéktelen túlterjeszkedését", vagyis 
a saját problémakört túllépő beavatko

zását a humán szféra területén. Sokakkal 

ellentétben nem félt a vallás és a tudo
mány ütközésétől, sőt, az utóbbi ered

ményeitől, a teremtés csodálatos rendjé

nek megvilágosításától a hit erősödését 
várta, Egészében ő az áldásnak tartott 
felvilágosultság egyetemes és nemzeti s 

minden társadalmi réteghez eljutó kiter
jesztését várta a tudomány fejlődésétől. A 

tudomány nemzeti vagy nemzetközi jel

legéről folyó korabeli vitákban Eötvös a 

kettős kötődés elvét vallotta, vagyis hogy 
az egyetemes célú tudomány sohasem 

tévesztheti szem elől a konkrét nemzeti 

társadalmi feladatokat, hiszen a nagy 
egyetemes civilizációs munkában folya

matosak a helyi, nemzeti feladatok, szük

ségletek is.
Eötvös felfogásában a tudomány a mo

dern hatalom s ezen lseiül a természettu
domány a társadalmi jólét leghatékonyabb 
eszköze. Nálunk pedig, a gazdasági és 

kulturális önellátási körülményei között 

élő társadalomiban, az európai emancipá

ció letéteményese, hiszen, ahogyan fogal

mazta “napjainkban a nemzetek nagysá

ga nem az emlberek, hanem az intelligen

cia mennyiségétől függ” Működése így 

tekintélyt adott a zsenge magyar tudomá

nyos életnek s ösztöndíjasai, kiküldöttei pe

dig u szakszeri! magyar tudomány úttörői 
lettek Közülük kiemelkedik művét to- 

váblvpitő fia, a „fizikusok fejedelme", Eöt

vös Loránd.

! <3>l) miivel

Már/) K J Messze* munkái <1-14. kötél) llp.. 
18H(i

Irodalom:

GYULAI Pál E.J. (emlékbeszéd) 1880, Paul 

1ÍODY: J. E. and tlie Mtxlernisaiion of Hungary 

1840-1870. Philadelphia, 1972.

Tókéczki László

EÖTVÖS LORÁND

(Buda, 1848. jut. 27 - 

Budapest, 1919 ápr. 8.)

Középiskolai tanulmányait a piaristák bu

dapesti gimnáziumálban végezte. Egyetemi 

tanulmányai folyamán Heidelberghen Kirch- 

hoff, Dunsen és Helmholtz növendéke 
volt. Doktorátusát is itt szerezte 1870-ben 

1871-ben a Tudományegyetemen a fizika 
magántanára, majd az elméleti fizika he
lyettes tanára, 1872-től r. tanára 1878-ban 

(Jedlik Ányos nyugalomba vonulása után) 

a kísérleti fizikai tanszéket vette át. Be 

rendezte a kísérleti fizikai intézetet. 1891- 

92-lben az egyetem rektora, 1899-1905 kö

zött az MTA elnöke volt.
A 70-es évek elejétől két évtizeden át a 

kaplllaritás jelenségével foglalkozott. A fe
lületi feszültség mérésére új módszert dol
gozott ki (Hötvös-féle reflexiós módszer.) 

Elméleti úton felismerte a folyadékok kü
lönböző hőmérsékleten mért felületi fe

szültsége és molekulasúlya közötti (Eotvöv 

féle törvényként ismeretes) összefüggést. 
A gravitáció felé a 80-as években fordult az 

érdeklődése A gravitációs tér térbeli vál
tozásának mérésére megszerkesztette világ

hírűvé vált torziós ingáját. 1891-ben kezde

ményezésére alakult meg a mai fizikai tár

sulat elődje, a Mathematikai és l’hvsikai 

Társulat, melynek elnöke volt 1894. jun 
10-től 1H95 jan. 15-ig vallás- és közoktatás

ügyi miniszter. 1895-lben létrehozta az 

édesapjáról elnevezeti Eötvös-kollégiu
mot, amelynek első kurátora lett.

Első torziós-ingis méréseit az egyetem 

épületéiben és pestlónnci villájának kertjé

ben végezte, majd terepen 1891-ben (a 

csaknem szabályos csonkakúp alakú Ság- 

hegyen) próbálta ki A hegytömeg hatását 
kiszámította és az ingával mén adatokat a



Eppcrlcin 266

számítás eredményeivel ellenőrizte. A gra

vitáció szempontjából zavartalan környe
zet biztosítására 1901/02 és 1903 04 telén 

a befagyott Balaton jegén végzett inga mé
réseket. Feltételezte, hogy a jég felszíne ni- 
vófelúlet és a néhány méter vastag víz- és 
iszapréteg miau közeli zavaró tömegekkel 

sem kellett számolnia. A balatonfüredi-o- 
böl jegén végzett méréseinek fó célja a ti

hanyi dombok gravitációs hatásának kimu
tatása volt. E. L. már ekkor tudatosan töre

kedett méréseinek eltemetett geológiai tö
megek felkutatására való felhasználására. 

Műszerét a nemzetközi közvéleménynek 
először 1906-ban mutatta be, az Internati

onale Erdmessung budapesti kongresszu

sán. A kongresszus bizottságot küldött ki 
az akkor Arad korul folyó terepmérések 

megtekintésére Tapasztalatai alapján a bi

zottság javaslatot telt a magyar kormány
nak a mérések anyagi támogatására Ebből 

a támogatásból fejlődött ki a M Áll Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézet.
Az első sikeres olajkutatás* célú gyakor

lati méréseket Egbell környékén, a Morva

mezőn 1915-ben végezték - ezzel vette 

kezdetét a nyersanyagkutató geofizika, 

amelynek két évtizeden át ura lkot ló mű
szere E. L torziós ingája volt; alkalmazták 
többek között a texasi, a venezuelai és a 

közel-keleti olajterű letek feltárásánál Ingá
ja segítségével Pékár Dezsővel és Fekete 
Jenővel 1908-ban igazolta, hogy a gravitá

ciós erő 2x10* pontossággal független a tö

meg anyagi minőségétől. Ezzel az addigi 
mérési pontosságot majdnem három nagy

ságrenddel megnövelte. E mérésével el
nyerte a göttingení egyetem Benecke-diját 
A tehetetlen és a súlyos tömeg arányossá
gának ez az igazolása az általános relativi

táselmélet kísérleti alapköve, és mindmáig 

a magyar kísérleti fizika csúcsteljesítménye 

Tanítványai (Renner János, Ryhár István) a 
mérés relatív pontosságát 10'“ nagyság

rendre növelték. Az újabb évtizedeken az 

ő módszere alapján, de amerikai és orosz 
kutatók 10'“-re növelték a mérés relatív 
pontosságát, Eötvös felhívta a figyelmet a

mozgó testeken fellépő Corioliverö fontos
ságára, majd azt kimutatva a Föld fotgásá- 
nak újabb bizonyítékát adta.

Vizsgálatait a földmágnesességre is ki

terjesztette, s a mérésekhez műszert szer
kesztett (mágneses transzlatométer) és azt 

archeomágneses kutatásra alkalmazta. Vizs
gálatok a gravitatio és a mágnesesség kö
réből (Math. és Term Tud. Ért., 1888.) cí

mű munkájával az MTA nagyjutalmát nyer

te el (1890-96). Nevét viseli 1949-től a bu
dapesti Tudományegyetem. A torziós ingás 

mérésekben használatos egységet (a gra
vitációs tér cgs egységlxm mért gradiensé
nek lO'-szeresét) róla nevezték el. A hazai 

turista mozgalomba is beka|X\solódoit. El
ső elnöke volt az 1888-ban alakult Ma

gyar Kárpát Egyesületnek.

Összegyűjtött müvei

Roland Eötvös Gesammelte Arbeiten Hp., 
1953

Irodalom

FKÖHLICH Izidor (szerk): E. L. emlékkönyv 
Hp.. 1930 PÉKÁR Dezső: E. L és az ötven 
éves torziós ing:i Hp., 1941 KÓKNYFI Elek 
(szerk ): E L a tudós és művelődéspolitikus 
írásaiból. Hp. 1964., HODÓ Hama (szerk.) E 
L tudományivs és művelődéspolitikai irásail>ól 
Bukarest, 1980. Továbbá Műszaki nagyjaink 
3 k.

Bárt a Győrny

EPPERLEIN OSZKÁR

(Nikotai, 1844.- 
HuttafK'H, 1901. ápr I . )

Gépészmérnöki diplomáját Németország

ban szerezte meg. Hazánkban először a 

Prágai Gépgyár Rt.-ben vezetőmérnök
ként, majd jogutódjánál a Danubius Hajó- 

és Gépgyár Kt-nél műszaki igazgatóként 

dolgozott.
1896-ban a Fegyver- és Gépgyár Kt ve- 

zéngazgatója lett, ahol a magyar dízelmo
tor-gyártást megalapozta. Jó műszaki és 

gazdasági előrelátással új gyártási ágat ve

zetett lie. melyhez megnyerte a bankem
berek hozzájárulását is 1898 decemberé
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ben a Magyar Általános Hitelbank és a 
Fegyver- és Gépgyár Rt. megvette az aug.v 

burgi Diesel Rt.-tői a dízelmotor gyártásá

nak jogát 1899 februárjában budapesti 
székhellyel létrejött a részvénytársaság dí
zelmotorok gyártására, mely átvette a sza

badalmakat és a gyártási jogot az egész 
Monarchia területére

Epperlem nemcsak a motorok terve
zését, hanem a gyártás előkészítését is 
megszervezte. 1899-l>en készült el az első 

magyar dízelmotor a Fegyver- és Gép
gyárban. I90l-lx:n a gyárban folyó motor- 

gyártás annyira megelőzte a többi orszá

got, hogy annak berendezését angol gyá
raknak mintaként ajánlotta az augsburgi 

Diesel Rt
Epperlein, a magyar dízelmotor-gyártás 

„pionírja" megindította ugyan hazánkban 

e motorok gyártását, azonban további fej

lődésüket é.s nagy sikerüket már nem ér
hette meg.

Irodalom
Liste dér von unseren Lizenznehmem gt-bait- 
len und in Árlicit brfindlidicn Motorén Waf- 
Icn und Mascliinenfabrik AG, Budapest, MÁN 
Wcrk-Archiv, Augsburg, 1903.; HALOGH AKUT 
Aihlekok a Diesel-motor történetéhez, különös 
tekintettel a magyar mérnökök .szerepére. MTA 
Mösz Tud Oszt Közi.. 196)

Gajdos Gusztáv

ERDEI FERENC

(Mukó. 1910. dec. 24.- 
HiieJapest, 1971. máj. 11.)

Gazdálkodói családban született. Apja 

hagymakertész volt, aki azzal indította út

nak, hogy tanuljon annak rendje-módja 
szerint, legyen jó gazdává és legyen javá

ra népének.
Elemi és középiskoláit Makón végezte.

1929-ben a szegedi Tudományegyetemen 

kezdett állam- és jogtudományi tanulmá

nyokat. Közben |)árluizamosun végezte a 

paraszti munkái, tovább |án a gazdálkodás 

gyakorlati iskolájába. A jogi karon is lói cg 
a közgazdaságtan és a szociológia étdckel-

te. „Közgazda és szociológus vagyok, de 

ezeket a tudományokat nem egyéni tudo
mányos ambícióimból kiindulva válasz
tottam, hanem azért, mert a parasztság, a 
falu és a mezőgazdaság elmaradottságának 

megszüntetéséhez, emberi, társadalmi, 
gazdasági és technikai felemelkedéséhez 

kerestem az utakat és az eszközöket" - val
lotta pályájára visszatekintve.

1934-ben doktorait és a makói hagyma- 
termelő szövetkezetben vállalt állást, mely

nek 193<>-37-ben ügyvezető igazgatója 
lett, Eközlxm tanulmányutat tett Hollandi
ában, Németországban, Svájcban. Itt sza

kadt rá a felismerés: „Paraszt vagy s amit 
szabadságnak és szárnyalásnak hívnak, az 

tiltva előtted." Ebből a felismerésből új 

akarat született: „a világot tagadtam, amely 

úr és paraszt, s embernek törekedtem, aki 
túl van ezeken".

Ekkor irt Magyar Gazdaságtudomány 

című tanulmányában már ott található az 
ezzel összhangban lévő tudománypolitikai 
hitvallásának magva. A tudomány művelé
sében a tényfeltáró, feladattisztázó és .sors- 
alakító cselekvés egyetlen folyamat lánc

szemei. Kiindulópont az illúziók nélküli 

tényismeret, a cél sorsunk jobbítása; „lehet 

a tudományos keret akár egységes, akár ta

gozott, ha az ember, aki a tudományt mű
veli, mit sem tud emberségének, népségé
nek é.s egyéniségének .sorsáról."

Már egyetemi hallgatóként, a Szegedi Fi

atalok Művészeti Kollégiuma, majd a Va- 

lasz-kor tagjaként, s a falukutató mozga

lomba bekapcsolódva az illúziók nélküli 

valóságismeret igényével fordul közvet

len környezete, Makó es Szeged társadal

mi szerkezete és élete felé. Az 1936-ban in

duló Magyarország felfedezése című szo
ciográfiai sorozat írói közé hivja meg Sár 

közi György. A Duna-Tlszaköz földje és 

népe (későbbi címén a Futóhomok) című 

felkérésre írt könyve (1937) meghozza 

számára az országos hírnevet s a rangot 
küzdőtársai kozott. Ezt művek sora köve

ti - Farasztok (1938), Magyar város (1939). 
Magyar falu (1940). Magyar tanyák (1942).
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Magyar paraszttársadalom (1942) me

lyekben természettudós módjára kutatja 
és mulatja be a társadalmi valóságot Szem
besít a ténnyel, hogy a paraszti világ egy 
magasabb egész része, átalakítása is csak 

a társadalom egészének átalakításával, és 

ez a7. átalakítás csak különböző társadalmi 
erök széles korfi összefogásával lehetséges

E. F számára a szociológia a politika fel
vonulási területe, a társadalomkutatás a 

társadalomformálásra felkészülés iskolája 

volt. A magyar jövő stratégiai kérdéseit meg

vitató 1943-as szárszói találkozón egyik 
főelőadó 1944 októberében már mint ve

zető politikus kapovolódik be az új Magyar- 

ország megteremtéséért vívott küzdelmek
be A megalakuló koalíciós kormány bel

ügyminisztere, az államalapítás helyszí

nén megkezdett földosztás, a „második 
honfoglalás" irányítója, a földreformmal 

párosuló közigazgatási reform - Magyary 
Zoltán ezt előkészítő munkásságára és 
Bibó István segítségére támaszkodó - ko

ordinátora. a magyar modernizáció egyik 
motorja.

A fordulat éve törést jelentett Magyaror

szág és benne az ő számára is Nemzetkö

zi változások deformálták a szerves fejlő
dést. Az ember nem választhatja meg a kor
szakot, amelybe születik. R F reálpolitikus

ként tette, amit a maga korában, adott kö
rülmények között tudott s amit lehetett 

Bethlen Gábor i értelemben volt „kolla- 

boráns*. amikor kialkudott megállapodá
sok alapján vállalt földművelési, igazság

ügyi tárcái, miniszterelnök-helyettesi sze
repet

1957-től élete végéig a szorosan veti 

tudományos munka kerül tevékenysége 

központjába 1948-ban lett a Magyar Tudo

mányos Akadémia levelező tagja, 1957- 
ben választották rendes taggá. Az év ele

jétől egy kutatóintézel, a Mezőgazdasági 
Üzemtani Intézet igazgatója - melyet ké

sőbb ő fejlesztett Agrárgazdasági Kutató In
tézetté 1957 decemberétől 1964 márci
usáig az Akadémia főtitkára. 1970 márciu

sáig akadémiai alelnök. s egyben a Haza

fias Népfront Országos Tanácsának főtitká
ra. 1970-től haláláig újra akadémiai főtitkár. 
Kkkor teljesedett ki tudománypolitikai, tu

dományszervezési, szervezéstudományi 
munkássága

Egy új forradalom fontosságának és a 

belőle következő új igények felismerése 
vonzotta, vitte a tudomány műhelyébe. 
„Korunk tudományos-technikai forradal

mának éppen az a lényege, hogy a tudo

mány mindenre kiteljed, a társadalmi tevé
kenység minden területén nélkülözhetet

len szerepet tölt be* - írja az Akadémia fő
titkáraként. .A tudományos-technikai for
radalom korában a tudományos tevékeny

ség 'iparággá kezd válni * - állapítja meg. 
Egyre nagyobb ráfordításokat igényel é.s 

eredményessége a társadalom össztevé- 

kenységére egyre meghatározóbb. „Mind

ez magyarázza, hogy a tudományos tevé

kenység szervezése is épp oly szaktudo
mánnyá és gyakorlati szakmává fejlődőit, 

mint az ipari üzemszervezés ” Erdei elsők 

között lelt ennek az új szakmának, a tudo
mánymenedzselésnek és a menedzser-tu
dománynak magas szintű hazai művelője.

..A két kultúra - a technikus és a társa

dalmi-humánus-szinte reménytelenül el
váltak egymástól... - hangsúlyozza, s ko
ordinálói felelősséggel vonja le a következ

tetést: „a természettudományoknak és a tár

sadalomtudományoknak össze kell fog
niuk korunk jelenségeinek megítélésében 

és befolyásolásában Már-már nem is lehet 
élesen szétválasztani a kettejük birodal

mát e két tudomány csak közösen és 

együttesen boldogulhat A műszaki fejlő

dés, a tudományos-technikai forradalom 
csak műszaki-természettudományos kér

dés* Korántsem Legalább annyira társadal

mi probléma is; vagy tudományágakra for- 
dílva közgazdasági, üzemgazdasági, szer

vezéstudományi, szociológiai, psztchológi 
ai és jogi kérdés.”

A Magyarország felfedezése újraindí
tott sorozatában megjelent utolsó műve, a 
Város és vidéke (1971) bevezetésében 
vallja meg, hogy szülőföldjéről újrakezdve
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a kor általános kérdéseire kereseti konkrét 
feleletet. Feltartóztathatatlan, visszafordít

hatatlan és világméretű változások bonta
koznak ki, melyek molona a tudományos- 

technikai forradalom „Ennek az a lénye
ge, hogy az élettelen és az élő természet

ről olyan ismereteket tár föl a modern tu
domány. ami technikává alakítva megsok

szorozza az ember teljesítőképességét." 

Mégpedig a jóra és rosszra való teljesítőké
pességét egyaránt. „A tudományos-techni 

kai forradalom tehát kiélezi a Jó s a Rossz 

dilemmáját". Milyen társadalmat építünk e 

leltartóztathatatlan előrehajtó forradalom
ra - ez számára a kritikus kérdés, ennek 
helyes elméleti és gyakorlati megválaszo
lásában kívánt segíteni.

Ha van tudós, aki a magas szintű szak

tudományi Ismereteket a mely népi böl

csességgel, a józan paraszti ésszel belsőleg, 
szervesen párosította, akkor Erdei példásan 

az. ó  volt - Köpeczt Béla szavaival - a „leg
realistább romantikus". Disznókat legel

tető mezítlábas kisfiúként a futóhomoktól 

indult felfedező útjára, s az Akadémia fő
titkáraként a globális tudományos-techni

kai forradalom és a ráépülő új világtársa- 

dalom kérdéseihez érkezett.
Eblxrn a világtörténelmi keretben keres

te a magyarság helyét, szerepét, gondolta 

újra hagyományait s történelmi távlatait.
Negyed századdal a millecentenánum 

előtt kezdeményezte Pusztaszer régészeti 
feltárását és az államalapítás helyének köz- 

igazgatási rendezését.

Gyökeres ember volt, akit elszakíthatat

lan kötelékek fűztek ahhoz a földhöz és 

ahhoz a néphez, amelyből vétetett. Végső 

nyugalomra is hazatért az övéi közé. Teme

tésekor már Kecskeméttől gyászs/alagot* 
fák jelezték az utat, bicikli-erdő volt a ma

kói utcákon és tcrvken, húszezer emlvr állt 

a sírja körül Nem hal meg az, ki milliók

ra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl

lobh művel
I' F. összegyűjtött művei. Hp., 1973-1988 Hen
ne hasonmás kiadásban önálló knnyvii és ie 
matikus tanulmánykötetek Agrár̂ izdasági ta

nulmányok. 1976, Művekkel élő társadalom. 
1977. TelepUléspolltika, közigazgatás, urba
nizáció. 1978, Szövetkezeti Írások. 1979., Tu
dománypolitikai, kutatáslrányítási és szervezés 
tudományi tanulmányok 1980., A magyar tár
sadalomról, 19H0, Történelem és társadalom- 
kutatás, 1984

Irodalom

HUSZÁR Tibor. Történelem és szociológia. 
Hp., 1979 ; KULCSÁR Kálmán- E F Hp.. 1988 
(A múlt magyar tudósai.)

Nagy Ferenc

ERDEY-GRÚZ TIBOR

(Budapest, 1902. oki. 27.- 

Budapest, 1976. aug. 16)

Tanulmányait a budapesti Tudományegye

tem Bölcsészkarán végezte, s egész életéi 

ebben az intézményben töltötte. A II sz. 

Kémiai Intézetben volt tanársegéd, ad

junktus, majd 1941-től c. rk tanár. 1949-ben 

nevezték ki az újonnan alakult fizikai ké
miai tanszék professzorává

A fizikai kémia volt kizárólagos alkotói 
területe, elsősorban az elektrokémia. Fizi

kai kémiai praktikum (Proszt Jánossal) és 

Kíméled fizikai kémia (Schay Gézával) cí

mű könyveiből kémikus nemzedékek ta
nultak. A hazai elektrokémiai kutatás egyik 

kiváló művelője volt, jelentős felismerése
ket tett a hidrogén-túlfeszültség értelmezé
sé in , az elektrolitikus fémleválás vizsgá

latában, a fémes kristályok elektrolitikus 
növesztése terén, vizsgálta a fémek anódos 

oldódását, továbbá az ionvándorlás jelen 

ségeit Száznál löbh dolgozata jelent meg. 

Jelentős volt tudományos-közéleti szerep

lése Ls.

Az MTA 1945-ban lev., 1948-ban r tag

jává választotta, 1950-1953 és 1964-1970 

között az akadémia főtitkára. 1970-1976 

között elnöke volt Két iztx-n nyerte d  a 
Kossuth-dijat (1950, 1956). 1952-1953 kö
zött felsőoktatási, 1953-1956 között okta

tási miniszter volt Számos szocialista or
szág tudományos akadémiája választotta 

tagjává.



Erdcy 270

F<íbb művei

Elméleti fizikai kémia Társszerző: SCFIAY Gé
za, Hp.. 1952, 1954,, 1962 Fizikai-kémiai 
praktikum Társszerző HROSZT János. Ilp., 
19<í5.; Elektródfolyamatok kinetikája Hp., 
1969.: Traaszportfolvamaink vizes oktatók
ban. Hp.. 1971.. A fizikai kémia alapja. Hp.. 
1972, Az anyagszerkezet alapjai Hp.. 1961., 
1973 ; Kinetik dér Elektrodenprozesse Hp., 
1975

Irodalom

SZENTaGOTHAI János: E.-G. T Magyar Tudo
mány, 1976 ; LENGYEI. Uela E.-G T. Magyar 
Kémiai Folyóirat, 1976.; MÁHTA Ferenc: E -G 
T Kémiai Közlemények, 1976.

Szahaduáry Ferenc

ERDEY LÁSZLÓ

(Szeged. 1910/ebr 12- 

Budapest, 1970/ebr 2 1.)

Középiskoláit Szegeden végezte, melynek 
során megnyerte a középiskolások orszá

gos fizikai versenyéi Ezek után fizika-ké
mia tanári szakra iratkozott be a budapes
ti Tudományegyetem bölcsészeti karára. 
Pályája aztán mégis a kémia felé fordult. A 

világgazdasági válság éveiben szerezte 

meg tanári oklevelét. Nehéz volt elhelyez

kednie, szerződéses vegyészként dolgozott 

a Közegészségügyi Intézetben, a Szab
ványügyi Intézetben, míg végül a Főváro
si Élelmiszer- és Vegyvizsgáló Intézetben 

nyert alkalmazást. Itt szerezte széles körű 
analitikai gyakorlatát.

Közben sosem szakadt meg kapcsola

ta a tudománnyal, végig díjtalan tanárse
gédként dolgozott a Tudományegyetem 
III sz. Kémiai Intézetében. 1949-ben in

tézeti, 1950-ben rendes tagjává nevezték 

ki a Budapesti Műszaki F:gyetem általános 
kémiai tanszékére. Itt kezdte meg széles 

körű és az analitikai kémiában világszer

te elismert tudományos kutatómunkáját is, 
amelyik e tudományágnak szinte egészét 
felölelte.

Legnevezetesebb eredményeit a térfo

gaim analízis, 3 gravimetria, a termikus

módszerek és az optikai módszerek terü
letén érte el Bevezetés a kémiai analízis

be című tankönyve nyolc kiadást ért meg
1945-1966 között. A kémi3t analízis súly- 

szerinti módszerei című háromkötetes mű
ve (1960) németül és angolul is megje

lent Közleményeinek száma közel 400. 
Az MTA 1951-ben lev., 1955-ben r. tagjává 
választotta. Két ízben tüntették ki Kos- 

suth-díjjal (1951,1958).
A térfogalos analízisen az aszkorbin- 

savnak sokoldalúan használható redukáló 

mérőoldalként való bevezetése a legje
lentősebb eredménye. A kemiluminesz- 

cenclás indikátorok terén is úttörő munkát 

végzett, akárcsak a variaminkék indiká
torként és fotometriás reagensként alkal

mazásában
Munkatársaival kidolgozta a derivativ- 

termogravimetria módszeréi, a termogra- 
vimelriás módszer továbbfejlesztését. A 

szabadalmaztatott derivatográf egyidejűleg 
műszer és módszer az anyagok hőkezelé

se során mutatkozó változásoknak kü

lönböző szempontból, azonos időben tör

ténő regisztrálására. Eljárását számos ipar
ágban és több tudományágban is alkal

mazzák.
Ugyancsak munkatársaival fejlesztet

te ki oldatos szinképelemzési eljárását, 

mely számos anyag szinképes meghatá

rozását egyszeriisiti. Lángfotometriás kal
cium titrálási módszere új, azóta számos 

helyen továbbfejlesztett elvet jelentett. 
Titernóvelő komplex eljárásai - különbo 

zó ionok esetéiben - a meghatározási 

érzékenység nagyfokú kiterjesztéséi tel

ték lehetővé.

Irodalom
S/.AHADVÁKY F I. E PeritKÜca Polytechnic-.i 

Cliem Kng. 1970 , l'Al’LIK F In memóriám I 

E : Journal of Themial Analysls. 1970; INC-
7.EOY JiiKnv E l. Magyar Tudomány, 1970. és 

Kémiai Közlemények. 1970.. WAGNER F S. 
Hungárián conirlhuüon to workl civilizálton 

Center Square, 1977

Szabaditiry Ferenc
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ERDŐS PÁL

(Budapest, 1913 mtirc. 26 - 

Warszava, 1996, szept. 20.)

Erdős Lajos és Wilhelm Anna harmadik 
gyermekeként .született Születését tragikus 

esemény kisérte: két nővére skarlátban 
meghalt. Szülei mindketten matematika-fi
zika szakos tanárok voltak. Különleges 

képességei már korán megmutatkoztak. 
Ebben a szülői ház progresszív szelleme, 

intellektuális stimulációja mellett komoly 
szerepet játszott az is, hogy szülei - rész
ben féltésből - otthon tanították: alsó- és 

középiskoláit három év kivételével ma
gánúton végezte. Apja hat évig, 1920-ig tar

tó oroszországi hadilógsága alatt édesany

ja egyedül nevelte; az ő elbeszéléseiből 

tudjuk, hogy 4 éves korában négyjegyű 
számokat szorzott és felfedezte a negatív 

számokat A történelem, a nyelvek, a ter

mészeti jelenségek iránti fogékonyságát, ér
deklődését és morális érzékenységéi is őr
zik a fiatalkori történetek.

Matematikai aktivitásának első terepe - 
mint a magyar matematikusok zömének 
ebben az évszázadban - a havonta megje

lenő Középiskolai Matematikai La|X>k fel

adatmegoldó versenye volt. Mire a leg

jobb feladatmegoldók 17-18 éves konikban 

az egyetemre kerülve személyesen is talál

koztak, már ismerték egymás nevét és arc
képét, sót nemritkán már egymás matema

tikai ízléséről, erősségeikről és gyengéik
ről is képük volt, Így kezdődött sok hosszú, 
vagy a fasizmus pusztításától tragikusan rö

vidre szabott, de mindenképp életre szó
ló barátság és együttműködés. Ez a lársa- 

ság (U. P melleit többek között Gallai Ti

bor, Grünwald Géza, Klein Eszter, Túrán 
1’iU, Vázsonyi Endre, a Pázmány Péter Tu

dományegyetem hallgatói és a hozzájuk 

csatlakozott Szekeres György, aki a Műsza

ki ügyelem vegyes/hallgatója volt), szak
irányú stúdiumait a két egyelem között 

mgázva folytatta, mindkét egyelem pro

fesszorainak (fejér Lípót, Kürschák József, 
Kónig Dénes) előadásait hallgatva.

Kutatói karakterük és matematikai ér

deklődésük későbbi irányainak kialakulá
sában - visszaemlékezéseik szerint - óri
ási hatással voltak a városligeti Anony
mus- szobortól indult kirándulások java
részt matematika körül forgó beszélgetései. 

Az összetartást, ezt a különleges önképző
kört. "peripatetikus", szabadegyetemi for
mál részien a társaság többségét sújtó tár

sadalmi és politikai kirekesztettség kény
szerítette ki.

Még nincs 18 éves, amikor megold egy 

Kőnig Dénestől hallott gráfelméleti prob
lémát. (Ezt Kőnig beveszi könyvébe, amely 
az első és évtizedekig az egyetlen gráfel

méleti monográfia.) Fejér Lipótnál dokto

rál, témája számelmélet, primszámok szám
tani sorokban való eloszlása.

Erdős 1934-ben Manchesterbe megy,
3 hol négy évet tölt, közben rendszeresen 

hazalátogat. 1938-ban az elsők között van, 

aki úgy ítéli meg, hogy el kell hagyni Ma

gyarországot. Az USA-ba megy és csak 10 
év múlva, 1948-ban jön haza, hogy ra

jongva szeretett édesanyját és barátait meg
látogassa. 1955-töl már rendszeressé válnak 

hosszabb-rövidebb ideig tartó hazaláto

gatásai. 1962-től az MTA Matematikai Ku

tatóintézetének munkatársa. 1956-tól az 

MTA levelező, 1962-től rendes tagja.

1938 óta nem volt állandó lakhelye. 
Sem lakásban, sem városban, sem ország
ban, még egy kontinensen sem hirta soká

ig egyhuzamban.
Négy kontinens nyolc akadémiájának 

tagja, mintegy 15 egyetemének diszdokto- 

ra volt Egyetemek százain tartott előadá

sokat, matematikusok százai a társszerzői, 
matematikusok ezreinek munkásságát ins

pirálta.

Alig 25 éves, amikor közös dolgozata 
van már Szekeres Györggyel, Túrán Pallal, 

Vázsonyi Endrével, Gallai Tilxjrral, Gmn- 

wald Gézával es a nemzetközi matemati

kai élet nagyjai: I>avenport, Ko, Kac, Mah

ler, Wintner is társszerzői Számelmélet, 
geometria, inlerpolaciőelmélet. polino- 
mok, kombinatorika, sorelmélet, gráféi-



balos 272

mélet, valószínűség számítás, csoportéi 
mélet; olyan fejezetei a matematikának, 

amelyekben e korai dolgozatok eredmé
nyei azóta is, hatvan éven keresztül hatot
tak és inspirálták matematikusok tömege

it és amelyek - bár időben változó inten

zitással - de végig jelen voltak Erdős mun

kásságában.
Túrán Hál az évszázad első felének kü

lönleges indiai matematikus tehetségéhez 

hasonlítva "nyugati Ramanujan'-nak neve
zi az ötvenéves Erdőst, ■43 éves korilxm el

ért matematikai teljesítményét méltatva 
Mozarthoz hasonlítja és beszámol arról, 

hogy Erdős alig 20 éves, amikor I. Schur, 

a kiváló német matematikus “budapesti 

varázsló'-kéni (dér Zauberer von Buda
pest) emlegeti. Többen a huszadik szá

zad Eulerének nevezik Lehet-e majd bár

kit is a huszonegyedik század Erdősének 

nevezni?

Eredményeinek jelentősége és hatása 
nem választható el ars tnalhemaiica-jától. 

A  problémamegoldás hercege és a prob

lémafelvetés abszolút uralkodója" - írta 
tóla Em.vl Straus, barátja és munkatársa 

(akt Einsteinnek is munkatársa volt).

Problémáinak jelentős része egyszerű

en megfogalmazható, és sokszor a téma
körijén jártas számára is csak később, nem

egyszer csak sok-sok év múltán látható, 

hogy egy alapvető, általános elmélet első, 
(és egyáltalán nem partikuláris) nehezen 

megválaszolható kérdését tette lel.
A problémák terjesztéséi>en cikkei, elő

adásai, levelezése és személyes beszélge

tései egyaránt fontosak voltak Sajáto* mű
fajt alakított ki a cikkiráslxin és előadása

ién  Mintegy 200 problémadkke van, me
lyek egy-egy tárgykörén problémák tucat- 

iáit fogalmazzák meg, a háttérrel és az ad 

dig elért részeredményekre vonatkozó 

megjegyzésekkel Az utóbbi évtizedeken 
előadásként, akár ismeretterjesztési céllal 
tanároknak vagy diákoknak, jellegzetes 

történeteivel, erdŐMzmusaival tarkítva.

Matematikai beszélgetésre épp oly szí
vesen ült k* gimnazistával, mini a matema

tika nagyjaival Memóriája legendás volt. 

saját és mások eredményeit, azok megje 
lenési helyéi és idejét, matematikusok 
százaival folytatott beszélgetéseit évtize

dekre visszamenőleg úgy idézte, mint 

más a tegnap történéseit (Hogy aztán 
merre kalandozott az a beszélgetés, az 
más kérdés.) Irodalomban, biológiában, 
de különösen történelemben és politiká

ban káprázatos volt a tájékozottsága és a 
memóriája.

Levelezéséről, mely életmódjának, na

pi rutinjának szerves része volt, külön is 
szólni kell. Néhányan több száz, sokan 
több tucat levelét őrizhetik, melyeket sajá

tos stílusában irt, matematikáról, új és ré
gi problémákról, minden átmenet nélkül 
váltva politikára, barátokra, és munkatár

sakra. és vissza. Rendkívüli hatású és lép
tékű tudományos működése egyik legha

tékonyabb eszközének bizonyult a levél

fonna. Problémák és eredmények ezreit fo

galmazta meg vagy közvetítette ezekben a 

levelekben, átjárva ezzel országok és kon- 

tineasek közötti földrajzi es politikai hatá
rokat. matematizálásra és egyutt-matema- 

tizálásra késztetve közeli barátait vagy csak 

egyszer látott kollégákat. (Nem egy jelen

tős közös eredmény született kizárólag e 
levelezések úlján). A háború éveiben iroll 

leveleiből meglátásai és jóslatai, aggódásai 
és figyelmeztetései tükrében nyomon kö
vethetők a világpolitika történéséi Is, a há- 

!x>rú után a túlélőkről és a pusztulásról vi

lágrészek kozott közvetítette az informáci

ót. Békésebb években híradások, a há

zasságok és gyerekszilletések, kirándulá

sok és vacsorázások, zene és történelem is 

l>elefértek leveleilie

Munkásságában az első két évtizedben 
elsősorban a számelmélet, majd az analí

zis is dominál Ma úgy tekintjük, hogy tel

jes munkássága zömében kombinatori
kus, diszkrét matematika gráfelmélet, kom

binatorikus számelmélet, -geometria, -hal

mazelmélet Valójában korábbi munkáí- 

Ixan is nagyon sok a kombinatorikus elem, 

a kombinatorikus látásmód.
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Az utóbbi 2-3 évtizedben a kombinato
rika a számítástudománnyal szoros egy
másra hatásban robbanásszerűen fejlődött. 

Munkásságában ez nyomon követhető, 
de fordítva talán még inkább igaz: Erdős 

munkásságának hatása nyomon követhe

tő a diszkrét matematika fejlődésében
A 80. születésnapja alkalmából megje

lent kötetben, kérésre a szokásos "On my 

favorité problems" helyett “On my favorité 
theorems" dirunel irt cikket, fgy saját meg
ítélésével összhangban emelhetjük ki mun

kásságának néhány fontosabb eredmé
nyét.

A prímszámelmélet majdnem mind
egyik klasszikus tételére talált elemi bizo

nyítást. Itt az "elemi" szó nem az egysze
rű szinonimájaként szerepel, hanem annak 

jelzése, hogy a korábbi “ezoterikus” és 

külső, komplex függvénytani eszközöket 

használó bizonyításokkal ellentétben csu

pán a prímszámok alapvető, belső tulaj
donságait használják 1948-ban E. F. és 
Selberg régóta keresett “elemi" bizonyí

tást adnak a prímszámtételre, amely meg
adja, hogy egy n számnál kisebb prímnek 

száma "jó közelítéssel'’ n/log n. Ezt már Ga
uss sejtette, de csak 100 évvel később, de 

la Valié Foussin és Hadamard bizonyítot
ok be 1896-ban.

A matematika egész fejezeteit, elméle

teit alapozták meg E, P-nak (és munkatár
sainak) ilyen jellegű eredményei.

K. és Rényi indították el és dolgozták ki 
a ina oly fontos véletlen gráfok elméletét 

A problémakör jellege így fogalmazható: 

Hu adott objektumok között illőben egy

más után véletlenszerűen keletkeznek kap
csolatok, egy bizonyos idő eltelte után mi

lyen lesz a meglévő kapcsolatokból kiala
kult struktúra? Hogyan változik az "átlag- 

stnikiúra" jellege, mely időpontokban kö

vetkezik be (és miért) ugrásszerűen válto

zás a .struktúra jellegében?
A véletlen (valöszi nüségszámílási) mód- 

■Nzer kifejlődése is az ő nevéhez f űződik a 

matematika több területén (számelmélet, 

geometria, kombinatorika, analízis). A

módszer leegyszerűsítve a következőkép
pen fogalmazható: sok esetben bizonyos 

tulajdonságú objektumokat nem tudunk 

konstruktív megadni, létezésüket azon
ban bizonyítani lehet, valószínűségi mód

szerrel, megmutatva, hogy létezésük való

színűsége pozitív.
Dolgozatainak száma 1500, társszerző

inek száma 500 körül van. Számos elisme
rése között 1984-ben a Wolf-díjat, 1991-ben 

az Akadémiai Aranyérmet vehette át.
Szerzők, cikkek tucatjai fogják felmér

ni hatását.
Igazságkeresése motiválta a tudomány

ban, a politikában, a mindennapi életben 

állandó, fáradtságot, betegséget, az idő 
múlását figyelembe nem vevő aktivitását és 
produktivitását. Az utolsó években is szün

telenül úton volt, évente 20-30 cikket írt, 
több tucat előadást tartott.

Személyes függetlenségének biztosítá

sa konvencióktól és dogmáktól, vagyoni ta
vaktól és mindennemű tulajdontól, politi

kai hatalomtól, családtól és munkahelytől
- mint ezt ő maga is megfogalmazta - 

csak áldozatok árán volt elérhető. Ezt egész 
életében vállalta.

A tulajdont ugyan megvetette, de - so
kak állításával ellentétben - kifejezetten 

aszketíkus alkatnak nem volt nevezhető 

így például szerette a változatos izeket, a 
jobb éttermeket, bárhol is járt a világban. 

Ám Indiában nem volt hajlandó "jól enni", 
egy jobb vendéglőbe elmenni, Nem a 

pénzszűke miatt, hanem mert úgy érezte, 

hogy olt, ahol százmilliók éheznek, ott 
neki nem szabad ínyenckednie. Fel is em

lítette Bombayben, a pazar, márványtól 
csillogó Tata Institute-ban egy csodagyere

kekről tartott előadásában, a zömmel jól 

szituált, a tudományos elitet képviselő hall

gatóságnak: nem érti, hogy lehet a jólétet 
elfogadni, a terem ablakain kinézve is lát

ható, iszonyatos nyomorral körülvett kör

nyezetben

Halálának konilményei megrendítőek 
voltak. A szállodai szobából egy hajnali 

rosszullétet követően került kórházba
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Bármerre járt a világban, a nap szinte 
minden percében tisztelők és kollégák ha
da vette körül, és baráti gondoskodás, 

amelyet egyre kevésbé tudott nélkülözni - 
mégis utolsó óráit az idegen kórházi kör

nyezetben, mindenkitől távol élte át.

Életvitele három érték: a függetlenség, 
az igazság keresése és a gondoskodó hu
manitás vonzásában maradt mindvégig.

Bnliáns matematizálása, jellemének tisz

tasága, együttérző és segítőkész humánu

ma emlékében világosan és megmásíth3- 

tatlanul fog kirajzolódni

Irodalom

T SÓS Verj: E V (1915-1996). Magyar Tudo
mány, 1997 4.

T Sós Vem

ERNEY MÓRIC

(Budapest. 1877 febr. 14 - 

Százhalombatta, 1948Jiíl 10.)

A 19 század végén, amikor a belső égésű 
motorok ügye kritikussá vált, jelent meg 
Rudolf Diesel könyve saját fejlesztésű mo
torjáról, amely forradalmasította a motor

gyártást. 1898 decemberében megalakult 

Augsburgban az Allgemeine Gesdlschaft 
für Dieselmotoren elnevezésű cég, amely 
a dízelmotorok konstnikciójának fejleszté

sével, hatásfokuk javításával és Diesel 
összes szabadalmának értékesítésével is 

foglalkozott E cégnek lett fiatalon munka - 
társa E M.. aki egész életében sokat tett 

azért, hogy a dízelmotorok meghódítsák a 
világot.

Édesapja a Nemzeti Zenede tanára és 
igazgatója volt. Ó  volt az egyetlen gyer

mek. aki a műszaki pályát választotta élet 
hivatásul. A József nádor Műegyetemen 

szerzett - kiváló eredménnyel - gépész- 
mérnöki oklevelet 1R99-I>en. Tanára, As 

l>óth Emil korán felfigyelt teheivégére, és 
amikor augsburgl tartózkodása alatt meg 

tudta, hogy Diesel munkatársakat keres, 
melegen ajánlotta figyelmébe a fiatal mér
nököt. aki akkor szerelt le lilában haditen

gerészeti szolgálatától. Előbb három hóna
pi próbaidőre alkalmazták Augsburgban,

1899 októberében, majd 1900 febniárjában 
véglegesítették. Annak ellenére, hogy mun

kájával Diesel meg volt elégedve, 1901 
szeptemberében E, M. távozott az AG für 

Dieselmotoren cégtől, hogy a dízelmoto
rok terén szerzett tapasztalatait, konstnik- 

ciós aidását másutt érvényesítse a dízelmo
torok gyártásának elterjesztése érdekében.

Először a Ganz és Társa leobersdorfi 
gépgyárában a gyár dízelmotor konstruk

ciós osztályát és műhelyéi vezette, majd 
Belgiumba ment, s ott az S A. des Ateliers 
Carels Freres, Gand cégnél vezette be a di 
zelmotor gyártását. 1904-ben Angliába ke

rült, ahol a Diesel Engine Co. Ltd.-nél 

főmérnöki minőségben a dízelmotorok 

üzembe helyezésével foglalkozott, majd 

ugyanez év őszén hazajött, és öt éven át is
mét a Ganz és Társa leobersdorfi gyárában 

mint a motorosztály vezetője, műszaki 
igazgatóként működött. Útjának követke

ző állomása az olaszországi Franeo Tosi, 
Legnano cég volt. ahol egy esztendőn ke

resztül a dízelmotor osztály vezetője, fő
mérnöke volt.

1910. jún. 20-án kerüli ismét haza a 

Ganz és Társa budapesti céghez mint cég

vezető főmérnök, a motorasztály vezető

je, majd a gyár műszaki igazgatója,
E M -nek nagy érdemei voltak a dízel

motor elterjesztése terén, nemzetközi vi

szonylatban is. A Ganz-gyárban jelentős 

szerepe volt abban, hogy megteremtette a 

nagy gyártási pontosságot igénylő Diosel- 

Jendrassik-motorgyártás bevezetésének 

előfeltételeit.

1921-ig maradt a Ganz és Társa Vagon

éi Gépgyárban, közben 1916-ban Vecsey 

lenővel megalapította az Ikarus Hűtő és 

Fémáni Rt gyárat, amivel az egész magyar 

gépjárműgyártás hűtőszükségletét bizto

sította Az 1948-as államosítás után az 

Ikanis-gyár és az Uhrl Testvérek Karosszé- 

riauzem összevonásából alakult meg a ma 
már világhírt Ikarus Karosszéria- és Jármű- 
gyár.
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Irodalom

BALOGH Artúr: E. M. Műszaki nagyjaink, l. 

Up., 1967.

Végb Ferenc

F.RNST JENŐ

(Baja, 1895-ápr 16.- 

Pécs, I08l.febr.27.)

Elemi é.s középiskolai tanulmányai! szülő

városában végezte 1913-ban a budapesti 
egyetem orvosi karára iratkozott be. Az 1 
világháború idején katona, így egyetemi ta
nulmányai félbeszakadtak. 1915-ben orosz 

hadifogságba került, és tanulmányait csak 
öt évi hadifogság után folytathatta.

1923-ban a pécsi tudományegyetem or

vosi karán szerzett diplomát, majd az egye

lem Gyógyszertani Intézetébe került, ahol 

Mansfeld Géza volt az igazgató. Itt kezdte 
meg azt a rendkívül eredeti kutatómunkát, 

az életfolyamatok fizikai törvényszerűségei
nek vizsgálata területén, amellyel elindí

totta és megalapozta a hazai biofizikai ku

tatást. 1928-ban - Az életműködések fizi
kai elemei című értekezésével - elnyerte a 

magántanán, 1935-ben a c. rk. tanári címet,

1930-ban a pécsi egyetem orvosi fizikai in

tézetében folytatta tudományos munká

lat Nemzetközi hírnevét az izom működé
se közben fellépő térfogatcsökkenés kimu 
tatásával és pontos mérésével alapozta 
meg. A jelenség értelmezését és az izom

működés mechanizmusát illetően szak

mai vitába keveredett a Nobel-díjas Mayer- 

hoffal.

Az évekig tartó, magas szakmai színvo
nalú vita a Pflüger’s Archív hasábjain zaj
lott le Az izomműködés kutatása egész pá

lyafutása alatt érdeklődésének homlokte

rében állt, Eredményeit igen mostoha kö

rülmények között, 2-3 munkatárs segít

ségével érte el 1939-ben - származása 

miatt - állását is elveszítette Ekkor a sze
gedi egyetemen működő Szent-Györgyi 

Aliién hívta meg lalioratőriumába Itt részi 
ven a magyar izomkutatás biokémiájának 
elindításában A II világhálóm utolsó

éveiben megfosztották a munka minden le

hetőségétől és munkaszolgálatosként éle 
te sem volt biztonságban.

1945-ben nevezték ki a pécsi egyetem 
orvosi fizikai intézetének igazgatójává és 
egyetemi r. tanárrá Első ténykedéseként az 

intézetét biofizikai intézetté szervezte át 

Így lett intézete - nevében is - hazánkban 

az eLső biofizikai kutatóhely, amelyet 1945- 
től 1971-ig vezetett,

1946-ban lett az MTA r. tagja
1961-ben - világviszonylatban is az el

sők közön - megszervezte a Magyar Bio
fizikai Társaságot, amelynek alapításától el

nöke, majd 1969-től haláláig tiszteletbeli 
tagja volt. 1961-ben egyik kezdeményezője 

volt a Nemzetközi Biofizikai Unió megala
pításának, és két periódusban e szervezel 

vezetőségének is tagja volt.

Jelentős munkát végzett az Akadémia 
biológiai osztályának létrehozásában, amely
nek éveken át titkára is volt. Igen aktív po

litikai, oktatói és tudományszervezői tevé

kenysége mellett élete végéig rendszeresen 

részt vett a kutatómunkában, és a biofizi
kai oktatás létrehozásában Képzettsége, 
munkabírása, kemény és következetes kri

tikai szelleme, szókimondása működésé
nek minden területén meghatározó egyé

niséggé tette.
Tudományos munkásságának legfon- 

tosabb területe az izomműködés kapcsán 
az élő anyagban fellépő fizikai jelenségek 

elemzése. Az izomműködés biofizikájá
nak számos területén végzett úttörő vizs

gálatokat: a térfogatcsökkenés és az inge

rület kapcsolata, az izomingerület során fel

lépő K- és Na-csere, a kötött víz és a kö

tött K kérdése, az izomfeszülés és a poli
mer kristályosodás összefüggése, az inge

rület félvezető elméletének kidolgozása 

Munkásságának másik jelentős területe a 

transzportfolyamatok fizikai alapjainak, a 
víztranszport törvényszerűségeinek, a tér- 
moozniőzis és a termodiffúzió biológiai 

szereidének vizsgálata
Tudományos eredményeit 200 tudo

mányos dolgozatban és három monográ
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fiában tette közzé Ez utóbbiak Die Mus- 
kdtatigkeit (Bp., 1958.); Biophysics of the 

Striated Muscle. (Bp., 1963 ); Biology wit- 
hout Mystlcism. (Bp., 1976.). Biofizikai 

tankönyve három kiadást én meg, amely
ből generációk tanulták a modem biofizi

ka alapjait. Tudományos, okutói, tudo

mányszervezői és politikai tevékenységé
nek elismerését számos magas kitüntetés 

jelzi 1948-ban és 1956-ban Kossuth-díj- 

jal, 1965-ben Semmelweis-emlékéremmel.

1971-ben akadémiai aranyéremmel tün
tették ki. A pécsi orvostudományi egyetem 
1971-ben a Pro Universitate Emlékérem 
arany fokozatának adományozásával és 
1980-ban díszdoktorrá avatásával ismerte 

el érdemeit.

Irodalom

T1GYI József. E J. Magyar Tudomány, 1981.; 

KESZTHELYI La|ns-TIGYI József: E J. Fizikai 

Szemle, 1981.

Tigyi József



F
FARER GUSZTÁV

(Budapest, 1901 )an 19■ - 

Budapest, 1969 tipr 23-)

Iskolai tanulmányait Budapesten végezte, 
majd a József Nádor Műegyetemen szer
zett mérnöki oklevelet 1927-ben. Még egye

temi évei alatt Kassaika János professzor 

tanszékén gyakornokoskodott, így azután 

nem volt meglepő, hogy amikor diplomá

ja megszerzése után a MÁVAG hídosztá- 
lyára került, már pályája kezdetén felelős

ségteljes megbízásokat kapott. Hidak ter

vezésével, gyártásával, helyszíni szerelé

sük megszervezésével és irányításával fog
lalkozott. Egyebek mellett ő vezette a kun

szentmártoni Körös-hid, valamint a duna- 

földvári Duna-híd építését. Más nagy vas

szerkezeti berendezés is készült az irányí

tásával. így pl. a lakihegyi rádióadó immár 
műszaki emlékként számon tartott anten
natornya, amely építésekor, 1933-ban a 
világ legmagasabb antennatornya és soká

ig Európa legmagasabb építménye volt 

1938-ban kinevezték a MÁVAG hidmű- 

hely főnökévé, E G, hatalmas munkabírá
sára, kiváló szervezői képességére jellem
ző, hogy 1942 és 1944 között, az egyre 

nehezebbé váló időben is, mintegy ki
lencven vasúti hid építését irányította 

személyesen Erdélyien, a Dés-Beszterce, 

illetve a Dés-Zsibó-Nagybánya vasútvo

nalon
Már 1945 jan 19*én jelentkezett mun

kahelyén, Pesten A szinte végzetes anyag-, 
munkaerő- és géphiány ellenére sikeresen 

megszervezte a termelést Tervei és irányí

tsa alapján készült az első, ideiglenes va
súti összeköttetést biztosító áthidalás az 

Alföld és a Dunántúl között: ez már 1945 

tavaszán üzemelt!

1949 nyarán az ÁMTI acélhíd osztályá
nak vezetőjévé nevezték ki. Innen irányí

totta - többek kozott - a budapesti Pető- 

fi-hid és az Árpád-hid, valamint a duna- 

földvári és a komáromi Duna-híd újjáépí
tését. Közijén, 1947-től, a nagy műszaki 

szakemberigény kielégítésére a Budapes
ti Műszaki Egyetemen megszervezett Álla

mi Műszaki Főiskola mechanika tanszéké

nek tanára, s egyben a fémtechnológiai ta

gozat vezetője is volt. A főiskola megszün
tetése után F.G.a BME újonnan szervezett 
Villamosmérnöki karán lett egyetemi do
cens, s itt szervezte meg a mechanika tan

széket.

1953-ban nevezték ki egyetemi tanáná, 

s ebben a minőségében közel másfél év

tizedig vett részt a magyar mérnökkép

zésijén. Az 1960/61-es tanévben a Villa
mosmérnöki Kar dékánhelyettesévé vá

lasztották.
Számos egyetemi, főiskolai tanköny

vet, jegyzetet, több kiváló szakkönyvet in 

és szerkesztett Tagja volt a nemzetközi 
hegesztési egyesület (IJW) magyar szekci
ójának, az MTA Acélbizottságának.

Irodalom
F G. emlékezete 1ÍME Évkönyve 1968/69. 

Hp.. 1970.

Végh Ferenc

FABIN1 JÁNOS TEOFIL

(Másság. 1791 jú i 5 - 

Pcst, I847.UOI'. 30.)

Apja F. Márton evangélikus lelkén volt, de 
korán elvesztette Iskoláit a meggyesi és a 
kolozsvári kollégiumban végezte, maid 

1810-től a bécsi orvosi karon tanult, ahol 
1815-l>en orvosi diplomát szerzett, még 

eblien az évben seljész- és szemészmeste

ri vizsgát is tett Végzése után Joseph Beer 

(1763-1821) klinikájára került, itt ismerke
dett meg a modem szemészettel, 1817*
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ben a Helytartótanács őt nevezte ki a pes 
ti egyetem orvosi karára a szemészet ren
des egyetemi tanárának, így ő lett Európá
ban az első olyan egyetemi tanár, aki a 
.szemészetet rendes tanárként oktatta. A 
rendkívül rossz állapotban levő szemé

szeti „kórodat" saját költségén fejlesztette. 

Elmélyült kutató és odaadó pedagógus 
volt, híve volt az elméleti és a gyakorlati 
képzés összehangolásának. Tanári műkö
dése alatt önálló szakággá vált az egyetemi 
képzésen belül a szemészet oktatása, szí

vós és következetes oktató munkája nyo
mán felnőtt az új magyar szemorvos gene
ráció. 1838/1839-ben dékán, 1845/1846- 

ban rektor, 1840-ben nemességet, 1846- 
ban királyi tanácsosi címet kapott. Oktató 
és gyógyító munkája mellett számos tudo

mányos közleményt és könyvet írt. A leg
nagyobb jelentőségű munkája a Doktrína 

de morbis oculorum című könyve, ame

lyet németre és hollandra is lefordítottak. 
Utrechtben, Hadovában és Szentpétervá

ron Is tanították Operáció közben halt 

meg.

irodalom

SZINNYEI J ■ Magyar írók élete és munkái 
III. k

Kapronczay Károly

FABINYI RUDOLF

(Jolii*, 1849 m áj30.- 
Budapest. 1920. mán 7.)

A budapesti Tudományegyetemen végez

te kémiai tanulmányait, utána Than Károly 
intézetében dolgozott gyakornokként 1875- 

ben hosszabb külföldi tanulmányútra ment. 

melynek során Wislicenus, Baeyer és Bun- 
sen inellett dolgozott 1878-han a kolozs

vári egyetem kémiaprofesszorává nevez

ték ki. s e tisztségében maradt haláláig Az 

MTA 1891 máj. 8-án választotta lev. tagjá
vá, s 1915. máj. 6-án lett r. tagia.

Ó alapította az első kémiai szakfolyói

ratot Magyarországon, a Vegytani Lapo
kat, amely 1882-től kezdve jelent meg Ko

lozsváron. Tevékeny szerepe volt a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének megalapí

tásában Is, amelynek első elnökévé vá
lasztották 1907-ben. A K. M. Természettu 
dományi Társulat kémiai választmányá
nak tagja volt 1909-től 1918-ig. Számos is
meretterjesztő cikke jelent meg a társulat 

folyóiratában.

Sokoldalú kutatótevékenységet fejtett 
ki. A szerves kémiai kutatásoknak belföl
di úttörője volt A kinolin származékokkal, 
különösen az azarontípusú vegyületek- 

kel foglalkozott A Fabinyi-reakció a sza- 

licilaldehidnek egy jellemző reakciója. 
Később tanársegédjével, Székivel, a Gri- 
gnard-reagens alkalmazásáról, továbbá tri- 

fenil-metán származékok vizsgálatáról 
számolt be. Módszert dolgozott ki naftali- 

nos oldatban lévő szerves anyagok mo
lekulasúlyának meghatározására Farkas 

Gyulával szénalapú tüzelőanyagelemet 

szerkesztett

Irodalom

WINKLEK Lajos; F R Akadémiai Érte.sitó, 1920 , 
SZAHLENDER Lajos: F. R. Gyógyszerészi Köz

löny, 1920.; HAENDIGES, V.: F R Magyar Ké

mikusok Lapja, 19*>8.
Szabadváry Ferenc

FALLER GUSZTÁV

(Cöbticbánya, 1816 márc 3 - 
Jászó, 1881 fan20)

1836-ban iratkozott be bányamérnök hall

gatónak a selmeci Bányászati és Erdészeti 

Akadémiára, bányászatot-kohászatot hall

gatva, ahol 1840 őszén nyerte el kitűnő 

végbizonyítványát, Bécslien Haidinger Víl 

mosnál hallgat geológiát 1841-1843-ban a 
horvátországi kincstári bányászatnál mér
nök gyakornok Gránczenslein Gusztáv 

melleit. Pályázat alapján elnyerte az aka
démiai bányaművelési-mérési és bánya- 

géptani tanszék tanársegédi állását, ennek 
betöltése előtt ösztöndíjasként beutazta 

Magyarország bányavidékeit, ahol számos 
lyányát és kohóművet ismert meg.
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1843-1846-ban tanársegéd Adnányi 

János prof mellett a már említett tan
széken. 1846-tól 1851-ig a szélaknai kincs
tári bányászatnál hányaliszt (Schichmeís- 
tei), közben 1850-1851-ben helyettes 
tanárként tanított az akadémián. Ezt köve

tően bányamérnökként (Markscheider) 
dolgozott. 1852 tavaszától a tirolí Hallban 
kerületi bányamérnök a kincstári sóbá- 

nyászalban, majd vezette a mérnök
séget.

Innen került vissza Selmecre, az akadé
miára és 1855-1870 közötti tanszékvezetői 

munka után 1871-ben ment nyugállomány

ba. Szolgálatait ezután is igénybevették. 

1873-tól haláláig a jászóvári premontrei 
prépostság különféle üzemeinek felügye

letéi látta el szakértőként.

Életművének kiemelkedő eseményei 

professzori működéséhez fűződnek és ok

tatói tevékenységét az elmélet és a gya

korlat - tanulmányutak a szénbányászat
ban - szoros egysége jellemzi. Sokat tett a 
tananyagok korszerűsítéséért és a nem

zetközi tudományos haladáshoz való fel

zárkózásáért.
A dorogi szénmedence geológiai és bá

nyászati viszonyainak első tudományos 

irányú vizsgálója volt. A magyar bányásza

ti-kohászati szakemberképzés történeté
nek - 1770-1870 közötti száz év - első 
kutatója és földolgozója, amidőn elkészí
tette 315 oldalas emlékkönyvét.

Szakirodalmi munkássága nemzetközi 

jelentőségű. Ma is számontartott érdeme, 
hogy az akadémiát In-kapcsolta a leobeni 

és pfibrami tanintézetek közös szakmai- 

tudományos évkönyveinek (BUHJ) szer

kesztéséibe.

Irodalom
ZNÁM HOKI LiszlA (szerk): A selmeci Bá

nyászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak 

rtWíd életrajza és szakirodalmi munkássága 

*735—191K között Egyetemi bibliográfia I. 

Miskolc I9H3-. FALUIK Gusztáv: Négy l'aller 

a magyar inontunisztikáhatv évfordulóink

1991
Csalb Höla

FALLER KÁROLY

(Selmecbánya, 1857 máj. 21 - 

Budapest, 1913 m áj 30.)

F. Gusztáv bánya- és kohómérnök fia. 
1875-ben iratkozott be a selmeci Bányá

szati és Erdészeti Akadémiára. Tanulmá

nyai befejeztével 1878-tól gyakornokként 
Hornyospatakon, Oláhbányán, majd a 

kapnikbányai kohónál dolgozott és 1881- 
ben a fémkohászati szakon tett államvizs

gát. Ez év júliusától bányagyakornok a 

budapesti Főfémjelző Hivatalban, majd 
1882. augusztusától II. oszt. kohótiszt és 
kémlész a selmeci ezüstkohónál. Ezzel 

egyidőben a selmeci bányaiskolában a 
kohászai tanára 1891-ig Ezt követően 
1896-ig különböző helyeken mint mér

nök tevékenykedett, majd 11. oszt. akadé

miai tanár lett 1906-tól haláláig I. oszt. 

akadémiai tanárként vezette a fémkohá

szati tanszéket.
Tanulmányútjai keretében csaknem 

egész Európa fémkohóival és fémkohá

szati intézményeivel megismerkedett Az 
alapos felkészültségű és látókörét egyre 
bővítő professzornak négykötetes fémko

hászati kézikönyve az első magyar nyel
ven megjelent ilyen jellegű mű volt, mely 
félévszázadon ál e szaktárgy lan- és szak

könyveként szolgált. Ebben a szakmai 
nyelvváltozást szembetűnően mutatta az, 
hogy F. K minden új magyar szakkifejezés 

mellett zárójelben az akkor használatos 

német nyelvűt is szerepeltette. Munkájá
ban már megtalálhatók a legújabb techno

lógiai megoldások is.

Szakirodalmi munkásságának gazdag

ságát e főművén kívül további 14 közle
ménye is lémjelzi, ezek nagyobb része a 
Bányászati és Kohászati Lapokban jelent 

meg Ezek közölt szerepeli olyan, a szí

nes fémekkel foglalkozó metallográfia! 
tanulmány is, amely ezt az akkori tudo
mányos életl>en szinte ismeretlen tárgyat 

népszerűsítette és hasznosságát kiemelte, 
valamint elsőként foglalkozott az alumíni

ummal
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Jelentősen fejlesztette e tantárgy oktatá

sának eszközparkját és kibővítette vele a 
hallgatók hagyományos kéthetes .nagy- 
gyakorlatának" programját is

Tudományos szakírói és oktatói tevé
kenysége mellett részt vett az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 
valamint elődje, a Bányászati és Kohásza

ti Irodalompártoló Egyesület munkájában. 

1898-1901 között elnöke volt az akadémia 
ifjúsági Önképző Egyesületének.

Irodalom

MOHVÁTH Zoltán: A fémkohászati tan*2ék 

története Bányászati és Kohászati Lapok, Ko

hászat, 104 1971.; KOMWALTEK Alfréd. Emlé

kezés F. K. professzorra. Bányászati és Kohá

szati Lapok, Uányászat, 122. 1989.

Csatb Béla

FARBAKY ISTVÁN

(Nylrtgybáxa. I837.aug. /5 - 

Selmecbánya. 1928. dtz 3 )

Szülővárosában, majd az eperjesi evan
gélikus kollégiumban végzett tanulmá

nyok után 1854-lien 1 beiratkozott a Sel

mecbányái bányászati és erdészeti akadé
miára. Oklevelének megszerzése után az 
akadémia matematikai és mechanikai 

taaszékére kapott asszisztensi kinevezési, 
majd 1867-ben rendes tanárrá nevezték 
ki Kidolgozta a2 akadémia álszervezési 

tervét, ennek megfelelően 1872-től a gé

pészet rendes tanáraként működött, egy

úttal bánya tanácsosi címet kapott. 1876 

tói 1982-ig az akadémia igazgatói teendő
it us ellátta, amit azért adott át Sóltz Vilmos 

tanártársának, mert őt megválasztották 

Selmec országgyűlési képviselőjévé E 
tisztét 1901-ig töltötte be. köztien tagja 
volt a parlament közoktatásügyi bizottsá

gának.

Több találmánya volt, így a Sóltz Vil 
mossál köz<>sen alkotott vízgázfejlesztő 

készülék, amely a millenniumi kiállításon 
aranyérmet nyert. Legfontosabb találmá
nya a Schenek István tanártársával közö

sen kidolgozott akkumulátor. Ebben az 

időben még téves nézetek éltek az ólom- 
akkumulátor működéséről; úgy vélték, 

hogy a kénsavnak csupán az a szerepe, 

hogy vezetővé tegye az elektrolitot, az 
áramtermelést az ólomelektródákon meg

kötött oxigénnek, illetve hidrogénnek tu
lajdonították. F. I. és Schenek érdeme a 
működés (ma már középiskolai kötelező 

tananyag) tisztázása Az elvi kérdések tisz

tázása után igen jól bevált gyártási mód

szert és mechanikai kivitelt sikerült meg

valósítaniuk. Az elektródákat alkotó ólom- 
rácsot egymást metsző körsorok alakjá
ban képezték ki, e rácsokba sikerült olyan 

jól megtapasztani az általuk kidolgozott 
eljárással előállított masszát, hogy az a 

rácsból csak elhanyagolható mértékben 

potyogott ki. (Ellentétben 3Z akkor ismert 

akkumulátorokkal.) Impregnált papír- és 

fapálcika távtartókat használtak az üveg

edény helyett ólommal bélelt faládába he

lyezett akkumulátornál. Az így kiképzett 
akkumulátorok a szállítást is jól bírták, 
ennek köszönhető a Becsben elért siker 
(I. Schenek Istvánnál).

A selmeci bányaigazgatóság világítását 

60, az akadémiáét 104 akkumulátorral lát
ták el. Fajlagos teljesítmény, élettartam, 

önki.vülés, megbízhatóság tekintetében 
ezek az akkumulátorok messze megha
ladtak a piacon akkor szereplő, féltucatnyi 

európai cég gyártmányait.
F I. jelentős szakirodalmi munkássá

got fejteti ki, igy irt a szállítókötelek terhel

hetőségéről, fogaskerék méretezésről, a 

fűrészgépek teljesítményéről stb írásai el

sősorban a Bányászati és Kohászati La

pokban jelentek meg.

Számos társadalmi tisztséget is viselt, a 
felvidéki közművelődési egyesületben, a 

selmeci evangélikus egyházban, Selmec 

város elöljáróságánál stb

Irodalom

SZINNYF.I József Magyar írók élete és mun
kái. III. 133 ; GULYÁS Pál: Magyar ir6k élete és 

munkái, Vili. 219.
Makra Zsigmoiul
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FARKAS GÉZA

(Hudapest. 1872, jún. 9.- 

Balatonfüred, 1934. szept 13)

Orvos, a budapesti Tudományegyetem 

Orvosi Karán az élettan (fiziológia) pro

fesszora. Középiskolái és egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte. Külföldi ta
nulmányút után előbb az Állatorvosi Főis

kolán lelt az élettan professzora (1904). 
majd egyetemi tanárrá az orvoskari Életta
ni Intézet élére nevezték ki (1922). Fizio- 

lógusként különösen a hangképzés és a 
beszéd élettanával foglalkozott. Megala

pítója és első elnöke volt a Magyar Fone

tikai Társaságnak; alapító tagja volt a Ma
gyar Élettani Társaságnak. Folyóiratokban 

megjelent közleményei mellett említésre 

méltó A szem optikája című könyve (1935). 
Foglalkozott a talentum és a lángész lélek

tanával (1901), az állati lélek kérdéseivel 

(1909); a festői színhatások fiziológiájá
val. Születésének századik évfordulója 
alkalmából emlékérmet veretlek tiszte

letére.

Irodalom

SZÁLLÁSI Á : Orv. Helil 1984,. 125: 2)24-5 

Karasszon Dénes

FARKAS GYULA

(Sdroxl. 1847 rttdrc 28- 

PtiUztntidrínc. 1930. dfc 27.)

Apja az Esterházy grófok jószágigazgatója 
volt. Az if|ú F. Gy. a győri Bencés Gimná

ziumban érettségizett Ekkor még a zene 

iránt rajongott. 1866-ban beiratkozol! a 

budapesti egyetem jogi karára, Itt azonl>an 

rájött, hogy a jog nem érdekli, és hogy a 

zenéhez sincs elég tehetsége Átiratkozott 
hál a bölcsészkarra, ahol 1870-ben fizika

kémia szakos tanári oklevelet szerzett A 

következő 4 éviién a székesfehérvári reál
iskolában tanított. 1874-től 1880-ig Bat

thyány Géza gróf gyermekei melleti házi- 
lanítóotkodcHl Ez a hal év fordította figyel
mét igazán a matematika és a fizika felé. A

gróf nagyszerű könyvtára és a gyermekei 
számára jól felszerelt fizikai laboratóriuma 
alkalmat adott a búvárkodásra. Ehhez já

rult, hogy a grófi család külföldi tartózko
dásai alatt F. Gy. megismerkedett olyan 
híres matematikusokkal (mint például a 

francia Charles Hermiie), akik felkeltették 
a matematikai kutatások iránti érdeklődé
sét. Önálló vizsgálatokba kezdett, és csak

hamar értékes közleményei jelentek meg 
a Francia Tudományos Akadémia hivata

los lapjában, a Comptes Rendus-ben.

1880-ban Pesten doktorált, 1881-ben 
pedig magántanári képesítési nyert a komp
lex függvénytantól, és megkezdte előadá

sait a pesti Tudományegyetemen. 1887- 
ben a kolozsvári egyetem rk., 1888-ban 

pedig r. tanára lett az elméleti fizikai tan

széken. In működött 1915-ig mint pro

fesszor, ma|d dékán, illetve rektor. A ko
lozsvári egyelem termeszeiiudományi ka

ra az ő rektorsága idején vált európai hírű 
és színvonalú tudományos intézetté. 1898- 
ban az Akadémia levelező, majd 1914- 
ben rendes tagjává választotta.

Egyik kezdeményezője volt a magyar 

és az olasz matematikusok közti, igen ter
mékenynek bizonyult kapcsolatoknak. A 

paduai egyetem diszdoktorrá avatta, és a 

Circolo Matematico di Palermo tagjává vá

lasztotta Mind súlyosabbá váló szembaja 
(glaukoma) miatt 1915-ben nyugdíjba vo

nult Emlékére a Bolyai János Matematikai 

Társulat évenként kiosztandó dijat alapí
tott, amely a legjobb eredményt felmutató 

ifjú magyar matematikusok rangos kitün

tetése

Működésének kezdetén inkább mate
matikával, később pedig főleg elméleti fi

zikával foglalkozott. Hazánkban ő volt a 
vektoranalízis első ismertetője, lő  kutatá

si területe a lineáris egyenlőtlenségek el

mélete voll, ahol Minkowskitól függetle
nül fedezte fel az ún. Farkas-Minkowski- 

tételt Lineáris egyenletrendszereket oldott 

meg az általa definiált függvénnyel, illetve 
sorlwfejiéssel A komplex függvényelmé- 

letlxMi általánosította a Picard-tételt. Úttö-
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röként foglalkozott az iterációs Függvé

nyek elméletével, Módszert adott a

X  ak xk = 0 
k-0

alakú, komplex változós egyenlet hamis 

gyökeinek az elkerülésére Az egyenlet
megoldás Bolyai-algoritmusát általánosí

totta, és tisztázta annak konvergenciakrité

riumát. Kiemelkedő szerepe volt a Bolyai- 
geometria elismertetésében. Az Akadémia 
képviseletében ő méltatta a Bolyaiak érde
meit a Bolyai-síroknál és a Bolyai János 

szülőházát megjelölő emléktábla felava
tásán. A fizikában főleg termodinamikával, 

annak axiomatikus megalapozásával fog
lalkozott, Értékes eredményeket ért el a 

virtuális mozgások és a mechanika általá
nos egyensúlyi elveinek kutatásában. A 

Caratheodory-elvet ő fedezte fel a név
adó előtt tizennégy évvel A nevét viselő 

Farkas-tétel a lineáris programozás egyik 
alaptétele Számos értekezé.se jelent meg 

külföldi és hazai folyóiratokban. 1894-től 
részt vett a Középiskolai Matematikai La

pok szerkesztésében.

Fcjbb dolgozatai

Sur les funciions iteratíves. Journal de Mathe- 

matiquex, 1884.; A Carnot-Clausiux-létel egy

szerűsített levezetése Mathematikai és Physi- 

kai Lapok, 1895.; Tlieorie dér elnfachen Un- 

gleidiungen. Crelle Journal, 1902.. Heitráge 

zu den Grundingen dér analytischen Meclw- 

nik. Crelle Journal, 1906

Irodalom
ORTVAY Rudolf F Gy. emlékezete MTA Em- 

lékl>eszédek XXI/IS Hp.. 1933 , FI LEP László 

R Gy Matematikai Lapok, 1977-81

Saiu Márton

FARKASDY ZOLTÁN
(Budapest, 192^ febr 7 - 

Budapest. )989 fiil X )

Középiskolái tanulmányait a fasori Evan

gélikus Gimnáziumban végezte Budapes
ten 1941-ben iratkozott be a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építész Karára. Tanulmányait a háború 
megszakította - társaival együtt 1944-ben 

Németországba vitték. A súlyos történelmi 

helyzet ellenére szakmailag kedvezően 
alakult sorsa. 1945-46-ban olyan építé

szek irodájában talált munkát Dániában, 
mint Benedix és Klein, majd a későbbiek 

során a sidney-i operaház tervpályázatán 
győztes és azt megépítő Jóm Utzon.

A háborút követő néhány év röpke 

szellemi fellélegzése után a hazai kultúrá
ra is lecsapott a szovjet mintájú szocialis

ta realizmus, melyet Farkasdyék nemze
déke a Dániában tapasztalt vándorévek 
sötét kontrasztjaként élt át. Mindannak el

lenére, hogy ekkor F. Z. éveken át a kivá

ló mester, Janáky István munkatársaként a 
Miskolci Nehézipari Egyetem első épüle

tének tervezésében vett részt, olyan ígére

tes tehetségekkel „együtt versenyezve" 

mint Jánossy György és Zalaváry Lajos. 

Ebben a légkörben valósult meg ^ S í 
ben első, Janáky Istvánnal közös műve, a 

Budapesti Műszaki Egyetem Sztoczok ut

cai új tanulmányi épülete. A „szocialista 
tartalom, nemzeti forma" jelszó é.s a ma
gyar építészet ún „haladó hagyományai

nak" archaizálási kényszerében készüli el 

Budapesten, a Zugligeti úton a Magyar 
Iparművészeti Főiskola, melynek lépcsős, 

árkádos, oszloprendes-timpanonos főbe
járata klasszikus arányrendszereket idéz 

Jóllehet e munkája során F. Z. „kerékbe 

törte" legjobb elveit, a ház mind funkcioná

lis, mind esztétikai szempontból messze 

felette áll a hatvanas-hetvenes évek sok 

jellegtelen iskolaépületének. A szocreál 

béklyójától megszabadult építész első 
munkája az 1957/58-ban megvalósított 

Dereglye utca 3- számú ötemeletes, ma
gastetős lakóház F Z művei sorában ki
emelkedő vonulatot képviselnek a budai 

várban épített - 1986-ban Kossuth-dijjal 

is elismert - foghíjbeépítései, ahol a 

hely szellemét tiszteletben tartva tudta 

realizálni a modern építészet alaprajzi-, 
tömeg- és homlokzatformálási elveit, 
hosszú időre |iéldát mutatva a történelmi
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környezetben történő lakóház-építés szá

mára. E sorozat első eleme a Fortuna ut

ca 15 számú kétemeletes ház, melynek 

csigavonalban emelkedő lépcsőhaza kü
lönösen izgalmas térélményt nyújt. Az 

1959-ben elkészült Úri utca 32-es épületé
nél gótikus és barokk maradványokat 

mentett meg és illesztett szervesen új kör

nyezetbe. E. művéért 1963-ban Ybl díjat 

kapott. Az épület helyén állott középkori 
ház alapjai átnyúltak a szomszédos sa

roktelekre, amelyen egy évtizeddel ké
sőbb emelte újabb művét, melynek föld 
szintjéről, a hangulatos Behram kávézó
ból a Hadik-térre nyílik kilátás. A DLsz tér

8. számú ház, a Várnegyed egyik legex
ponáltabb pontján, díjnyertes pályamű- 

veként valósult meg, puritán, szalagabla- 

kas homlokzataival azóta is sok vitára ad

va alkalmat. Nagy középülete, a dunaúj

városi kórház tervezése 1951-től 1956-ig 

megszakításokkal folyt, kivitelezése 1965- 

ben fejeződött be. Az ötemeletes, 460 
ágyas, „T"-alaprajzú tömbkórház, világos, 

oszlopos előcsarnokával, sárga kerámiá

val burkolt homlokzataival, modern kór
házépítészetünk jeles példája A nyaralás 

örömeit, a balatoni táj szépségét tükrözi

1962-ben elkészült munkája, a Balatonfü 
red-Arácson kialakított strand, Tömeges 
lakásépítésünkben a technika „humani
zálásaként" értékeli a szakma a kelenföl

di lakótelep 15 emeletes toronyházalt, 

melyeket 1964-ben tervezett. Budapes

ten, 1973-ban épült meg az Olimpia Szál

ló a Normafánál, mellyel másodszor is el

nyerte az Ybl-díj első fokozatát. 1970-től, 
súlyos infarktusából felépülve, a Műszaki 

Egyetem középület-tervezési tanszékén 

tanított 1983-ban bekövetkezett haláláig

Irodalom

IJPTÁK Irén F. Z. Mai Magyar Művészet soro

zat, KépxŐmflvcMZcti Alap Kiadővúllahila, IHi- 

dapesi, 1975 : TI IKÁNYI Gábor Ikszélgetés I' 

/, -ital, M;igyar fípitőmftvés/.ei, 19HH/.V, F Z 
Magyar lipitőinűvévzet, 1989/5

Mújdnczct Péter

FASCHING ANTA1.

(Temesvár, 1870- jún . 6.- 

Bttdapest, 1951 oki 14.)

Apja stájer származású cipészmester volt. 
Műegyetemi oklevelét 1902-ben kapta. Bo- 

dola professzor mellett tanársegéd, majd 

adjunktus lett, 1906-ban pedig a geodé
ziából elsőként, kitüntetéses doktori cí

met szerzett.
F. A. 1905-től kezdve a mérnökegylet- 

ben és a pénzügyminisztériumi tisztsége
iben következetesen munkálkodott a ma

gyar geodézia megreformálásán. A tudo
mányos és gyakorlati geodézia minden 

területét művelte. Az elsők között ismerte 
fel és propagálta 1906-ban a földmérők 
15. nemzetközi kongresszusának sajtóre

ferenseként, az Eötvös-féle ingamérések 

geodéziai jelentőségét. 1908-ban kidol
gozta és bevezette a kataszteri felmérés új 

hengervetületi rendszereit, 1912-ben a ma
tematikai vetítésekről írt munkájáért a Mű

egyetemen magántanári képesítést nyert. 

Hivatali szabályzatokat, szakkönyveket írt, 

előadásaival országszerte tájékoztatta szak
társait, elnyerte a mérnökegyleti aranyér

met és a Hollán-pályadijat. Műszereit (Fas- 
ching-féle teodolil-tahiméter, koordináta

felrakó) a Süss-cég gyártotta. A Szandzsák 
vasút építése fotogrammetriai (légi-három- 

szögelési), a macedóniai és bukovinai 
hadifelmérésnek pedig a háromszögelési 

munkáiban vett részt. 1917-től a közép-eu

rópai (berlini) katonai térképészeti együtt

működésben századosként képviselte ha

zánkat.

Ezt követően a Buza-féle radikális föld

reform műszaki-mérnöki előkészítésének 

fő szervezője lett. A Tanácsköztársaság 

ide|én a földművelésügyi népbi/.tosság 

legné|>esebb osztálya élén állt, országos 

mérnöki szervezetet hozott létre, vezetése 

alatt formálódott ki a mai földügyi szerve

zet előképe. A bukás után a Süss-cég lx-|g 
rádi fiókjában dolgozolt, a zágrábi egyete
men tanítóit, és a jugoszláv felmérésien (a
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Romániából kiküldött Maetz Frigyes föld

mérővel) szakértőként működön.
A geodézia tudósaival világszerte kap

csolatban állt, Athénban előadást tanott, 
Prágába L’Allemand és Perrier hívta meg, 
s jugoszláviai kiküldöttként mutatta be az 

új Eötvös-Pekár-variométert. Hazatérve, 

a katonai Állami Térképészet tudományos 
főmunkatársaként dolgozott korai halálá

ig. A róla elnevezett emlékérem és az Or
szágházzal szemben, a Földművelésügyi 
Minisztérium árkádsorában állított szobra 

is őrzi emlékét.

Főbb müvei

Javaslat a magyar országos felmérések újjá
szervezésére vonatkozólag. Hp , 1906 , A ma
gyar országos háromszögelések és részletes 
felmérések új vetületi rendszerei Hp . 1909. A 
meridián konvergencia és a földrajzi Osszren- 
dezők új számítási módja. Hp., 1913 ; Az új ge
odézia Bp., 1925; Általános problémamegol- 
dástani előadások Hp., 1928.

Irodalom

Nekrológ Térképészeti Közlöny, 1932 . HKEN- 
KÓ Pál: F. A. szobrának felavatása. Geodézia 
és Kartográfia, 1982 ; Ufí F. A mérnök emlé
kére. Dunakanyar, 1982.

Hrenkó Pál

FAZOLA HENRIK

(Würzburg. 17 )0könil- 

Dtósgyár, 1770. tipr. 18)

A rokokó kovácsoltvas-művességnek leg

jelentősebb hazai képviselője, európai szín

vonalú mestere.

A lenyűgöző würzburgl vasmunkákon 
iskolázott F. H. 1758-ban Egerbe költözött. 

1758-1761 között itt kovácsolta a várme

gyeháza két rácskapuját (címeres és szőlő- 
fürtös), valamint a felül világító rácsot, 
megalkotva e műveivel a magyarországi 

rokokó vasművesség olyan emlékeit, ame
lyek európai mércével is vitathatatlanul 
remekművek

Egerben több más példás alkotásával, 
így pl. a kispréposti palota erkélyrácsával 
és ablakkosaraival, az érseki palota ívesen

kidomborodó lángnyelves kagylókkal for
mált erkélyrácsával stb. gazdagította a püs

pökség székhelyét.

Terjedelmes munkássága révén a hírne
véhez anyagi siker is járult Vagyona lehe
tővé tette, hogy a Bükk és Mátra hegysé
gekben ásványi anyagok, elsősorban vas
érc után kutasson. 1767-ben rábukkant a 

parádi és gyöngyösoroszi ércbányákra, 

1769-ben a vörösvasércet adó upponyi 
bányára. Ez utóbbi kitermelésére 1772- 
ben felépítette az ómassai nagyolvasztót 

és a hámori vasverő üzemeket. A diós
győri vasgyárnak első igazgatója, Ómassa 
és Hámor gyári településeknek létreho

zója lett.

Irodalom

HÁRÁNYNÉ OBERSCHALL Magda: Az egri vár
megyeház kovácsoltvas kapui és helyük a ha
zai és az európai vasmüvészetben. Archeoló
giái Értesítő. 43. 1929, SZMKECSÁNYl Miklós: 
Gróf Barkóczy Ferenc a barokk-rokokó kor
szak mecénása. Magyar Művészet, 8 1932.; 
SOÓ.S Imre: F. H. és Lénárd egri vasművesek 
Művészettörténeti Értesítő, 4 1955; VOIT 
Pál Eger és Heves megye művészettörténete 
(XVI-XIX, század) In Heves megye műemlé
kei 1 k Hp., 1969. KRISTON Héla: A megszál
lott. Hp., 1983. (regényes életrajz).

Perebázy Károly

FEHÉR DÁNIEL

Crekepunta, 1800. oki 27- 

Sopron, I055.febr.17.)

1908-1912-ig a Selmecbányái Bányászati 

és Erdészeti Főiskola hallgatója volt. itt 
szerzett oklevelet 1912-ben. 1913-14-lx-n 

a Ixrrlini Königliche Friedrich Wilhelms 

Univcrsitat filozófiai fakultásán tanult Az 

l világháború kitörése miatt be kellett 

vonulnia katonának, ahonnan csak 4 év 

múlva tért vissza. 1918-ban kinevezték ta
nársegéddé a selmeclwnyai Bányászati és 
Erdészeti Főiskola növénytani tanszékére 

1918 februárjától a bécsi egyetem Nö
vényfiziológiai Intézetélxm ösztöndíjas

ként tanult. A külföldön hallgatott évek
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eredményeképpen sikeres vizsgák letéte
le után 1920 februárjában növényélettan
ból és kémiából doktori szigorlatot tett, s 

Béc.sben a filozófia doktorává avatták.
Időközben a .Selmecbányái főiskola Sop

ronba költözött Itt nevezték ki 1921-ben 

adjunktussá, 1923. december 23-tól rend
kívüli tanárrá és a növénytani tanszék ve

zetőjévé, 1926-ban főiskolai rendes tanár
rá, 1934-től egyetemi nyilvános rendes ta
nárrá

Széles körű oktató és kutató munkája 

mellett 1924—1930 között a főiskolai 
könyvtár igazgatói tevékenységét Is ellát 

ta. 194SM951 között pedig az Erdómérnö- 

ki Kar dékánja volt. Nevéhez fűződik a 
soproni botanikus kert létesítése Is, és ő 

kezdte meg 1923-tól a főiskolai épületeket 

körülvevő park átalakítását.

1926-tól szinte sorozatosan külföldi ta- 

nulmányutakat tett, expedíciókat vezetett 
Dániába, Finnországba, Norvégiába, Svéd

országba, a Lappföldre, Algériába, a Sza

harába, Észak- és Dél-Olaszországba Nö- 
vényszociológiai és talajbiológiai vizsgála
tokat végzett.

Munkásságának középpontjában a mik

roorganizmusok, közelebbről a talaj mik

roorganizmusainak vizsgálata állt. Pályafu
tásának kezdetén az általános növény

tan, növényélettan és -anatómia, valamint 
-okológia érdekelte. 1938-tól sugárbiológl- 

ával is foglalkozott.
1938 tavaszától 1944 nyaráig működött 

az a talajbiológiai laboratórium, amelyet a 

Tolna megyei Fürgédén id. ManningerG 

Adolf közreműködésével létesített Kisúj
szálláson a Tiszántúli Mezőgazdasági Ka

marával létrehozta a Növény- és Talajélet

tan Kísérleti Állomást. Az 1930-as évekre a 

soproni növénytani tanszék is az ország 

egyik legjobban felszerelt, anatómiai, élet
tani, talajbiológiai, talajkémiai és fizikai la

boratóriumokkal ellátott intézete lett
1951-től a/ MTA Talajtani és Agrokémi

ai Intézet tudományos tanácsának tagja, 
1952 lúniosától az MTA Talajbiológiai Kuia- 

tólalwatőriumának vezetője volt, haláláig

1952-ben tudományos munkássága el
ismeréseként a biológiai tudományok dok

torává minősítették. 1954-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választotta.

Számos erdészeti, biológiai, botanikai 

hazai és nemzetközi kongresszuson vett 
részt.

Az erdészeti növénytan, növényökoló
gia és növényélettan kiváló művelője volt. 
Mikrobiológiai, talajbiológiai kutatásaival a 
modern talajbiológia egyik hazai úttörője, 

megalapozója és világhírű tudósa.
Tudományos munkásságát 13 .szakkönyv, 

több mint 200 szakcikk, tanulmány, dol
gozat jelzi.

Főbb művei

(VÁG! Istvánnal) A szerves vegytan elemei 

Sopron, 1930; A talajtan elemei. Sopron, 1931 ; 

(MÁGOCSY-DIETZ Sándorral) Erdészeti nö

vénytan I—II—111 Sopron, 1928-1935.; Mikro- 

biologice des Waldbodcns. Herlin, 1933. Re- 

cherches sur la microbiologie des sols deser- 

tique.s. Paris, 1939 ; A S/aliarán keresztül Hp., 

1943 ; Talajbiológia, Hp , 1954.

Irodalom

SOÓ Rezső: F. D. Akadémiai Értesílő, 62 k 

508. sz. 1955.; MAGYAR Pál; F T) Az Erdő. 4. 

k 1955.; SZABÓ lstván-MARTON Mária F.

D. szerepe és jelentősége a talajbiológiai ku

tatások történetében Botanikai Közlemények, 

1965,; GYURKÓ Pál: Dér Fehér'sche Effekt 

und seine pflanzenphyslologische Hedeutung. 

In In Memórián Methodi Popoff (szerk 

IIADIHOFF A.) Published by the Mulgarun 

Academy of Science Sofia, 1958 , KECSKÉS 

Mihály (szerk ); Proceedings of „D F," Inierna- 

lKin.il Congress of Soil Biology, Sopron 27-29. 

Aug 1980 Hp

Hiller István

FEJÉR IJPÓT

(Ptc.(. 1XHOfcbr9-- 

linünpesl, 1959 oki 15 )

Apja, Welsz Samu kereskedő igyekezett 

két fiát a legjobb nevelésben és tudomá
nyos képzésben részesíteni Lipói kezdet- 

lx-n nem rajongott a matematikáért, a pé-
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esi főreáliskolán azonban kitűnő tanára. 

Maksai Zsigmond megismertette vele a 
Középiskolai Malhematikai Lapokat. A lap 
feladatmegoldó versenyén annyira fejlő

dött, hogy 17 éves korában a Mathemati- 
kai és Physikai Társulatnak az érettségizet

tek számára rendezett matematikai verse
nyén második díjat nyert. Érettségi után a 

budapesti Műegyetem Gépészmérnöki 
Karára iratkozott be. de egy félév után 
átment a középiskolai tanárokat képző 

Tudományegyetemre. Harmadik egyete

mi évét (1899-1900) Berlinben töltötte, 

ahol professzorai közül Ferdinand Georg 

Frobemus és Immánuel Lazarus Fuchs 

mellett, különösen Hermann Amadén.* 
Schwarz volt rá irányító hatással. Schwarz 

hívta fel a figyelmét a Fourier-sorokra, 

amely területen F, L még egyetemista ko 
rában kiemelkedő sikert ért el

A Fourier-sorok új összegzési eljárásá

ra vonatkozó Fejér-tételt 1900-ban közöl

te a Comptes Rendus, a Francia Tudomá 
nyos Akadémia folyóirata Ezt a tárgykört 

fejlesztette tovább az 1902-es doktori érte
kezésében is, amellyel megteremtette a 

trigonometrikus sorok elméletének mo
dern alapjait. Az ógyallai csillagvizsgáló
ban való rövid működése után 1902 telét 

Göttingenben, 1903 nyarát Párizsban töl
tötte. Hazatérte után a budapesti Tudo

mányegyetem repetitora lett. 1905-ben 
került a kolozsvári Tudományegyetemre, 

ahol ugyanebben az évben magántanán 

képesítést szerzett az analízis és az anali
tika, mechanika tárgykörből 1911-ben ny 

r tanár lett, és Eötvös Loránd ajánlatára a 

budapesti Tudományegyetemen kapott 
katedrái

1908-ban az MTA lev., 1930-ban r., és
1946-ban pedig tiszteletbeli tagjává válasz

totta. 1918-ban Az interpolációról című ta
nulmányát az Akadémia nagyjutalommal 

díjazta 1948-ban megkapta a Kossuth-díj 
első fokozatát, 1950-ben a Népköztár
sasági Érdemrendet és 1953-ban a Munka 

Vörös Zászló Érdemrendjét. 1950-lvn az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszte

letbeli doktorává avatta A külföldi elis

merésekben sem volt hiány. 1912-lben a 
cambridge-i nemzetközi matematikai kong

resszus egyik alelnöke volt. 1925-ben a 
göttingeni Tudományos Társulat lev tag
gá, a calcuttai Matematikai Társaság tiszte
letbeli tagjává választotta. Tagja volt a ba

jor és a lengyel tudományos akadémiá
nak is. Az 1933-as chicagói világkiállításra 

négy európai tudóst hívtak meg, köztük F. 
L.-t is. akit akkor a Brown-egyetem dísz
doktorává avattak Ez alkalommal 15 ame

rikai egyetemen tartott nagysikerű előadá
sokat Az olasz Circolo Matematico di Pa

lermo igazgatósági tagja, folyóiratának fje
dig, akárcsak 1918-ban a Mathematische 

ZeiLschrift-nek, szerkesztőbizotLsági tag

jává választották. Számos külföldi egye

tem ajánlott fel neki egyetemi katedrát, 

de ő itthon maradt. Nem hagyta el hazáját 
az üldözések idején sem, amikor pedig 

élete állandóan veszélyben forgott. Mun

kás élete folyamán kiváló kutató matema
tikusokat és a tárgyukat szerető, lelkes kö

zépiskolai tanárok több generációját ne
velte fel. Ezzel jelentős mértékben mozdí
totta elő a magyarországi matematika fej

lődését. Ó volt az első magyar matemati

kus, aki működésével, gondolatkeltö elő
adásaival. értekezéseivel, segítőkészségé- 

vel a szó igazi érteiméiben iskolát terem
tett. Egy egész ország tiszteletétől övezve 

hunyt d.

Életében 109 értékes tudományos dol
gozata jelent meg, főként az analízis köré

iből. Eredményeinek legtöbbje új kutatási 

területet nyitott meg. Matematikai mun

káiban mindig az egyszerűségre és az ért
hetőségre törekedett. Fő érdeklődési terü

lete: a Founer-sorok elmélete, a luggveny- 

elmélet és az interpoláció-elmélet volt. 

Legnagyobb hatású felfedezése a róla el
nevezett Fejér-tétd, amely a l'ourier-so- 

rok ósszegezhetóségére vonatkozik E fel
fedezése újszerű vizsgálatokat lelt lehető

vé a Fourier-sorok elméletéiben, sőt ú| len
dületet adott a divergens sorok elméleté
nek is. Jelentősek azok a felfedezései.
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amelyek a folytonos függvények Fourier- 
sorának szingulárisára vonatkoznak Az 
interpoláció-elméletben általánosította a 

legendre-féle polinomokal, bevezette a 
lépcsöparabola fogalmát, és arra gyümöl
csöző tételeket mutatott ki. Fontosak a 

komplex interpolációval foglalkozó dol

gozatai is. Az interpoláció-elmélet szintén 

olyan tárgykörnek bizonyult, amely F. L. 
eredményei után szinte újra kivirágzott. 

Riesz Frigyessel együtt kidolgozta a kon- 
form leképezések alaptételének legrövi

debb bizonyítását, Fontos működési terü
lete volt a konstruktív függvényelmélet is. 

Igen sokat tett Bolyai János érdemeinek 
hazai és külföldi elismertetéséért.

Összegyűjtött müvei
TUKÁN Hál (szerk V Gesammelte Arbeiten 
1-2. k Hp.-Hascl-Stuttfjart, 1970.

Irodalom
TlikÁN Pál; F 1, matematikai munkássága. 
Matematikai Lapok, 1950., 1960.; Magyar Tu

domány, 1959 ; SZÁSZ Pál: V l. MTA Hl. Osz
tályának Közleményei, 1960; TANDOK1 Ká- 
mly-KAHANE, J. P: F. L Matematikai Lapok, 
1977-81.

Sam Márton

FEJERV/VRY GÉZA GYULA

(Budapest, I894,jiíil 25 - 

Budapest, t9S2.jún. 2.)

A pécsi majd a Tóvárosi katolikus gim

náziumban tanult. Már itt Iwhatóan foglal
kozott zoológiái problémákkal, s első 

ilyen közleménye 16 éves korában jelent 

meg: Note á propos d'une simplification 

dans la nomenclaturc (Zoologtscher An- 

zeiger, Leipzig, 1910.). 1913-ban a Magyar 
Nemzeti Múzeum állatiárának munkatársa 

l«U. közben azonban (191S—1016 közölt) 

a Tudományegyetem állattani tanszékén 

tanársegédként működött. 1917-ben Fos- 
stlis lx*kák a püspöklürdői praeglaciális 

rétegekből című értekezésével megsze
rezte a Ixilcsészeti doktorátust. Később is 
rendszeresen foglalkozol! a hüllők és két

éltűek rendszertanával, morfológiájával, 
főként pedig származiatási problémáik

kal. Már tudományos pályája kezdetén 
vonzódott a morfogenetikai kérdések elem
zéséhez - ezt mutatják többek közt - az 

On the primary and secondary dermal bo- 

nes of the skull (Berlin, 1922), továbbá a 

Versuch einer phylogenetischmechanische 
Erklárung dér Morphologie des „kla.v- 
sischen" Menschenfusses (Wien, 1923) cí
mű tanulmányai.

1923-1926 között az Állattani Közle

mények szerkesztőjeként arra törekedett, 
hogy a folyóiratban megjelenő tanulmányok 

a zoológiát egyetemes biológiai összefüg
gésekben vizsgálják. 1924-ben a pécsi Tu

dományegyetemen Princz Gyula geográ
fus professzor tanszékéhez kapcsolódó

an ősföldrajz tárgykörből egyetemi ma

gántanárrá képesítették Habilitációs elő

adása: A zoogeographia tárgya és mód

szere (magyarul: Állattani Közlemények, 

1925., németül: Zoologischer Anzeiger, 
1926).

1927-ben a Budapesten ülésező 10. 

nemzetközi zoológiái kongresszus egyik 
titkára. 1928-ban angol meghívásra kutató

mat tett Máltán, ahová felesége - a szintén 

herpetológus Lángh Aranka Mária - is el
kísérte III különösen a sziget sajátos fau
nájának múltja é*s jelene érdekelte, hiszen 
ez a terület kitűnően alkalmas volt az en

demikus fajok, a rellktiim populációk, az 

izolált ökoszisztéma tanulmányozására

Fejérváry kutatási területei közt külön
leges helyet foglalt el a származástan. Már 

1926-ban nagy nemzetközi feltűnést keltő 

tanulmányban bírálja meg a Dollo-féle II. 

törvényt (l'évolulion est inéverxible) külö

nösképpen szűkebb szakmája, a herpeto- 

lógia szemszögéből: Über Erscheinungen 

und l’rinzipien dér ReversibiBtát in dér 

Evolution und das Dollo'sche Gesetz (Pa- 

laontologische Zeitschrifl, 1926 ). Az ős
lénytan, a származástan és a paleobiolögia 

elválaszthatatlan egységei képezett kutatá
saiban, ezt bizonyítja - többek közt - a 
Dér Naiurforsdier hasábjain folytatások-
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tran megjelent lanulmánysorozata: Die Ur- 
welt im Lichte lebeasgeschichtlicher Beo- 

bachtung (1929)- Ennek jegyében született 
magyar nyelvű biológiai kézikönyvecské

je: Élet, szerelem, halál. Biológia. (Bp., 
1927 ), továbbá példaképéről,.lean Baptis- 

te de La ma rekró 1 szóló tanulmánya (Ter

mészettudományi Közlöny. 1930).

1930-ban kinevezik a pécsi egyetem 

állattan professzorává. Elveit a biológia 
szerepéről a modern emtxrr gondolkodá
sában a következő évben A modem bio
lógia és az élettudományi módszer alkal

mazása címö tanulmányában fekteti le 

(Természettudományi Közlöny, 1931. pótf ). 

Ebben hangsúlyozza, hogy az élettudo

mányi szemlélet a tudományos gondol
kodás egészére döntő hatást gyakorol, s 

mindennémű „szellemi" tudomány alapja
iban a biológia hatása alatt áll. Elhatároz

za, hogy nagyarányú munkában foglalja 
össze élettudományi nézeteit, főként a zo

ológiával kapcsolatos tudnivalók keneté
ben, ám munkája befejezésében hirtelen 

halála megakadályozta. A Handbuch dér 

gesamten Zooiogie töredékét Einführung 

in die Zooiogie címmel felesége rendezte 

sajtó alá (Pécs, 1933)-

Ircxlalom

HKINCZ Gyubi tnvlékbeszédc A M. Kir Erzsé

bet Tiidnminyegyeiem 1932/33 évi irataiból

4 luz SZAHÓ Ml: A M Kir Erzsébet Todo- 

núnyenyetem és irodalmi munkássága Pécs, 

1940.

Kádár Zoltán

FEJES JENŐ

(Budapest, Itt77 Jei /«-

Budapest, I9S2fan 29.)

Budapesten a Felső l|>ariskolában, 1896- 
han szerezte oklevelét. Utána a budapes

ti Fegyvergyárhan kapott munkát, ahol 

Böszörményt lenő és Schiinanek lenő 
munkatársaként közreműködött az első 
magyarországi dízelmotor tervezéséin?n 

és kivitelezésében. Századunk elején Fran

ciaországban, Le Havre-ban a Westingho- 
use-gyár francia leányvállalatánál helyez

kedett el. s az akkor ott dolgozó Böször
ményi Jenőnek, Árpád Gyulának s Fábián 
Lászlónak segédkezett a Westinghouse már
kanevű autó megtervezésében, és gyártá

sának megindításában. Néhány év múltá

val Aradra utazott, s az 1908-ban alapított 
Magyar Automobilgyár Rt. Westinghouse 

Rendszer cégnevű, első magyar autógyár 

szereldéjének lett a vezetője. Aradról 1912- 
lien Budapestre költözött, s átvette a Ma

gyar Általános Gépgyár Rt. autóosztályá

nak vezetését.
A Magyar Általános Gépgyár Rt.-ben, 

miközben osztályának vezetését is ellátta, 

önálló tervezői munkál végzett Az 1913- 
ban bemutatott MÁG 25 LE-s túraautója 
egy csapásra a nemzetközi érdeklődés kö

zéppontjába került: az 1913-ban rende

zett Tátra-Adria túraúton (nemzetközi au
tóversenyen) aranyérmet nyert. A kiváló 

szerkezetű autó sorozatgyártására nem ke

rült sor, főleg az első világháború miatt. 

Bár a Magyar Általános Gépgyár Rt tucat

számra gyártotta ezeket az alvázakat kato
nai megrendelésre, a nagyobb sorozatokat 

az ismertebb gyáraktól rendelték.
A háború alatt a Magyar Általános Gép

gyár Rt - hasonlóan a legtöbb autó* és 
motorgyárhoz - repülőmotorokat is gyár
tott F. J. életében ez fordulatot hozott. Az 

autóiparban akkoriban alig számított a túl

súly, a repülőgépeknél azonban minden 

kilóra vigyáztak F. J. figyelmét nem kerül

te el a korszerűbb gyártástechnika, látta, 

hogy a repülőmotorok gyártása során - tö
megcsökkentés céljából is - a hengerek 

vízköpenyét vékony lemezből alakították 

ki. ellentétben 3Z autómotorokéval, ame
lyeken ugyanez öntöttvasból készült. Néni 

tudjuk, hogy mikor kezdte a reptilőmoto- 
roknál alkalmazott megoldásokat az autó

motor-gyártásba átültetni, de 19l6-l?-bcn 

már kísérletezett lemezszerkezetű moto

rokkal Erre utalnak az 1917 első feléljen 

rendezett budapesti hadirepülőgép kiállí
tásról megjeleni ismertetőkl>en fellelhető
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sorok:...Zseniális 20 LE-s automobil-mo
tor acéllemezből... 'Fejes-motor'... stb” F. J.

1918-ban a Ganz-Fiat Magyar Repülőgép- 

gyár Rt igazgatója lett.
A háború után a katasztrofális nyers

anyag- és energiahiány jellemezte a ma
gyar ipart. A kohók alig működtek, az ön

töttvas és az acél a legkeresettebb cikkek 

közé tartozott. F. J. ilyen körülmények kö

zött, 1921-ben alkotta meg találmányát, 
és szabadalmaztatta .Gyorsjáratú égési mo
tor, különösen mindennemű járművekhez 
és gazdasági gépekhez, és eljárás annak 

előállítására" címen. E szabadalom lénye
ge az, hogy a motor nehéz öntvényeit ő 

hidegen megmunkált, hegesztett acclle- 

mez-szerkezettel helyettesítette, így a mo

tor tömege körülbelül 30%-kal csökkent. 

A következő évben. 1922-ben kelt a ,Jár

műalváz különösen automobilokhoz, és 

eljárás annak előállítására" című szabadal

ma-. e szerint F. J. az eddig készült „U” 
profilú hossztartók és kereszttartök he
lyett hegesztett, zártprofilú, négyszög-ke- 

resztmetszetűeket gyártott 2 mm és 3 mm 
vastagságú acéllemezből. A további, össze
sen tizenegy szabadalma mind a lemezau

tó részeire vonatkozott.
F. J. a találmányainak gyakorlati megva

lósítására 1921-ben műszaki irodát és mű

helyt nyitott, majd 1922-ben Magyar Le
mezmotorgyár néven beindította üzemét 

llt készült el az első lemezmotoros lemez- 

autó, a „Fejes-féle" autó 1923-ban cégét 
részvénytársasággá alakította; a Fejes le- 

mezmotor és Gépgyár Rt Budán, a Da- 

röczi úton működött. A gyárban jól kép

zett gépészmérnökök dolgoztak, például 
Lechner Egon, Eröss György, Fábián l-íszló 
stb. Készültek személyautók, teherautók, 

de autóbuszokat is ajánlottak a főváros 

tömegközlekedésének javítására; a hon

védség részére repülőmotort is s/állitottak.
Minthogy elegendő megrendelési nem 

kaptak, külföldön is megpróbálta elfogad

tatni konstrukcióit, gyártástechnológiáját. 

Lemezautóját Ixindonlra vitte, és a helyi 
szakemberekkel teszteltette. A kedvező

eredményeknek köszönhetően London
ban 1926-ban megalakult a The Fejes Pa- 

tents Syndicate Ltd. az 6 szabadalmainak 
hasznosítására, majd 1927-ben megalakult 
a The Ascot Motor Manufacluring Co, Ltd 
a lemezautók gyártására. Az Ascoi márka

nevű autók prototípusai elkészültek ugyan, 
tömeggyártásukra azonban az 1929-es vi

lágméretű gazdasági válság miatt nem ke

rült sor. Az angliai és a magyarországi Fe- 
jes-gyár is tönkrement.

F J. szabadalmai - hal magyar és öt 

külföldi - védettségüket az 1930-as évek
ben fokozatosan elvesztették, mert a felta

láló a díjat nem tudta befizetni. F. J. ké

sőbb alkalmazott műszaki tervezőként ke

reste kenyerét, mezőgazdasági kézi eszkö
zökkel foglalkozott, haláláig

A Fejes-féle elgondolás - a lemezszer

kezetek gyártása - az elmúlt évtizedek
ben. a prés- és hegesztéstechnika tökéle

tesedésével végül is fejlődésnek indult. 

Az amerikai United States Steel, az 1980- 
ban kiadott „Designs fór automotive we- 

ight rcduction" című katalógusában a gép
kocsigyártásban alkalmazható, tomegmeg- 

takarítást célzó megoldásokat sorol fel, a 

sajtolt acéllemez-idomok lehetséges fel- 

használására hívja (el a figyelmet A beve
zetőben azt irja: _A jelenleg folyamatban 
levő kutatások azt mutatják, hogy egy saj
tolt acéllemez motorblokk súlya kb 67%- 
a lenne a hasonló, öntöttvas motorblokk

nak..." Összesen 18 megoldást kínál le

mezszerkezet felhasználására, amelynek 

alkalmazása révén kevesebb nyersanyag

ra van szükség, és a |ármű előállítási költ

sége is jelentősen csökken az olcsóbb 

technológia eredményeként. A megfogal

mazás, az ajánlás szinte Fejest plagizálja. 
Ami neki a két világháború között nem si

került, az napjainkban a nagy autógyá

rakban elfogadott, fejlődőképes megol

dásnak számit.

Irodalom
A magyar lemezmotor Autó, 1923 iűl IS , A 

metklenlnirgi nagyherceg vezeti Párizsba az 

egyik „hádoglemezatitAt* Az Rst, 1925 máj.
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29 . Lowenng production custs The Autoair, 

1926. márt. 26.; Official KAC trial of a Fejes 

cár The Autocar. 1926. ápr. 23-; Fejes welded 

sheet-steel constructíon The Motor, 1927. 

nov. 8; KÁLMÁN Sándor-FARAGÓ Gyíirgy. 

Magyar Automobil és Motorkerékpár Com- 

pass. Hp 192N.

Bálint Sándor

FEKETE JENŐ
(Veszprém, 1880 márc 5- 

Budapesl, 1943. márc. 17.)

A budapesti egyetemen lelt geofizikus, 
majd tanársegéd, 1905-től a Semsey-alapít- 

vány ösztöndíjasa 15 éven át Eötvös Lo
ránd geofizikai vizsgálataiban vett reszt.

1919-től az Eötvös Loránd Geofizikai Inté

zet főgeofizikusa 1925-ban a Royal Dutch 
Shell mexikói csoportjánál a geofizikai 

mérések vezetője. 1931-től Texasban tor 

ziós ingával méréseket végez Hazatérése 
után. 1935-től átvette az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet vezetését mint megbí

zott igazgató. Új kutatási módszereket ve
zet be (szeizmikus és elektromos mérések 
stb.). Magyarországon nagy területeken 

kutatott és az eredményeket értékelte. A 
Torsion Balance Exploration Co. (Hous

ton. Texas) technikai tanácsadója. Az MTA 

1941-ben levelező tagjává választotta A 
debreceni Tudományegyetem tiszteletbe
li doktorává választották

A gravitáció és tehetetlenség aranyossá 

gáról és Eötvös Loránd földmágnességre 

vonatkozó vizsgálatairól szóló cikkei a 

Mathematikai és l'hysikai Lapokban jelen
tek meg.

F<5 műve

lk'ltrage zum Gesetze dér Hroportionalitat von 

Traglieit und Gravitat (EÖTVÖS Loránddal és 

l'EKÁR n e d v e i) . 1922.

Irodalom

RYHÁK István beszéde F J ravatalánál MTA 

Emlékbe széliek, III sorozat

Cecb Vilmos

FEKETE LAJOS
(Torda. 1837.jún. 18- 

Svlmecbártya, 1910 Jún 29)

A magyar erdészet, erdőgazdálkodás, és 
más erdei tudományok egyik legnagyobb 

19- századi művelője, oktatója és .szakíró

ja. Mint a Selmecbányái Bányászati és Er

dészeti Akadémia hallgatója, saját szak

tárgyai mellett az akadémia bányászati 
osztályán ásványtant is tanult, s ebből is 
kitűnőre vizsgázott

A kolozsvári kincstári jószágigazgató- 
.ság erdőkeruletében megkezdett gyakor- 

noksága alatt, 1862-ben Kolozsváron erdé

szeti államvizsgát tett.

A Selmecbányái erdészeti akadémián 
1867-ben vezették be a magyar oktatási 

nyelvet. Az intézkedést követően a német 

tanárok közül sokan távoztak a katedrák
tól Wagner Károly lett az erdészet tanára, 

aki többek között F. L.-t hívta maga mellé 

oktatónak, így 1867 október 11-én he
lyettes segédtanári és erdőgyakornoki be

osztást kapott. Számos önálló irásmű é.s 
tízévi tanári tevékenység után 1878-ban 

megkapta a rendes tanári kinevezést.

1881-ben a Földművelésügyi Miniszté

rium a hazai fanemek tanulmányozásával 

bízta meg Munkája során 1881-1889 kö
zött az augusztusi és szeptemberi hóna
pokban bejárta a hazai erdőségeket, s szá

mos megfigyelést tett a hazai fafajok elter

jedésével kapcsolatban Tapasztalatairól 
elsősorban az Erdészeti Lapokban számolt 

be.

1891-ben került az erdórendezési tan

szék élére Ettől kezdődően a régiek mel
lett még a következő tárgyakat taniiotta. 

erdórendezés és gyakorlat, erdőbecslés és 

gyakorin, erdőszámítástan és gyakorlat, 

erdészeti .statisztika és erdészeti irodalom.

Az 1892-93-as tanévben aligazgatója 

volt az akadémiának. Ez idő alatt az Erdő- 

értékszámítástan, majd 1893-ban a Sóltz 

Gyulával közösen irt Erdőbecsléstan ci- 
mú munka új, bővíteti kiadását készítette 
elő.
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1906. október 1-jével - 39 évi fáradha

tatlan tanári működése után - nyugdíjba 
vonul. E hosszú idő alatt 14 szaktárgyai 
oktatott, amelyek szinte az erdészet összes 
ágazatát felölelték.

1867 és 1916 között 172 publikációja je

lent meg. Tanári és szakírói munkássága 

mellett a gyakorlati erdészeti munka egyes 
folyamatai iránt is érdeklődést tanúsított 
1888-ban megszerkesztette a „tolókás mag
vetőt", amely később széles körben elter
jedt, 1891-ben „hernyóenyvezőt" készített, 

majd a ferdejáratú „nyeles átallót" köny- 

nyebben kezelhető alakra szerelte át. Cséti 

Ottóval új „famagasság-mérő nuiszer”-t 

koastruáltak és vezettek be.

Alapító és választmányi tagja volt az 
Országos Erdészeti Egyesületnek, 1876 óta 

a Természettudományi Társulatnak Az Er

dészeti Akadémia az intézet parkjában ál
líttatott emlékére szobrot 1930-ban

Főbb miTvei

Erdőértékszámilástan, erdészek, erdőbirtoko

sok, erdőiisztek. számára. Selmecbánya, 1874.; 

A Mezőség kopáréinak liefásftása. Kolozsvár,

1876., Az erdővédelem körvonalai. Selmec

bánya, 1877.; Erdészeti rovartan Selmecbá

nya, 1878.; Az erdőbecsléstan kézikönyve 

(SÓLTZ Gyulával). Selmecbánya, 1882.

Irodalom
ZSÁMHOKI László: A selmeci bányászati és er

dészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza 

és szakirodalmi munkássága, Miskolc, 1983 , 

I1ILLEK István. Erdészet történet. Sopron, 1985.

Pintér János

FEKETE MIHÁLY

(Zeiita. 1886 fűt 19- 

Jtnntálcm. 19.57 nu\j 13.)

Egyetemi tanulmányait Budapesten vé

gezte, majd 1909-ben doktori címet szer
zett Ezt követően egy évet töltött E Lan- 

dau mellett Gottingenben. Hazatérése után. 

1912-ben Bek* Manó tanársegéde lelt a 
bud;i|>esti Tudományegyetemen Itt ismer

kedett meg l ejér I.ipóttal, akinek hatására 

az analízis hivatott művelőiévé vált. Jelen

tős tudományos eredményei ellenére egye
temi állását rövidesen megszüntették, és 
csupán mint polgári iskolai tanár tudott el
helyezkedni. 1919-ben kinevezték gimná

ziumi tanárnak, de a fordulat után, 1920- 

ban ettől az állásától is megfosztották, ma
gántanári előadásait sem tarthatta meg az 

egyetemen, sót másokkal együtt kizárták 
az Eötvös Loránd Mathematikai és Physi- 
kai Társulatból is.

Iskolán kívül Neumann Jánost oktatta 

Biztosítást matematikusként helyezkedett 

el a Phőnix Biztosító Társaságnál, amíg 
végül 1925-ben a Pesti Izraelita Hitköz
ség Reálgimnáziumában kapott tanári ál

lást. Tudományos eredményei világszerte 
ismertek már ekkor, ezért, Landau és Ha- 

damard közbenjárására, 1928-ban meghí
vást kapott Kovnól>ól (Litvánia) és a jern- 

zsálemi Hebrew University-től. Ez utóbbit 

fogadta el Egy évig mint előadó műkö

dött, ezután az egyetem Albert Einstein 

Matematikai Intézetének igazgatójává ne

vezték ki. 1935-36-ban a Természettudo

mányi Kar dékánja, az 1945-48. években 
az egyetem rektora volt. 1955-ben, nyug

díjba vonulása alkalmával, megkapta az 
egzakt tudományok izraeli díját. Sokat utaz
gatott Európában és Amerikában, Magyar- 

országra Is hazalátogatott. Jól ismert alak
ja volt a matematikai konferenciáknak és 
szemináriumoknak, Élénken érdeklődött 

fiatal matematikusok munkája iránt, akiket 

tanácsaival segített és bátorított.
Eredményeiről 79 dolgozatában szá

molt Ixí, amelyek közül néhányat társszer

zőkkel írt. Tudományos érdeklődése kez
detben a számelmélet felé fordult, de Fe

jér hatására az analízis lett kutatásainak 

területe. Legfontosabb eredménye a transz- 

finit-átméró fogalmának megalkotása, 

amely a z komplex sík korlátos, zárt, vég

telen sok pontot tartalmazó E halmazán 
értelmezeti d(E) halmazfuggvény Bebi

zonyította, hogy E transzfinil átmérője és 
Gsebisov állandója egyenlők egymással, 
ami bizonyos polinomok vizsgálatában 

érdekes fejleményekhez vezetett A transz-
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finit átmérő tulajdonságait ő maga és más 

szerzők is felhasználták ponthalmazomé- 
leti és approximációelmélet! kérdések ta

nulmányozására, Fejér egy problémájából 
kiindulva érdekes komplex tnterpolációel- 

méleti feladatot oldott meg, amelynek 
kapoán bevezette az ún. Fekete-féle pon

tokat A Rolle-Bolzano-féle tételt a komp

lex változós függvények bizonyos osztá

lyaira is átvitte. Ismert első együtthatójú al
gebrai egyenletek gyökeinek elhelyezke
désére adott becslést. Még számos értékes 

eredménye van a valós és a komplex függ
vénytan területén Kiemelkedőek a nu

merikus és egyes függvénysorok szum- 
mabilitásáról írott dolgozatai. Az abszolút 

szummábilis numerikus sorok Fejér által 

sugallt gondolatából kiindulva kidolgozta 

a Hölder, ill. Cesáro értelemben abszolút 

szummálható .sorok elméletének alapjait, 
amit Dirichlet- és Founer-sorok vizsgálatá

ra is felhasznált. Foglalkozott a Fourier-so- 
rok erős szummálhatóságának kérdéseivel 

is Vizsgálta a sorok szummabilitási ténye
zőinek problémáit és ennek alkalmazása
it a Fourier-sorok elméletében.

Irodalom

BALÁZS Jinos: F M. Matematikai Lapok, 1958

Alpár László

FEKETEHAZY JÁNOS

( V ág ie ily e . 1842 m á f 16  -

Vágítllye, l927 o k l.il)

Középiskoláit Nagyszombaton és Nyitrán 

végezte Felsőfokú tanulmányait a bécsi 

Műegyetem matematikai fakultásán kezd
te, mérnöki oklevelet a ziinchi Műegyete

men szerzett. Ezután Bécslxm az osztrák 

államvasutak igazgatóságánál helyezke
dett el, és már 1866-ban részt vett a wien- 
stadlaui Duna-hid és a Boszponisz-csa- 

torra hídja tervezésében, A kiegyezés után 

hazaién. Előbb az építészeti igazgatóság
nál. majd a Magyar Államvasutaknál vállalt 

állást, itt főleg a vasszerkezetek tervezése 
terén fejtett ki úttörő jelentőségű tevé

kenységet. Sok hidat tervezett, többek kö
zött a .szolnoki vasúti Tisza-hidat és az el- 
.ső budapesti Déli-összekötő Duna-hidat, 

amelyet a párizsi „Cail" vállalat épített.

F. J. első jelentős nemzetközi sikere az 
volt, hogy az 1878-as párizsi világkiállítá

son díjat nyert újrendszerű Duna-híd szer
kezetével. Ugyancsak nagy feltűnést kel
tett világviszonylatban is az eLső magyaror- 
.Nzági - fiumei - olyan forgóhíd létrehozá- 

>ával, amely a közúti é.s kétvágányú vasú
ti közlekedésre egyaránt alkalmas volt.

Egyik legjelentősebb munká)a a szegedi 

közúti Tisza-híd tervezése. Az építkezésre 
nemzetközi pályázatot hirdettek meg a 

hazai hatóságok, amelyre 23 pályamű ér
kezett be, különböző országokból Mivel 
magánszemély nem pályázhatott, F. J. ha

zai cégeknél próbálkozott tervével - siker

telenül; ezért a párizsi Eifíel-céggel kötött 

megállapodást, amely végül is az ö tervé

vel nyerte meg a pályázatot. Ez a körül
mény jáLszott közre abban, hogy a hazai 

köztudat sokáig tévesen Alexandre Gus- 

tave Eiffelnek tulajdonította a .szegedi köz

úti híd tervezését A hídra csak |óval halá
la után. 1935-ben tették ki a nevét.

Ugyancsak az ő pályadíjnyertes tervei 

alapján készült el a nagyváradi közúti Se- 

bes-Körös-hid és a győri közúti Rába-híd 

is. Hídépítési tevékenysége betetőzésé
nek tekinthető a budapesti Ferenc József 
(m3 Szabadság) híd tervezése (1894-96) 

Hatvan pályázó elől nyerte el az első díjat. 
Ezen alkotására a külföldi szakirodalom 

is felfigyelt Egy neves szakértő, Georg 

Mehrtens: Eisenbrückenbau című köny

vében „a világ legszebb Gerber-rcndszerö 

híd[á"-nak nevezte F. J. alkotá.sát. Egyéb

ként a nagy magyar mérnök egész életé

iben kerülte a feltűnést, még a hidavatási 

ünnepélyeken sem jelent meg.

Kevésbé ismert tény, hogy a Keleti pá
lyaudvar. a Vámpalota (ma Közgazdaság
tudományi Egyetem) és az Operaház tető- 

.vzerkezetét is 6 tervezte Szabadalom véd
te a MÁV és a hajdani cári orosz had.-sereg 

részére általa tervezett könnyen összerak
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ható és szétszedhető, katonai célokra is 

(elhasználható könnyű hidakat, amelyek
nek újszerűsége abban nyilvánult meg, 

hogy állványzat nélkül összerakhatok vol
tak Külföldön is elterjedtek vasúti moz- 
donyfordító korongjai.

Sikeres alkotásai ellenére, életében igen 

kevés hivatalos elismerésben volt része, 

csupán egy alkalommal kapott írásbeli di

cséretet Baross Gábor minisztertől Hu
szonöt évi megfeszített munka után mint 
MÁV főmérnök ment nyugdíjba, és szülő

falujában élt haláláig.

Irodalom
LÓSY-SCHMIDT Ede. F. J., a szegedi Tisza-hid 
nugyar tervezője. Városkultúra, 1933 ; MIIIAI- 
LICH Gyűlő. A 19- és 20. századbeli magyar 
hídépítés története. Bp., 1961 HAVIÁK Győ
ző: Kherndl Antal és F. J. születésének 120 
éves évfordulója. Mélyépílé.studonunyi Szem
le. )962.

Batári Gyula

FELLETÁR EMU

(Tapolca. I8}4]t'm  I - 

Budapest, 1917/ebr 5 )

Gyógyszerész, országos fóvegyész Közép

iskolai tanulmányait Veszprémben, egye

temi tanulmányait Budapesten végezte. 
1862-ben gyógyszerész-doktorrá avatták 
A következő évben a törvényszéki és rend
őri kémia egyet, magántanárává képesítet

ték 1869-től 1879-ig a Budapesti Kereske
delmi Akadémián oktatott kémiai techno

lógiát. majd orsz fővegyésszé nevezték 

ki (1871) Nevéhez, tevékenységéhez fű

ződik az Onsz Bírósági Vegyészei (ún 

Míivegyészeli Intézet) megalapítása Mint 

e nevezetes intézmény első igazgatóját, 
őt tekintjük a törvényszéki (igazságügyi) 

toxikológia hazai megalapítójának, a ma
gyar kriminológia úttörőjének Tudomá
nyos kutatásai közül kiemelkedik a vérfol

tok felismerésére, ill azonosítására szolgá

ló eljárása, amellyel pl a hírhedt tiszaesz- 
lári vérvád alkalmával bizonyította, hogy 3 

vérfoltnak vélt nyom csupán elszínező-

dött zsírfölt, nem embervér. Széles korú 

szakirodalmi és folyóirat-szerkesztői mun
kásságot is fejtett ki,

Főbb művei
A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai 
(KÁTAY Gábor társszerzővel) Pest, 1866.; A 
lőrvényszéki kémia elemei (JAHN József társ
szerzővel) Hp , 1897

Irodalom
ANTALL J Orvoslóit Kózl 1958, 8-9

Karasszon Dénes

FELLNER JAKAB

(Nikolsburg, 1722. jut. 25 

Tata, 1780. dec. 12.)

A felvilágosodás kori klasszicizáló későba
rokk építészet legkiemelkedőbb magyar- 

oiNzági mestere 1745-ben telepedett le Ta
tán, ahol kisebb-nagyobb megszakítások

kal egészen haláláig élt Fellner képesítés 

nélküli, autodidakta építész volt, aki a he
lyi építőmesteri gyakorlatból kinőve vált 

sikeresen elismert, keresett építésszé A 
több mint kétszáz általa megvalósított ház

ból legalább száz maradt fenn. Tata város

képének kialakításában döntő szerepe volt, 

Pápa, Eger és Veszprém városépítésében 
is jelentékenyen vett részt Fiatalabb kori 

épületei inkább barokkos megjelenésű- 
ek, érettebb munkái - elsősorban Ester

házy Károly ízlésvilága, valamint L Levau 

műveinek ésj. G Blondel meLszetsoroza- 

tainak hatására - sajátosan klasszicizáló 

jelleget vettek fel F J. 1754-ig a ráckevei 

és a béllyei uradalmak, majd 176l-ig Ko

márom megye szolgálatában állt 1764-től 

galánthai Balogh Ferenc jószágkormányzó 

ajánlására a tatai és pápai hitbizományi 

birtokok építkezésein túl gróf Esterházy 

Károly egri püspök munkáin is dolgozott 

!7Sl-ben építette a tatai kiskastélyt Ba
logh Ferencnek, a Tatai tó parijára pedig 
az Esterházyak részére a ma is látható kas

télyt. 1764-69 között Munkája a cseklészl 
kastély átalakítása és bővítése 1754-58 
közt, neki tulajdonítják a később átépített
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tallósi kastélyt, valamint a Lamberg-csa- 

lád móri kastélyát, mely 1762-tól 76-ig 
épült meg. Számos vidéki malmot (Tatán 

a Miklós-, a Nepomucenus-, a József-, a 

Cifra-, a Tóvárosi malmot) vendéglőket, 

plébániatemplomokat és udvarházakat va

lósított meg, komoly szakmai igényesség

ről tanúbizonyságot téve. A tatai plébáni
atemplomot eredetileg Pilgram tervei sze
rint kezdték el építeni 1751-ben, a munká

latok döntő hanyadát azonban ó végezte 
el, majd halálát követően Grossmann Jó

zsef fejezte be 1783-ban. F. J. 1755-ben a 

tatai kálvária-kápolnát valósította meg, 
majd a tarjáni, a császári és a nagyeszterá- 

gi templomok következtek. Legkiemelke
dőbb műve, a kéttornyú pápai templom 

1774-83 között épült meg, melyet vilá
gos, nagylélegzetű belső terével, klasszicl- 

záló homlokzatával, a magyar templom- 
építés egyik típusalakító őseként tart szá

mon a hazat művészettörténet-írás. Az 

1765 és 76 közt megvalósított veszprémi 
püspöki palota a legmagasabb rendű, eu

rópai késő barokk palotaváltozatok egyi

keként ismert A veszprémi püspöki palo
tának a kanonoksor felé U alakban épített, 

egyemeletes épülete, hatásosan kialakí
tott középrészével jelzi a tömegalakítás- 

nak, a környezethez történő stílusos illesz

kedésnek é.s finom arányérzéknek azon 

jegyeit, melyek betetőzése az egri líceu
mon figyelhető meg. Az 1763-64 folya

mán Joachim Gerl által tervezett egri líce
um épületének tervrajzait F. J dolgozta ál 

es építette meg 1765-től 1780-ig A négy

zetes alaprajzú, eredetileg egyetemnek 

szánt hatalmas palota nemcsak méreteivel, 
de művészi minőségével is kiemelkedett a 

magyarországi alkotások sorából Monu

mentális bejárati csarnok és szélesen 
emelkedő lé[x\sőház jellemzik az épület 

enteriőrjét, a főemeleten elhelyezett nagy
méretű díszteremmel és könyvtárterem
mel, melynek belsőépítészeti esztétikája 

ünnepélyes jelleget, egytxrn franciás köny- 
nyedséget kölcsönöz az épületnek A líce
um másik különlegessége a hátsó hom

lokzati szárnyból kiemelkedő, 50 méternél 

is magasabb csillagászati torony. A meg
lévő városszerkezethez történő újító, ám 

hagyomány tisztelő építészeti magatartás 
szép példája az egri érseki palota is, mely 

1763-69 közt épült, valamint a szintén 
Egerben megépített nagypréposti palota 

(1774-76). F J. további jelentős munkái: a 
tatai volt piarista rendház (1767-70), a 

veszprémi aggok háza (1770-78) és a sze
minárium (1773—75) épületegyüttesei is.

Irodalom

P1GLEK Andor: A pápai plébániatemplom... 
Bp., 1922.; LUKGSICS-HFEIFFER: A veszprémi 
püspöki vár. Veszprém, 1933.; GENTHON 
István: Az egri líceum. Hp., 1955.

Mújdricza Péter

FF NYES ELEK

(CiOkaJ, I80TJÚI 7- 

tíjpest. I8?6 jú t 23-)

1814—1822 között a debreceni kollégium

ban volt középiskolai diák. Bölcseidet 
1822-24-iga nagyváradi akadémián, jogot 
pedig 1824-től 1826-ig Pozsonyban tanult 

1828-ban tett ügyvédi vizsgát, majd a po

zsonyi diétán, mint a távol lévő mágnások 

követe vett részt.

1836-tól Pesten helyezkedett el. statisz

tikai munkálatokat folytatott 1836-ban je
lent meg első nagy statisztikai munkája: 

Magyarországnak s a hozzákapcsolt tarto
mányoknak mostani átlapolja statisztikai 

és geographiai tekintetben (Pest, 1836-40, 

6 kötet) li munkájával elnyerte az Akadé

mia 200 aranykoronás nagvjutalmál, majd 

a Magyar Tudományos Akadémia levele
ző tagjává választotta.

1843-47 között az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület előadója, 1847-től 

pedig aligazgatója A „1 letilap "-ot Warga 

Istvánnal együtt szerkesztette (18h 5-48)
Az 1842-l>en megalakult Ellenzéki Kör 

alelnöke volt. Az első felelős minisztérium 
megalakulása során a belügyminisztéri- 

umlxin osztálytanácsos lett Az ó feladata
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volt az Országos Statisztikai Hivatal meg
szervezése és vezetése. A szabadságharc 
időszakában a forradalmi vészbíróság tag
ja. A szabadságharc leverése ulán először 
bujdosott, majd önként jelentkezett a pesti 
haditörvényszék előtt. A vizsgálat nyomán 

büntetlenül kiszabadult, ezután tovább 
Folytatta statisztikai munkásságát.

1857-ben az Első Magyar Általános Biz

tosító Társaság életbiztosítási ügyosztályá
nak vezetője lelt Kidolgozta az élettartam 
és a halálozási valószínűség táblázatát 

1858-ban az Akadémia rendes tagjává vá
lasztotta, de mivel nem tartott székfoglalót, 

tagjai sorából törölte.

1860-tól az akkori kormánylap, a Pesti 

Hírnök fómunkatársa. Ezért a ténykedésé
ért elvesztette barátai bizalmát.

Élete végén súlyos anyagi gondokkal 
küzdölt, és mint a Fővárosi Statisztikai Hi

vatal díjnoka fejezte be életéi.

F. E. Magyarország statisztikájának és 
honismertetésének megalapozója. Mun

kái forrásértékűek. Az ország anyagi és 

szellemi erőforrásainak számbavételén 

túl, fejlődésében ábrázolta viszonyainkat, 
összehasonlítva azokat a külföldi viszo

nyokkal. Az államhatalmi rendszer bemu

tatásával, a kereskedelmi rendszer leírásá
val, a dolgozók növekvő elnyotnorodá- 

sának statisztikai ábrázolásával a relorm- 
gondolatok útjái egyengette

Statisztikai munkáin kívül kiadott tér

képeket (Iskolai atlasz; A magyar biroda
lom vasúii, gőzhajózási, postai és távirati 
térképe, 1868.), szerkesztett gazdatiszti 

névtárai (1848), dolgozott a magyar koro
na országin helységnévtárának .szerkesz

téséi x-n (1873); írt történelmi, földrajzi 

müveket; iskolai használatra lefordította 

Hellinger földrajzi vezérfonalát, Boros 

Mártonnal egyült szerkesztene az Ismer

tetői (1837-41); cikkei jelentek meg a 
Magyar Gazda, a Falusi Gazda, a Vasárna

pi Könyviár hasábjain. Kéziratban ma- 

r.idi lenn a Magyarság geograpliiai kézi

könyve és a magyar adórendszerről irt 
tanulmánya.

Főbb művei
Magyarország statisztikája. MII. Pest, 1841-43 , 
Nemzeti iparunk. Pest, 1846.; Magyarország 
leírása I—II Pest, 1847.; Magyarország geog- 
rapluat szótára I—IV Pest, 1851.; Az ausztriai 
birodalom statisztikája. Pest, 1857.; Magyaror
szág 1859-ben statisztikai, hirtokvlszonyi és 
topograpbiai szempontból. Pest, 1859-60 . 
Ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi 
leírása. Pest, 3867.

Irodalom
KELETI Károly: F.mlékbeszéd F F. felett. Bp., 
1878 Én a társ. tud koréból V 2 ; VÉRT 
András: F. E. a forradalmár magyar statisztikus. 
Term és Tech. 1953/4.; MÉSZÁROS István: F
E. élete és munkássága Statisztikai Szemle, 
1957/7., HORVÁTH Róbert F E. a haladó ma
gyar statisztikus és reformer Szeged, 1957

Tóth Gábor

FENYES IMRE

(Kötegyán, 1917 fiit 29 - 

Budapest, 1977. non 1})

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Deb

receniben és Kolozsvárott végezte. 1943- 
ban a kolozsvári Bolyai tudományegyete
men doktorált; két év múlva már egyete

mi tanár, az egyetem elméleti fizikai inté
zetének vezetője 1950-ben a magyar kor
mány hívására Debrecenbe ment, ahol

1953-ig irányította az elméleti fizikai tan
szék munkáját, bekapcsolva az intézetet 
az élvonalbeli kutatások és a nemzetközi 

érdeklődés áramába. 1953-ban váratlanul 
áthelyezték a budapesti Tudományegye
temre, ahol csak 1960-ban kapott újra pro

fesszori kinevezést
Az egyik legeredetilib, legmélyelíb gon

dolkodású természettudósunk volt. Az ön

álló meglátás, és az a kész.sége, hogy kizá

rólag jeieniős problémákkal foglalkozzon, 

pályafutása kezdetétől jellemezték Már 

első dolgozniában (doktori értekezés) alap
vető kérdést tisztázott: a statisztikus atom- 

modellnek a kvantummechanikai több- 

lesiproblémával való kapcsolatai. Figyel
me ezután a kvantummechanika elvi alap
ulnak a felderítésére irányult. Teljesen új
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szerű elgondolása az volt, hogy az általá
ban vett és a mikrofizikai véletlen lényegé

ben azonos és objektív természetű Bebi

zonyította, hogy rejtett paraméterek be
vezetésével már egy klasszikus valószínű
ségi elmélet valószínűségi jellege sem szín
lelhető meg. Ez az 1952-ben megtelem 
dolgozat, a kvantummechanika első szto

chasztikus elmélete, egyszeriben meghoz

ta számára a világhírnevet Egész vihar 

kerekedett műve körül, melynek utórez
gései máig sem ültek el; számtalan he

lyen idézik, hivatkoznak rá. Később, 1970- 
ben megmutatta, hogy a rejtett paraméte

rek lehetetlensége pusztán a kvantumme
chanikai eseményháló nem disztributív 

struktúrájából is következik. Eredményeit 

igen sok filozófiai munka is tárgyalja. 

1974-ben Heisenberggel együtt vezetett 

egy szeminárium-sorozatot Dubrovnik- 

ban, a kvantumelmélet elvi kérdéseiről.
Termodinamikai kutatásai nem kevés

bé jelentősek. Magyarországon ó tartott 

először előadást (1950) és iri először 
könyvel (1952) az irreverzibilis termodina

mikáról, sok vonatkozásban messze meg

előzve korái. Eredményei lehetővé tették 

az addig uralkodó statikus szemlélet dina
mikussal való felcserélését, azaz a termo
dinamikai folyamatok időbeli lefutásának 

leírását A termodinamikai mozgásegyen
letek megoldására ő adott első ízben eljá
rást (1958). Felfedezte az ún. .oszcillációs 

effektust", é.s a termodinamikai egyensúly 

stabilitásának valódi mechanizmusát, vala

mint korrigálta a Helmholtz és Pauli által 

megadott termodinamikai variációs elvet, 
és megmutatta az eljárás irreverzibilis eset
re való kiterjesztését is („Helmholu-Fé- 
nyes-elv”).

Az erkölcsi indíték, a morális hajtóerő 

elsőrendű, meghatározó tényező volt szá

mára Igényessége, szigora azonban szere
tettel, megértéssel és sugárzó emberi me

legséggel párosult Órók optimista, ku
darcot nem ismerő pedagógus, és rendkí

vül széles műveltségű humanista volt, aki 
az emlJeri kultúrát egységes egésznek lát

ta. Tevékenységével szorosan kapcsoló

dott a gyakorlati-műszaki feladatokhoz, 
tanácsaival a műszaki kutatás új iskoláját 

indiloita el, Utolsó, az egzakt fogalmi gon
dolkodás kialakulásáról írt posztumusz 
könyve szintézis: egy jelentős gondolkodó 

természettudományos és filozófiai meg
állapításait összegzi s egyben új felismeré 

sekkel is gazdagítja a fizikái.

Főbb művei
Az elméleti fizika alapjai, Kolozsvár, 1948.; 
Zűr wellenmechanischen Herleiiung des sta- 
tistischen Atommodells. Z. f. Phys., 1949 ; Sto- 
diasiischer AbhUngigkeitscharakter dér Hei- 
senl>ergischen Ungenauigkeitsrelation. Die 
Nalurvvissenschaflen, 1952.; Die Anwendung 
dér mathematischen Prinzipien dér Mechantk 
m dér Thermodynarruk Z. f. Phys , 1952 , Er- 
gánzungen zűr axinmatischen Begründung 
dér Therniodynamik. Z. f. Phys. 1952 ; Eme 
wahrscheinlichkeitstheoretlsche Uegründung 
und Inierprelation dér Quantenmeclianik- Z. í 
Phys., 1952.; Entrópia. Up., 1962.; Fizika és vi
lágnézet Bp., 1966., Termosztatlka é-s termo
dinamika. Bp., 1968.; Modern fizikai kisen- 
ciklopédia. Up., 1971.; A fizika eredete Bp., 
19H0

Irodalom
ERDÉLYI Sándor: Utószó F. 1 A fizika eredeie 
c müvéhez Bp,, 1980.

Erdélyt Sándor

FÉNYI GYUIA

(Sopron, 1845.Jan. 8- 

Kalocsa, 1927 dec 21)

Apja, Finck Ignác (1797-1853), régi ke
reskedő család sarja, anyia a kismartom 
szánnazású Bmder Anna Mária volt. A szü

lők korai halála után a gyerekek nevelői a 

szorgalmas, jó képességű fiút a soproni 

gimnáziumba íratták. Középiskolai tanul

mányait fényes sikeril érettségi vizsgával 

fejezte lx* 1864-ben Még ez év szeptem

ber 24-én Kalksburgban a jezsuita rendlx- 

lépett, tanulmányait a nagyszombati ú|onc- 

házlwn kezdte meg. Itt alapos matemati
kai és fizikai képzést is kapott Tanulmá

nyainak befejezése után 1871-ben Kalo
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csára küldték tanítani. Három tanéven át 

mint a fizika, matematika, kémia és termé
szetrajz tanára működött, s ezalatt kezdte 

meg meteorológiai vizsgálatait. Kalocsán 
vette fel eredeti családneve helyett a Fényi 
nevet

Az 1874/75-ós tanévben Innsbruckban 

teológiai tanulmányokat kezdett. A teoló
giai fakultás hallgatójaként rendszeresen 

látogatta Ottó Stolz matematikai és Lipot 

Plaundler fizikai előadásait. 1877 jül. 31- 
én pappá szentelték Egyetemi tanulmá
nyait 1878-ban fejezte be, s ebben az év

iién ismét Kalocsán folytatta tanári műkö

dését.
Erre az időszakra esik a kalocsai ob

szervatórium alapítása Haynald Lajos bí

boros érsek bőkezűségéből 1880-ban az 

első igazgató, Braun Károly mellé nevez
ték ki, s ilyen minőségben két évig te

vékenykedett. Ezután a rend Pozsonyba 

küldte, ahol matematikát tanított, Innen 
1885-ben került vissza Kalocsára, hogy át
vegye az obszervatórium vezetését.

E minőségéiben 1913-ig dolgozott, ami
kor meggyengült egészségi állapota miatt 

a csillagda vezetésétől megvált, de az ész

lelésektől nem, azokat 1917 végéig folytat

ta, amikor elhatalmasodó szembaja a to

vábbi vizsgálatokat lehetetlenné tette
Csillagászati munkássága elsősorban a 

napfizika területére esik. Harmincegy éven 
át azonos körülmények között folytatott, 

megszakítás nélküli észlelési sorozata igen 

fontos kísérleti anyag volt az E Pettit ált3l 

vizsgálat alá vett protuberanciák (napkitö

rések) törvényszerűségének meghatáro

zásához Fényi sokat foglalkozott a napfol
tok és a protuberanciák összefüggésével, 
megállapította, hogy azok közös eredetű
ek, s hogy a protulx-raneiák légüres tér

ben mozognak Meteorológiai munkássá

ga is jelentős, Kiemelkedóek a vihar jel

zők fejlesztése és tökéletesítése terén vég
zett kutatásai Foglalkozott a széljárások és 

az átlaghőmérséklet leírásával, a légnyo

mássá hozások mérésével is A légnyomás 
hullámzásának matematikai elemzéséiből a

magaslégkör és a talajszinti légnyomás 
kapcsolatára is következtetett. Elsőként 
utalt arra, hogy a magaslégkör hőmérsék

lete a Nap ibolyántúli sugárzásának hatá
sára igen magas lehet, és kapcsolatot mu
tathat a naptevékenység hullámzásával. 

Értékes munkát végzett az Alföld éghajla
tának vizsgálata terén is

F. Gy a század elején a zivatarelektro

mosság keltette rádióhullámok regisztrálá
sával is foglalkozott, ezzel a korai rádióter

vezés egyik előfutára volt Sokféle tevé

kenységéről a magyar nyelvű cikkeken 
kívül olaszországi, angliai és főleg német 

szaklapokban is sokat publikált (főleg az 

Astronomische Nachrichtenben és a Mete- 
orologische Zeitschriftben), Érdemeinek 
elismeréséül az MTA levelező tagjává, a 

Szent István Akadémia rendes tagjává, a 

Societa delta Spectroscopisti Italiani első 

igazgatójává választotta. Halála után hold
krátert neveztek el róla.

Irodalom
ANGEHRN, T Julius Fényi S.J. Vieneljahrsehrlft 
d Asir Gesdlschaft, 63- 1928 . lllRÓ lieriatart 
A Nap-kutató F. Gy Jezsuita Történeti Év
könyv Bp., 1942.; HARTHA L F Gy és a ka
locsai csillagvizsgáló Élet és Tudomány, 32. 
1977. 52 , MAKIK Miklós F Gy Csillagászati 
Évkönyv, 1977.. MOJZES Imre A kalocsai 
Haynald-obszervatórium története. Bp., 1986.

Mojzes Imre-ifj Bariba Lajos

FESTETICS GYÖRGY

(Ság. 1755 decit- 

Keszthely, 1819 <ipr 2)

A horvátországi eredetű Festetics-család a 

17 század első felében kapott magyar ne

mességet, közel egy évszázad múltán szer
zett Keszthelyen birtokot, majd 1772-ben 

grófi cimel. F. Gy 1768-1775 között a bé

csi Theresianumban tanult, majd 1788-ban 

katonai pályára lépett, s 1778-ban már a 

Graeven huszárezred alezredese

Az 1790-es országgyűlésen az ezred 
magyar lisztjei nevében F. Gy alezredes és 
Luzkovics János svadronyoskapitány -
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akit később a Martinovics-féle összeeskú- 
véslien való részvétele miatt lefejeztek - 
folyamodványt készítettek, melyet az or

szággyűlés mindkét házának benyújtot
tak. Ebben azt kérték, hogy a magyar ez- 
redekben a szolgálati nyelv magyar le

gyen, ezek az ezredek béke ideién Ma
gyarországon állomásozzanak, és hozza

nak léire magyar katonatiszt-képző isko
lát. F. Gy.-t letartóztatták, majd Magyar- 

országon kívüli ezredbe helyezték Ezek 
után 1791-ben a gróf kénytelen volt nyug

díjazását kérni, s hazament gazdálkodni 
Keszthelyre, a Festetics latifundium köz
pontjába

Birtokainak jövedelmezőségét az egyes 

gazdaságok, valamint a termelés korszerű

sítésével igyekezett elérni Az okszerű gaz
dálkodás megvalósításában uradalmainak 

jószágigazgatója, a 16-19. század forduló
jának kiemelkedő tudású elméleti és gya

korlati mezőgazdasági szakembere. Nagy- 
válhy János töltött be vezető szerepet Mi
vel nem rendelkeztek megfelelő agráris
meretekkel bíró szakemberekkel, 1797- 
ben Festetics megalapította a világ első, 

felsőfokú képesítést nyújtó mezőgazdasá

gi tanintézetét, a keszthelyi Georgikonl. Az 

alapításhoz kikérte olyan neves szakem
berek, tudósok véleményét, mint Tessedik 
Sámuel, Mitterpacher I.ajos, Kitaibel Pál, 
Rausch Ferenc. Még az alapítás évében 

kenik Keszthelyre tanárnak Pethe Ferenc, 
akinek négyévi georgikoni tevékenysége 

az intézmény megerősödését jelentette.

A nyolc intézetből állőGeorglkonban- 

melynek neve Vergilius híres tanköltemé
nyére, valamint F Gy. keresztnevére utal

- az elsődleges gazdatisztképzés (Tudo

mányos Gazdasági Iskola) mellett egyél) 

[elsőfokú, továbbá közép- és alsólokú ok
tatás is folyt A .Földmíves Iskolá'-ban ké

pezték a 1 béreseket, a „Pristaldeum '-ban az 

uradalmi ügyvédeket, jogászokat, az .Er
dész- és Vadásziskolá '-ban az erdészeket 

és a vadászokat, a .Kertész Iskoládban a 
vincelléreket, a „Ménesmester és l.ová- 
sziskoliV’ ban a lovászokat, a „Mérnök- és

Építésziskolában az építő- és útmérno- 
koket, valamint 3 geodétákat. A „Gazda
asszonyképző" viszont nem váltotta be a 

reményeket.
Fontos szerepet játszott a Georgikon- 

ban a gyakorlati oktatás, amelynek színhe

lye a mintegy 400 hektár nagyságú tangaz

daság volt. Festetics itt a teljes korszerű
ségre törekedett. A szántóföldeken vetés
forgót alkalmaztak, trágyáztak. Zöldsége.s- 
és gyümölcsöskertet alakítottak ki. A gróf 
hazánkban az elsők között hozatott jól te

lelő, nyugati fajtájú szarvasmarhákat. Az 
országos átlagokat messze meghaladó tér 
melési eredményekhez jelentősen hozzá

járult, hogy a tangazdaságot - Magyaror

szágon szinte egyedülállóan - korszerű 
mezőgazdasági gépekkel és eszközökkel 

szerelték fel.

A Georgikonon kívül az ő érdeme a 

keszthelyi kastély további kiépítése is, és 
benne a Helikon könyvtár létrehozása, 

Hévíz gyógyfürdővé tétele, a Helikon ün
nepségek megrendezése.

A mai keszthelyi agráregyetem a F Gy 

alapította intézet utódjának vallja magát. A 
georgikoni tangazdaság központjában, a 

helyreállított gazdasági épületekben jött 

létre 1972-ben a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum gondozásában a Georgikon Ma
jormúzeum, emléket állítva F. Gy.-nek és 

munkásságának.

Irodalom

SZAHÖ PezsíV A herceg Festetics család tör
ténete Bp„ 192H , Sl’LE Sándor A keszthelyi
Genrxikon i ?97_J84H lip . 1967

Pintér János

FESZI. FRIGYES

0\!St. 1821 f e b r 2 0 -  
H tulapest, IH8I JÚI 2S )

Építész, a hazai romantikus építészet leg

eredetibb képviselője. Apja német szár

mazású, lia születése utáni időben pesti 
[íolgárjogot nyert kőfaragómester. Pesten 

lárt iskolába, előbb magánúton, majd •<
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Gewerlx;-Zeichenschule-l}an (az Iparmű 

Tanoda egyik ága) tanult. 1839-I>en kivál
totta „vándorkönyv "-ét. és Hild Józsefnél 

fejezte he kőműveslegénységét. Ezután 
Ausztrián. Svájcon, Franciaországon és 
Németországon keresztül telt rövid tanul

mányút után Münchenbe utazott, ahol a 
képzőművészeti akadémián az építésze

ti szakra iratkozott he. Később Párizsban 
is |árt, többször Ixnitazta Németországot 
és Olaszországot. 1845-ben, vagy nem 
sokkal előtte érkezett haza, és ez év nya

rán a Pesti Műegylet kiállításán két képé
vel szerepelt. Ugyanebben az évben tár

sult a pesti kőfaragó családból származó 

Kauser Lipóttal és a kassai születésű Gers- 
ter Károllyal. Ez a társas viszony 1854 
közepéig tartott. 1846-ban rés2t vett az 

Országház tervezésére kiírt nemzetközi 

tervpályázaton, ahol első díjat nyert. Ek
kor a figyelem feléje fordult. 1848-ban 

Van dér Nüll és Siccardsburg bécsi irodá
jában dolgozott, és csak 1850 kónil kertilt 

végleg haza.
Tagja volt a főváros törvényhatóságá

nak, a Mátyás-templom építőbizottságá- 

nak, alapító tagja a Magyar Mérnök- és 

Építész Egyletnek. Megnyerő, de szóki 

mondó ember volt, aki ragaszkodott el

képzeléseihez, ha ez nem egyezett az épít
tető kívánságaival, akkor inkább visszau
tasította a megbízást. Ebből származtak 
vitai a Vigadó építésénél is, amiért a ké

sőbbiek folyamán nem is kapott közületi 

megbízást, a Vigadó építése pedig ügy le

kötötte idejet, hogy elveszítette kapcsola

tait a magánépítőtökkel. Ezután vissza

vonultan élt, csak pályázatokon jelentke

zett. de már nem ért el .sikereket. F. F. 

ragaszkodott romantikus, hol móros, hol 

magyaros elemeket tartalmazó stílusához 

1 lile és meggyőződése volt, hogy épitő- 

nulvészeiileg kiképezhető olyan motívum, 

amelyből kiindulva, és magyar építési 

■Hullákat felhasználva, az építőművészen 

Mii egy jellemző magyar válfaját kialakítani 
nem utópia A kor azonban már a histo- 
nzáló romantika felé fordult, amelyben

a neoreneszánsz stílust helyezték elő

térik.
Megvalósult művei közül kétségkívül 

legjelentősebb a pesti Vigadó. 1859 tava
szán készítette el az épület alapterv-soro- 
zatát, mely számos munkaközi változtatá

son ment keresztül, míg végül 1860-64 
közölt felépült, mind a hivatalos szervek, 
mind a közönség körétben sok vitát váltva 

ki A Vigadó felépítése után, 1866-ban nyer
te el a céhes mesterjogot.

További megvalósult épülete a már le

bontott Glósz-ház (1847., Rákóczi út), az 
Oszwald-ház (1846-51., Nádor u.), a kapu
cinus rendház és templom (1852., Fő u.), 

a Dohány utcai zsinagóga kupolás szen

télye (1854), Zichy Manóné síremléke a 
Kálvin lén templomban (1852), a Duna 

Gőzhajózási Társaság Duna-parti raktár

házai (1852., lebontották), a Kochmeister- 
villa (1852., Budakeszi út), a FröhlLsh-haz 
(1853-54, Sas utca), a Bányász-villa (1882- 

83, Andrássy út). Budapesten kívül négy 
munkájáról tudunk: egy tervről (Bia), egy 

villáról (Pilismarót), egy sírkápolnáról 
(Szob) és egy feltételesen neki tulajdoní

tott lakóházról (Kassa).
Gyakran vett részt pályázatokon, füg

getlenül azok témájától. A kepvlselőház 
terveire kiirt pályázaton, 18-tó-ban, 32 részt

vevő közül nyerte el az első díjat. Pályater
vet készített a Dohány utcai zsinagógá
hoz. A Magyar Tudományos Akadémia 

palotájára kiírt zártkörii pályázatra nem 

hívták meg, így a maga kedvtelésére ké
szített tervet Pályatervet készített a Pesti 

Német Színház, a bécsi Votivkirche, a pes

ti Hazai Első Takarékpénztár székháza, a 

debreceni ref kisteinplom, a nagykani

zsai városháza, a régi Műcsarnok tervpá
lyázatára Budapest nemzetközi városren

dezési tervpályázatán, 1871 -Ix’n második 

dijat nyert
Kiállító művészként hamarabb szere

ljek a nyilvánosság előtt, mint építész Ha

lála után fél évvel, 37 akvarelljének kiállí

tásával búcsúzott tőle az Országos Képző

művészen Társulat.



Fcszty 300

Irodalom
VÁMOS Ferenc: F F. és kon. Magyar Művé
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Hajói György

FF.SZTY ADOLF

ÍÓgyatla. 1846, aug 17.- 

Budapest, 19<>0 jan. 28)

Tanulmányait Rév-Komáromban kezdte, 

majd a felső osztályokat Pozsonyban vé

gezte. Pozsonyi diákéveit Samarjay Mihály 
komáromi születésű tanár, majd később 

igazgató egyengette. Tanára biztatására F 

A. irodalmi pályára akart lépni, de tanul
mányait mégis a bécsi műegyetemen foly

tatta. Itt kezébe került Gottfried Semper 
neves építész „Dér Stil in den techni.schen 
und lektomschen Künsten oder praktísche 

Aesthetik" című munkája, amely annyira 
megragadta, hogy elhatározta: beiratko

zik a zürichi politechnikumba, mert így 

a század legismertebb építészprofesszo- 
rának tanítványa lehet Tanulmányévei 

alatt ellátogatott Párizsba és Észak-Olasz- 

oiNzágba Visszatérte után svájci állampol- 
gánvágéri folyamodott, ahol letelepedni 
kívánt, azonban felesége kérésére 1870- 

hen visszaköltöztek Magyarországra, és 

Budapesten 1871-ben építészeti irodát nyi

tott. Figyelemre méltó volt az alig har

mincéves ifjú építész lendületes tevékeny

sége. melynek eredményeképpen néhány 
év mán a neves építészek közé küzdötte 
lel magát

Építészeti feladatainak megoldása mel
lett bekapcsolódottatársadalmi élet moz

galmaiba. 1887-ben a tatai választókemlet 

képviselőjévé választották Munkásságá

ból kiemelhetjük a talán a mai koriban is 
aktuális vízellátási tervét - programit A 
barátjával, gróf Esterházy Miklóssal 1886- 
Iwn Ibenyújtott tervpályázat szerint Tatáról

szállított volna napi 120000 m’ ivóvizet az 
akkor 800000 lakosú főváros vízellátására 

A terv 8 millió forintot igényelt egy Duna- 
híd tervével együtt, melyen keresztül Pest 
is ivóvízhez jutott volna. Egészségi állapo

tára hivatkozva 1890-ben visszavonult az 

építészettől, azonban rendkívüli munka
kedve nem hagyott alább, és 1890-ben 

kibérelte Esterházy herceg 30000 hol
das kapuvári uradalmát A birtokon nagy 

mennyiségű tőzeget talált, amit papír
gyártásra próbált felhasználni. Gyártási el

járását több találmánnyal szabadalmaz
tatta. A megfeszített munka csak siettette 
szívbaját, és legtermékenyebb éveiben 

hunyt el
Legelső alkotása, mellyel az ifjú építész 

bemutatkozott Budapesten, a Haris-ba

zár volt. Olyan átjáróházat tervezett, mely

nek udvarán az üzletek a keleti bazárok 
hangulatát elevenítették fel. Sajnos ma 

már hiába is keresnénk az épületet, 1910- 

ben lebontották. A mai Andrássy úton 

számos bérházat, palotát tervezett, az ő 
alkotásai közé tartozik az Andrássy ól 2 , 

8 , 10., 15.. 72., 78 számú épület, hogy 
csak a fontosabbakat említsük A leg

szebb palota a Fonciére biztosító intézet 

(Andrássy út 2 sz.) épülete, 1881-ben 

302 benyújtott pályázatból győztesen ki
kenik tervezete alapján készült A har
madik legismertebb alkotása a budapes

ti Lóversenypálya könnyed és elegáns 

épületkomplexuma volt. Ezt a Népstadi
on építésekor lebontották F. A egyéb 

középületeiből viszonylag keveset isme

rünk Ilyen jellegű alkotása a mai Orszá
gos Takarékpénztár Nádor utcai székhá
zának díszes épülete 1885-lből Tehetsé

gével jelentős módon járult hozzá Buda

pest századfordulói arculatának kialakítá

sához.

Irodalom
Nekrológ Műcsarnok, 1900; SZÉNÁSSY Ár
piid F A műépítész Műriv.lékvédclem, 1983. 
S7.ÉNÁSSY Árpád 85 évr hunyt H I' A Ma
gyar Épitrtnvűvészet. 1985.

Szénássy Árpád
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FICHTEL E. JÁNOS

(fazsoiiy, ! 732. szept. 29- 

Nagyszeben, 1795 febr.4.)

Jogi tanulmányai végeztével ügyvéd lelt, 

és különböző állami hivatalnoki beosz

tásban működött Becsben, ill. Nagysze
benben. 1778-tól kincsián tanácsos Nagy
szebenben, 1787-től haláláig ugyanott 

erdélyi kormányszék! tanácsos. Élete és 
munkássága nagy részét Erdélyben, Nagy

szebenben, második hazájában élte le. Hi

vatalos útjai során bejárta Erdélyt, közben 
megismerte bányavidékeit, természeti kin
cseit, gazdag ásványvilágát. Mindez fel

keltette érdeklődését, és ebbe valószínű

leg belejátszott kortársa, FridvalcLszky Já

nos mineralógia könyvének ismerete és 

hatása. Miután ez idő tájt néhány általá

nos, gyakorlati bányászati könyvön kívül 

sem szakkönyvet, sem szakgyűjteményt 

nem talált Erdélyben, de még ásványtani 
szakembert, mineralógusi sem, elkezdett 

foglalkozni az általa begyűjtött ásvány- 
és kóvuletanyag alapján Erdély ásvány
földtani viszonyaival. Ezek után és alapján 

megírta és kiadta Beitrag zűr Mineral- 

geschichle von Siebenbürgen című úttörő 

munkáját kél kötetben, mely 1780-ban, 
Nürnbergben jelent meg, Ennek I. kötete: 

Nachricht von den Versteinerungen des 
Grosslürslenihums Siebenbürgen címen 

nagyrészt Erdély kövületeivel foglalkozik. 
A függelékben szól az ásványokról is, a 

végén pedig bemutatja Erdély térképét. E 

kotei előszavában csodálkozva megjegyzi, 

mily kevéssé ismerik az erdélyiek hazájuk 

földjének természeti ritkaságait, kincseit. 

Megemlíti Köleséri híres munkáját (Aura- 

ria Uomano-Dacica), továbbá Fridvaldszky 

első mineralógiai könyvét. Leírja, amikor 

kovuleiekkel azt bizonyította, hogy Erdély 

földiét egykor tenger lx>rította, egyszerűen 

kinevették érte. E műve alapján 6 volt a 

magyarországi paleontológia megalapo

zója, első képviselője A második kötet- 

Geschichte des Steinsalzes und dér Stein- 

•Milzgniben címen az erdélyi kősóval fog

lalkozik. a kósóbányászattal és a sóbányá
kat Ismerteti.

Második fontos és úttörő műve, Mine- 
ralogische Bemerkungen von den Karpat- 

hen címmel szintén két kötetben, Becsben 
jeleni meg 1791-ben, Ebben elsősorban 

erdélyi és ÉK-magyarországi bányahelyek 
ásványait és érceit ismerieii. E munkája a 
későbbi szerzők leggyakrabban használt 

forrása. Harmadik, Mineralogische Auf- 
sátze (Wien, 1794) című munkája főként 

Erdély ásványaival foglalkozik. Ebben be
hatóan tárgyalja az erdélyi lellurérceket 
és kitér Franz Joseph Müller nagy jelentő

ségű vizsgálataira is.

F. E. J. a Brukenthal Sámuel Erdély 
szász kormányzója által létrehozott nagy

szebeni szász tudós központ kiemelkedő 

tagja volt, aki úttörő tudományos működé

sével az erdélyi magyar földtudományok 

fejődését is szolgálta.

Irodalom
TRAUSCH, Joseph: Schriflsieller Lexikon dér 
siebenbürger Deutschen I k, Kmnstadt, 1868.; 
KOCH Sándor. A magyar ásványtan története 
Hp., 1952 , SZÍN NY El József- Magyar írók éle
te és munkái

Csikv Gábor

FINKEY JÓZSEF

(Sárospatak, l889.nov.27.- 

Sopron, J94I ápr 7.)

Középiskolái tanulmányait a Sárospataki 

Kollégiumban végezte Bányamémök- 

hallgatókénl a Selmecbányái Főiskolára 

iratkozott be 1907-ben. A tudományos 
munka iránti elhivatottságát hamar bébi 

zonyítotla: hallgatóként már négy tudo

mányos cikket jelentetett meg a szakla
pokban.

1911-től a Drenkovai Bányaüzemnél 

(Krassó-Szörény vánnegye) volt gyakor

nok. 1914-ben tanársegédként, a Főiskola 

Bányaműveléstani Tanszékére került visz- 
sza, ahol 1918-lwn adjunktussá nevezték 
ki. 1919-lien megjeleni első szakkönyve, a



Fodor 302

Bányatelepítések tervezése, amelyet mind a 

hallgatók, mind a gyakorlatban dolgozó 
szakemberek éveken át használtak. Az első 
világháború után, 1919-ben - az 1735-ben 

Selmecbányán alapított - Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola Sopronban talált új 

otthonra. Az 1923-as oktatási reform során 
egy új tanszék, az Érc- és Szénelókészítési 

Tanszék alapítására is sor került. Az ú| tan

szék vezetésével F. J.-t bízták meg
Nyilvános egyetemi tanárrá 1934-ben ne

vezik ki, és akkor lett az MTA levelező tag

ja is. 1940-től az Akadémia rendes tagja.
Elméleti munkássága az ásványelőké- 

szités csaknem minden területét átfogta 

Az aprítás elmélete, a szemcséknek közeg

ben való mozgása, az ásványelőkészítési 
függvények továbbfejlesztése, a flotálás 

alapelvemek megfogalmazása és a szén 

brikettezése terén maradandót alkotott 
A szemcséknek közegben való moz

gását a Springer Kiadónál megjelent né
met nyelvű munkájában foglalta össze, Itt 
adta közre a nyugvó közegben függőlege
sen lefelé mozgó szemcse mozgástörvé

nyeit is. Az általa levezetett foronómiai 

(mozgástani) függvények egyetemi tan 

könyvekben és jegyzetekben ma is meg

találhatók.

Főbb művei
Bányatelepek tervezése Selmecbánya, 191H ; 
Die Wissenseliaítljelien Grundlagen dér nas- 
sen Erzaufbereimng. Berlin. Springer-Verbig. 
1923; Ugyanez angol nyelven az Universtty of 
Missouri. 1931 . és orosz nyelven a Charkovi 
Bányászati Frtiskola kiadásában, 1934, Ércelő- 
készitéstan I. és II (krtnyomat) Sopron, 1925, . 
Ásványszenek brikettezése. Sopron, 1930.; A 
(lotádfts ásvíínyelrtkészltó eljárás. Sopron, 193?

Pclbő Szihvsztcr

FODOR JÓZSEF

<Lakói. m . la'iJ./tiL 16.- 

Htidtipetl, 1901. márc. 20 )

Földbirtokos család fiaként gimnáziumba 

Pécsett járt. majd rövid bécsi tanulás után 

a pesti Tudományegyetemen avatták IH65-

ben orvosdoktorrá, majd sebészdoktorrá 

Tudományos pályára érezvén hajlandó

ságot, megpályázta az orvoskar egyik 
tanársegédi állását, és 1866-ban kinevez
ték az államorvostani tanszékre Rupp 
János professzor mellé. Ezen a tanszéken 

a mai igazságügyi orvostannak megfelelő 

ismereteket, valamint az érvényben levő 

egészségügyi hatósági jogszabályokat ta
nították Az oktatás mellett kórboncnok 
főorvosi állást is vállalt a Rókus Kórház
ban.

Az 1868-as év jelentős fordulatot hozott 

életébe. Tudományos pályája ekkor kez

dett kibontakozni. Több előadást tartott a 

Budapesti Kir. Orvosegyesületben, ezek 
megjelentek az Orvosi Hetilapban, és 

mindezek alapján beajánlották a Marku- 

sovszky-vacsorákon való részvételre. Eze
ken formálódtak a magyar orvosképzés 
és egészségügy reformtörekvései; ame

lyek megvalósulását segítette Markusov- 
szky Lajos, aki a Kultuszminisztériumban 

az egyetemi ügyek referense volt. Ennek 

révén előnyösen befolyásolhatta az éles 
szemmel kiválogatott fiatal szakemberek 
tudományos előmenetelét, ösztöndíjazá

sát, külföldi utakra küldését is. F J. 1869.- 

ben már magántanári képesítést kapott 

közegészségügyi témakörből, és ekkor je
lent meg első könyve Az árnyékszékrend- 
szerekról címmel. Hamarosan állami ösz

töndíjat kapott, amellyel kétéves európai 
körútra indulhatott. Hosszabb idót töltött 

Münchenben Max Pettenkoffernél, aki 

a közegészségtannak mint önálló tudo

mánynak úttórő|e, és első egyetemi tan

székének megalapítója volt, majd átlátoga
tott Hollandiába, Franciaországba és Ang

liába is. Utóbbi útján különösen értékes ta

pasztalatokat szerzett, figyelembe véve az 
ottani fejlettebb társadalmi viszonyokat 

és előrehaladt iparosodást. 500 oldalas 

könyvlxrn foglalta össze angliai ismerete

it. mindenütt utalva a hazai, elmaradót 

tabb viszonyokra, valamint ezek javítási le

hetőségeire (Közegészségügy Angliában 

1873).
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Sokáig szűkös körülmények között, 

mégis keretet kapott modem célkitűzései 

megvalósításához. 1872-ben kinevezték 
az új, kolozsvári tudományegyetem állam
orvostani tanszékére, innen pedig két év 

múlva meghívták a pesti orvoskaron 1874- 

hen megszervezett, közegészségtani tan
székre. Megszerkesztette a fiatal tudomá

nyág oktatási programját, az intézet mun

karendjét, amely később a kiépítendő or
szágos higiéniai hálózat számára is mintát 
adott.

Kezdeményezője volt az iskolaorvosi 

hálózat megteremtésének, az egészség
ügyi ismeretek széles körű terjesztésének. 

Javaslatot dolgozott ki vízvezeték- és csa

tornahálózat kiépítésére. Mint kutató, ki
mutatta a vér bizonyos „baktériumölő" 

anyagait, bár akkor még az immunológiai 

fogalomkör csak kialakulóban volt Szer

vezési és kutatási eredményeit kong
resszusokon is bemutatta, így értékes kül

földi kapcsolatokat is kiépíthetett. A hazai 
közegészségtan úttörőjének tekinthetjük. 

Élénk oktató-, szervező- és kutató-munka 

közben érte viszonylag fiatalon, 58 éves 

korában a halál

További művei
Felterjesztés a kőzegészségtam tanszék ügyé
iben. Orv. Hetilap. 1874.; IHidapest csatornázá
sa Hp., 1884

Irodalom

HŐGYES E: F, J emlékezete MTA Emlékbe
szédek, 1902.

lambnebt Miklós

FONÓ ALBERT

(Hudapttt, IStíl.JiH . 2.- 

lindapcíl, 1972. non 21.)

A Műegyetemen 1903-ban ka|x>tt okleve

let, utána magyar, német, belga, svájci, 

francia és nagy-bntanniai gyárakban dol
gozott Hazatérve külföldről, 1909-ben 

műszaki doktori vizsgái tett, majd ónálló 

tanácsadó és tervező mérnökként tevé
kenykedeti.

Fő szakterülete az energetika volt. Ez
zel foglalkozott már a Mechanikai munka

tárolás villamos hajtásnál című doktori ér
tekezése is. Találmányai közül említést 
érdemel az 1923-ban kidolgozott gőzka

zán, valamint az 1928-ban szerkesztett új 

típusú bányászati légsűrítő berendezés 
Szállítógépek és vasúti járművek önműkö

dő fék- és menetszabályozójának a szaba

dalmát 1924-ben a német Siemens-cég vá
sárolta meg. 1926-ban az elsők között dol
gozott ki egy szárnyashajót, amelynek ki 

sérleteibe Kármán Tódor is lekapcsoló
dott.

1947-ben a budapesti Műegyetem ma

gántanára, 1954-ben az MTA lev. tagja lett. 

1956-ban Kossuth-dijjal tüntették ki 1968- 
tól a nemzetközi asztronautikai akadémia 

lev tagja volt, Az MTESZ elnöksége - egy
kori aktív tagja emlékére - kitüntető érmet 

alapított.
Technikatörténeti jelentőségűek sugár- 

hajtómű-találmányai. Ezek előremutatóak 

voltak, ám feltalálásuk idején mégsem vál
hattak valóra. Később ezeket a hajtóműve
ket mások hozták létre, de terveinek prio

ritása ma már vitathatatlan.
Első olyan találmánya, mely a sugárhaj

tás elvét alkalmazza, az első világháború 

kezdeti szakaszából, 1915-ből származik 

Ezzel a légi torpedónak nevezett eszköz
zel a cálx>rt tüzérségi fegyverek hatótávol
ságát akarta megnövelni F. A rendszeré

nek alapelve, hogy a lövegből indított lö
vedéket egy vele összekapcsolt hajtómű 
tovább gyorsítja. Ily módon viszonylag kis 

kezdősebességgel is lehel nagy távolságra 

lőni, s nehéz lövedékeket kis tömegű ágyú

iból indítani A feltaláló egy olyan megöl 

dást dolgozott ki, mely a mai torló-sugár- 
hajlóművek szinte minden lényeges ele

mét magában foglalja,

A légi torpedóra vonatkozó javaslatot
F, A, az őszi rák-magyar hadvezelőséghez 

nyújtotta lie, ott azonban - nem ismerve 
lel a találmány műszaki és katonai jelentő

ségét - a felterjesztést elutasították. 1928- 
han foglalkozott ismét a sugárhajtással
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Kidolgozla a nagy magasságban hangse
bességnél gyorsabban haladó repülőgép 

számára alkalmas hajtóművet, amelyet lég- 

sugármotornak nevezett el Találmányára 
német szabadalmat kért; ezt rövidesen ki
egészítette egy pótszabadalmi beielentés- 
sel, mely a sugárhajtóművet egy külön erő
forrásból hajtott kompresszor segítségével 

alkalmassá teszi hangsebesség alatti mű

ködésre. A két szabadalomban a feltaláló 

a sugárhajtómű négy változatát írta le.
Az igen szigorú, rendkívül alapos né

met szabadalmi elővizsgálat négy eszten

deig. 1932-ig tartott A megadott szaba
dalmak egyértelműen bizonyítják, hogy a 
repülőgép-sugárhajtómű feltalálásában F. 
A mindenki mást megelőzött.

Irodalom

KOVÁCS Károly Pál: F. A. Magyar Tudomány, 

1973 , NAGY István György Két jubileum 

Csillagászait Évkönyv, 19M.; TEKPLÁN Zénó. 

F A Hp., 1991.

Nagy /simít György

FORBAT ALFRÉD
(Pécs, 1897 márc ) l  - 

Válttgby. 1972 m áj 2 } )

Építész, festő, szobrász. Iskoláit Pécsett 

végezte, majd Münchenben a technikai 
főiskolán. Theodor Fischernél tanult, és 
ott szerzett diplomát Ezután Weimarba 

utazott és Walter Gropius irodájában he- 

lyezkedeit el. Bár mint építész és oktató a 

Bauhaus irányvonalát követte, annak nem 

volt beltagja. 1920-ban Groplussal közö

sen tervezte a berlini Sommerfeld-házat 
(amt a II. világháborúban elpusztult). Elv 

ben az időben alwztrakt képeket is készí

tett, kisméretű színes krétarajzokat, me
lyek alapgondolatai azonban az építészet

hez kapcsolódnak. 1922-ben részt vett a 
Bauhaus lakótelep tervezésében, ennek 
kerelében első feladata a szabadon álló 

házak meglervezése volt. 1925-ban Gropi- 
ussal elkészítette a weiman temetőiben fel
állított Márciusi elesettek című emlékmű

vet. Ennél az volt a feladata, hogy Gropi

us ceruza vázlatai alapján a plasztikus mo
dellt megformálja. Életének ez az első 
avantgarde periódusa 1924-ig tartott. Ek
kor elvált Gropiustól és Szalonikiben ön
álló építési irodát nyitott. 1925-től Berlin

ben a Sommerfeld konszern főépítésze, 

ma|d 1928-ban önálló irodát nyit 1929- 

től tagja a CIAM-nak. 1925-31 között újra 
Gropiusszal működöt! együtt a berlin-sie- 
mensstadti, majd a spandau-haselhorsti 
lakónegyed megvalósításában. 1929-ben a 
berlin-charlottenburgi lakónegyed tervezé

sében vett részt. 1932-ben Ernst Mayjal a 

Szovjetunióba utazott, és az állami város

tervezés szervezetén belül berendezési és 
várostervezési munkákat készített, így Ka- 

raganda és Magnitogorszk részére is.

Az archeológia mindig foglalkoztatta
1918-ban két cikket is publikált az Arche

ológiái Értesítőben. Ez vezette 1933-ban 

ismét Görögországba, és Dörpfeld pro
fesszorral részt vett az olümpiai ásatások 
b3n. Ekkor írta az olümpiai Zeusz-temp- 

lom cellájánsk építészetével kapcsolatos 

tanulmányát. Még ebben az évben haza

tért Magyarországra és szülővárosában, 

Pécsett telepedett le. Több bérházat, csa

ládi házat tervezett, előszeretettel alkal

mazta az épületen a faliképet mint díszí
tést, és nagy gondot fordított a táj. a kör
nyezet és az épület egységére. Építészettel 
kapcsolatos cikkeit ekkor a Pester Uoyd c. 

újság közölte
A politikai és a gazdasági helyzet alaku

lása arra késztette, hogy ismét elhagyja az 

országot, és Svédországban telepedjen le. 
Itt a városrendezés elvi és gyakorlati kér

déseivel foglalkozott, számos várostervei 

és lakóteleptervet készített, svédül és né

metül rendszeresen jelentek meg ezzel 

kapcsolatos cikkei 1942-ig Lundban, ké

sőbb Stockholmban dolgozott 1957-ben a 
IxTlini Interbau kiállításon szerepeli R<v 

mere-rel közösen készített A holnap vám

sának tervével. 195£-60-ban a stockholmi 

technikai főiskolán tanított 1969-ben a 
Bauhaus-Archív rendezett éleiművéből ki
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állítást. 1970-ben kiállított a külföldön élő 
magyar művészek budapesti kiállításán. 
Svédországban mint az antik érmék gyűj

tője és tanulmányozója is elismertté vált.

Irodalom
MAJOR Máté: A modern építészet szolgálatá

ban. F. A. Jelenkor, 1967.; A. F. Architect und 

Stadplaner. Ausstetlung in Ernst Ludwig Haus 

1969 , Danustadt. 1969.; PASSUTH Krisztina: F. 

A Magyar Építőművészet, 1973.; SZOYKA Pál:

F, A Pécsi Műszaki Szemle, 1987.

Hajós György

FORGÓ LÁSZLÓ

(Budapest, 1907. máj. 5 - 

Budapest, 1985jún . 24.)

A zürichi EidgenössLschc Technische Hoch- 

schule műszaki egyetemen tanult, 1929- 
ben gépészmérnöki diplomát szerzett, 

majd ott tanított 1931-ig. Hazatérve a Ma
gyar Radiátorgyár Rt. fejlesztő mérnöke 

lett Itt dolgozott 18 évig, főként hőtechni
kai gépek és berendezések műszaki fej

lesztésén Első találmányai is itt születtek: 
az „Invert rostély" című tüzeléstechnikai 

találmánya magyar és amerikai, a „Sterili

zátor" című találmánya magyar és német 

védelmet nyert. A gyár az ő eredményeit is 
hasznosító termékeit sikeresen értékesí

tette a magyar, német és amerikai piacon. 

Jelentős szerepe volt a háború után a Ra

diátorgyár újjászervezésében. Ezután az 

Iparügyi Minisztériumba került, majd a 

Hőtechnikai Kutatóintézet igazgatóhelyet
tese lelt. Itt fejlesztette ki nagy jelentőségű 

találmányát, az ón. „apróbordás hőcseré

lőt” és az ehhez szükséges gyártástech

nológia kidolgozásában is fontos szere

pet játszott

1951-től haláláig a HŐTERV, majd az 
ennek jogutódjaként műk<jdő Energiagaz

dálkodási Intézet löszaktanácsadója volt. 

A Forgó-féle apróbordás hőcserélő lénye
ges része a I leller-rendszerű (I Hellet 
I-ts/ló) légkondenzációs berendezésnek. 

R rendszer ipari megvalósításában orosz

lánrészt vállalt.

Műszaki érdeklődése igen széles körű 
volt: foglalkozott hőtechnikai gépekkel és 

készülékekkel, energiaracionalizálással, 
távfűtéssel. Találmányok, szabadalmak 
sora jelzi munkásságát. A gyakorlati hő
átszármaztatás terén világszerte elismert 

szakembernek számított. Doktori disszer
tációját egy kevésbé ismert, nehezen átte
kinthető hőtechnikai problémának - pár

huzamosan kapcsolt kondenzátorcsövek 
légtelenítése - szentelte. Ilyen irányú mun

kásságával alapot teremtett nagy teljesít
ményű levegőhűtésű kondenzátorok mé
retezéséhez. Több szabadalma volt a lég
kondicionáló egyik alapvető elemének, a 

keverőkondenzátornak tervezésével kap

csolatban is.
Tevékenyen részt vett a műszaki köz

életben. Szakmai működését számos mó

don jutalmazták. Munkatársai igen sokat 

tanultak tőle és sokan közülük külföldön 
is elismert szakemberré váltak,

Irodalom

LÉVAI András; F, L. Nekrológ. Magyar Tudo

mány, 1985. 12.

Szűcs László

FORRO MAGDOLNA

(/.sámbok, 1904. aug. 21.- 

Fratislon, III., USA, 1995 0

F. M. munkásságának jelentősége három 

tételben foglalható össze. Ó az első jelen
tős magyar női fizikus, ő kezdeti hazánk

ban elsőnek kozmikus sugárzási kutatással 

foglalkozni, az elsők között használt ultra

rövidhullámú technikát fizikai mérésben.
Apja (1896-ig Friedmann) Forró Rólx-rt 

bankigazgató volt, sokat áldozott leánya 
neveltetésére. f!. M. 22 éves korában készí

tette el doktori értekezését, ami 1928-ban 
meg is jelent a Zeilschriíl für Physik hasál> 

jain A téma akkor igen időszerű volt' a di- 
elektromos állandót mérte rövidhullámo

kon. Ugyanebben az évben egy másik 
cikke is megjelent a gázok dielektromos 
állandójának méréséről, a következő év
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ben pedig újabb kél írásában számolt be 
az alkáli-halogenid kristályok optikai tulaj

donságaira vonatkozó vizsgálatairól, amit 
Göttingeni tanulmányútja alatt végzett.

Hazatérése után is hű maradt a dokto

ri munkájánál alkalmazott rádiótechniká

hoz, következő munkáiban a fémek kon- 
taklpotenciálját vizsgálta, illetve a fotocel
la tökéletesítésével foglalkozott. 1930-ban 

nagy vállalkozásba fogott: kozmikus su
gárzást mérő laboratóriumot létesített a 
Pázmány Péter tudományegyetemen A 

méréshez fából készült - lehetőség szerint 
fémmentes — laboratóriumot építtetett, 
igen rövid idő alatt megoldotta a GM-csö- 

vek gyártását, és néhányadmagával elké
szítette az akkor igen bonyolultnak számí
tó elektronikus berendezéseket, 1930 má

jusában már elkezdte a méréseket munka

társával, a mérnök végzettségű Barnóthy 

Jenővel
Vizsgálataik először a sugárzás intenzi 

lásának és a Föld mágneses erőterének 

az összefüggését tisztázták, majd az inten
zitást befolyásoló má.s tényezők szerepét 
mérték. A sugárzás kemény összetevőjé

nek vizsgálatához vastag abszorbensre 

volt szükség, ezért újabb mérőlaboratón- 

umot létesítettek a dorogi bánya egyik. 

315 méter mélységben fekvő járatában A 

mérések egészen addig folytak, amíg a 
berendezések a háborúban el nem pusz
tultak.

Férjével Baróthy Jenővel jelentős részi 

vállaltak az egyetemi oktatásban is, s 19*15 
nyarára készen állt Tangl Károly fizika tan

könyvének az általuk átdolgozott válto

zata. A szépen újrainduló munka megre
kedt. amikor a minisztérium illetékese, 

Zsebők Zoltán (későbbi radiológus pro
fesszor) közölte velük, hogy a kommunis
ta párt tagsága feltétele a további munká
nak, mire elhagyták az országot

Az Egyesült Államokban 1:, M. még 

löbb mint 25 éven ál oktatott különtóző 
egyetemeken, intézetei is a lupílotl „Forro 

Science Corporation' néven. (Ennek mű
szaki igazgatója Barnóthy Jenő volt) Kti

tatásai az atomfizikán és kozmikus sugár
záson kívül különböző biofizikai témákra 

is kiterjedtek.

Főbb miívei

A dielektromos állandó mérésével kapcsolatos 

kérdésekről Mát. és Fiz. Lapok, 35 1928., 

Temperaturverlauf dér Dielektrizitaikonsian- 

len einiger Gase bei verschiedenen Drucken 

Zeitschr f. Phys. 55. 192H., Has Wt.sen dér 

Ultrastrahlung. (BAKNÓTHY-val) Zeitschr f. 

I’hys 71 1931 ; A kozmikus sugárzás termé

szete, Műt. és Fiz. Lapok, 40. 1933.; Diurnal 

vartaiion of Cosmic Ray Shower Natúré, 1937 

ápr. 10.; Zeitliche Anderung dér Schauerin- 

tensitat und Mesotronenzerfall Zeitschr f 

Phys. 112. 1939 ; Reduction of Kadialon Mor- 

tality ihrough Magnelic Pretreaiment Natúré, 

200. 1963.; Devciopment of young Mice. In: 

lliological effects of magnelic field. N.Y. Fle- 

num Press 1964 ; Kísérleti Fizika, 3 kiadás. 

TANGL Károly könyvét átdolgozta BAR- 

NÓTHY Jenő és F M Bp.. 1945

Irodalom

MAKRA Zsigmond. Újrakezdés és újabb vesz

teségek Fizikai Szemle. 41 1991 ; HAIMANN 

Ottó: Harnóthyné F M. (1904-1995) Fiz. 

Szemle, 45 1995

Makra Zsigmond

FÖLDI JÁNOS

(Nagyszalonta, 1755 dec. 21. -  
Hadbái IHajdúbadház/ 1801 apró.)

A korán teljes árvaságra jutott gyermekei 

rokonai kiforgatták örökségéből, és ó a 

maga erejétől és tehetségéből sok nélkü

lözés és megaláztatás közepette jutott el a 

megtisztelő „mester” fokra.
Tanulmányait Szalontán kezdte, majd

1773-1781-ig a debreceni Református Kol
légiumban tanult. 1781-től Kiskunhalason 

tanított A debreceni kollégium bölcs ha

gyománya segítette őt - a tehetsége és 
szorgalma mellett -, hogy a természettu

dományok elmélyültebb lanulásához hoz
zákezdhessen a Pesti Egyetem orvoskarán 

1784-ben. Négy év múlva doktorrá avat
ták, és Szatmiron (Szatmárnémeti) ke/xlie 

meg orvosi tevékenységét.
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Festi évei alatt megismerkedett id. Rá
day Gedeonnal, aki segítene, hogy verse
ivel, műfordításaival, tanulmányaival a 

nyilvánosság előtt megjelenhessen. 1788- 
lól levelezett Kazinczy Ferenccel. Folyóira
tainak állandó munkatársa volt, korrekto
ra a Magyar Múzeumnak

A 18 században arra törekedtek a tu
dósok, hogy tiszta, világos, egyértelmű 

rendszerbe foglalják az ismereteket. Külö
nösen azokat, amelyek minden tanult em
bert érdekellek: nyelvtan, verstan, termé

szetrajz. E három ismerelágai művelte F. J 
is, a mindennapi orvosi teendői mellen 
Kartéziánus kritikával fordult e tudomá

nyok felé. Vizsgálódásainak középpontjá
ban a magyar nyelv és a természettudo

mány magyar terminológiájának kialakítá
sa állt.

A Becsben megjelenő Hadi és Más Ne

vezetes Történetek szerkesztői: Görög De

meter és Kerekes Sámuel 1789-ben ú) ma

gyar nyelvtan írására hirdettek pályázatot, 

melyet ó nyert el (1792). Dolgozatában 
úgy láda, hogy nyelvszokásunk tele van 
ellentmondásokkal. Lália, hogy logikus 
nyelvi rendszert lehetne felállítani, de elfo

gadtatni, használatba vétetni szinte lehelel
len.

A I lajdú kerület orvosi állását 1791-ben 

nyerte el és 1 ladházra (Hajdúhadház) köl
tözött, és figyelme a magyar nyelvű állat- 

és növényrendszer kidolgozása felé for

dult. Rövid kritika és rajzolat a magyar fü- 

vésztudományról (Bécs, 1793) című 60 ol
dalnyi könyvecskéjében a magyar no- 

venynevek rendszerezését és osztályozá

s t  tűzte ki célul. Terminológiai normái 
nagyon szigornak voltak. Úgy vélte, hogy

azonos nyelvi elemektől szerkesztett 

novénynevek olyan növények közöli is 
botanikai rokonságot sejtetnek, amelyek 
távol állnak egymástól Linné rendszerta
nát akarta a magyar állat- és növényvilág
ra alkalmazni A svéd ludós rendszerének 

sikeres alkalmazása magyarul az általa ler- 
vc‘zeii sorozat első és egyetlen kötelében 

valósult meg: Természeti I lislória a Linné

Systemája szerint. Első tsomó. Az állatok 
országa (Pozsony, 1801). Ez az első rend 

szeres magyar nyelvű állattan. A mű az 
élővilág alapkérdéseit veszi sorra.

1791-ben az Erdélyi Magyar Nyelvmí- 
velő Társaság, 1794-ben a jénai Termé

szettudományi Társaság választotta tagjá
nak.

Irodalom

MIXICH Lajos: F. J t)p , 1905 . NAGY Sándor:

F. J a grammatikus és a nyelvü|itó. Hajdú- 

hadliaz. 1929■: JULOW Viktor Hcpillaniás a 

Magyar Fuvészkönyv műhelyébe. Árkádia kó

rul. 1975.; NAGY Sándor; F J hadházi évei. 

Déri Müz. Évk. 1975. F. J. emlékkönyv, Szerk : 

Nagy Sándor. Debrecen, 1878.

Lenkev István

FRANCÉ REZSŐ

(fíécs, 187-i. m áj 20 - 

Hudapesi, 1943■ oki. 3-)

A Monarchia tipikus szülötte. Tisztviselő 

apját Becsből Budapestre helyezték, így F. 
R. gimnazista éveit itt töltötte Már ekkor 

az élő természet kötötte le érdeklődését, 
és lelkes búvárkodásba merült a régi Ka

maraerdőben (Buda déli részén). Éretisé 

gi után a Műegyetemen id. Entz Gézánál 
tanult állattani, és már 18 éves korában 
önálló szakírásokai jelentetett meg. 1898- 

ban a Magyaróvári Gazdasági Akadémia 
tanársegéde. Egy németül irt könyve A 

tudomány értéke sikere révén 1912-ben 
Müncheni*.- szerződőit, és itt bontakozott 

ki népszerűsítő tehetsége, valamint biofi- 

lozófiai felfogása is. Saját biológiai intéze
tet is szervezeti, ahol főleg a biotechnika 
klasszikus irányzatát dolgozta ki. Harmo

nikus életvitelre törekvő világnézete nem 
viselte el az előretörő nácizmus agresszivi
tását, és visszahúzódott előbb Salzburg

ba, majd Dubrovnik-Raguzába. Mikor a 

háború ott is elérte, repatriált Magyaror

szágra; itt fejezte be sikereken gazdag 

életéi
Fiatalkori szakmai tevékenysége egzaki 

természetbúvárrá képezte Mesteréhez
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Entzhez hasonlóan őt is az egysejtűek 

(protisták) mikroszkopikus világának vizs
gálata kötötte le-, ez időbeli szaktanulmá

nyai nem pusztán leíró jellegűek voltak, 
mert a primitív növényi sejtekben felis

mert „szervecskék* (otganellumok) funk
cionális értelmezését is megkísérelte. Részt 

veti a Balaton leírását célzó program kivi

telezésében is, a tó mikroszkopikus vilá

gára vonatkozó ismeretek monografikus 
összefoglalása révén Fiatalon, világnézeli 
válságon esve ál, elfordult a 19. sz. diadal
mas materializmusától, inkább egy miszti
kumba hajló életfilozófiában találta meg 

harmóniára törekvő nyugalmát. Németül 
ín könyvek tucatjaival hirdette ezt a „bio- 

filozófiát", de példáit mindig az élő, első

sorban növényi világból merítette Az evo

lúciós felfogást elfogadta, de darwinizmus 

nélkül (!). A fajkeletkezést inkább la- 
marckista alapon képzelte el, felhígítva 

„psychovitahsta” tényezőkkel. Ezen az ala
pon hirdette a „növényi lélek" életéi is.

Időtállóbbnak bizonyult egy új biotech
nika kidolgozására irányuló törekvése, bár 
a mai biotechnológia nem is tud F. R. elő- 

futári tevékenységéről Az ő klasszikus 

nézetei szerint az élőlények testi felépíté
sében, belső szervezetében igen célszerű, 
anyagtakarékos megoldások ismerhetők 

fel Elég csak a csontok belső szerkezetét 
összevetni egy modern híd vázrendsze

rével Ugyancsak helyes felismerése volt 

a talaj mai mikroszkopikus élővilágának 

ökológiai egységbe foglalása; ezt a mikro
világot edafonnak nevezte el. Népszemsi- 

tő munkásságából nagy hatásúak voltak a 

növények életét bemutató színes leírásai, 
amelyekkel igazi természetszeretetre ne

velte olvasóit Ugyanakkor az élet lénye

gének megismerhetetlenségét hirdető misz
tikus életfilozófiája taszíthatja a raciona
lista hajlamú természetbúvárt és laikus 
olvasót egyaránt

Művei kidolgozásában odaadó munka

társa volt művészhajlamú, írónő felesége 
Annte Francé-llerrar Maga F R idegen 
nyelven a Raowl keresztnevet használta

Főbb művei

A darwinizmus mai állása. Hp , 1913, Oas 

Edaphon. München, 1922., A növények élele 

Hp., 1924., Dér Wtg zu mir (önéletrajz) Mün

chen, 1927.; Az állatok csodálatos világa, Hp., 

1940.

Irodalom

SZAHÖ Zoltán: F. R halála Botanikai Közi.. 

1943 ; RAl’AlCS Kaymund: A magyar biológia 

története. Hp., 1953-

Lambrecbt Miklós

FRANK GÁBOR

(Budapest, 1008.?-’  194-1.?)

1927-től tanult a budapesti Műegyetemen, 
ahol 1931-ben gépészmérnöki diplomát 
szerzett Ezt követően a Patai Imre által 

alapított VATEA (ma: Tungsram Rt Váku

umelektronikai Gyár) kutatólaboratóriu
mában dolgozott Jelentős eredményeket 

ért el az elektroncsövek oxidkatódjának 
fejlesztése terén.

1938-ban elsőként javasolta a röntgen- 
rétegfelvétel új képalkotási módszerét, 

amely három évtizeddel később a kompu
tertomográfia (CT) elvi alapját képezte. 

Szakított a röntgenátvilágítás (és általában 
a fényképezés) hagyományos, centrális 

projekción alapuló képalkotásával, he

lyette az emberi test keskeny rontgensu- 
gárnyalábbal való letapogatását indítvá

nyozta Az így kapott „profilokból’’ kíván

ta a lestbeli sűrűségeloszlás rétegképéi re- 
konslmálni Találmányára előbb német, 

majd magyar szabadalmat kapott. A konst- 

nikció sugároplikai szempontból azonos 

utat követ, mint a számitógépes rönigen- 

scannerek első generációja.

A 30-as években nélkülöznie kellett 
mind a számítógépet, mind a nagy érzé
kenységű sugárdelektorokat, ezért nem 

digitális, hanem analóg eljárási választott, 
amelyben az érzékelés, adattárolás és 

feldolgozás lotolec'hnikai módon történt 

Modellkísérleteit a Philips budapesti 
röntgenvállalatánál, a Metalix Rt -nél 
végezte
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F. G 1944-ben munkaszolgálata* labor
ba került. Halálának sem pontos dátuma, 
sem körülményei nem ismeretesek. A 

kutatás megszakadt, s zseniális elgondolá
sa feledéslie merült. Tőle függetlenül dol
gozta ki Hounsfield az ugyancsak letapo- 
gatásos alapelvű komputertomográfot.

Főbb műve

Verfahren zűr Herstellung von Körperschnitl- 

bildern mittels Kontgenstrahlen, Rcichspaten- 

tamt, Patenlschnfl Nr. 693374, 28. Juni, 1938.

Irodalom

Ziedses des Plantes: Hevorzugte Krtntgen- 

darstellung bestimmter Teilc des mcnsch- 

lidien Körpers in Vergangenbeit und Gegen- 

wart Rftntgenstrahlen, 1978/38.;JESZENSZKY 

Sándor: F. G., a rontgen-rétegvizsgálat magyar 

feltalálója. Magyar Tudomány, 1986/12.

Jeszenszky Sándor

FREUND GYULA

(Budapest. 1890Jún. 24- 

New York, 1960. ápr. 29.)

Középiskolai és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Orvosi diplomáját 

megszerezve (1913) a cs. kir. (közös) had
seregig lépett és katonaorvosként műkö

dött az 1. világhálx>ni végéig. Az összeom
lás után a budapesti Tudományegyetem 

orvoskari Közegészségtani Intézetében 
lieberinann professzor tanársegédje lett, a 
kialakult nehéz politikai és gazdasági vi

szonyok hatására azonban hamarosan az 

Amerikai Egyesült Államokba emigrált 

(1923) Philadelphiában bakteriológusként 

helyezkedett el, néhány évvel később a 
Cornell Egyetemen lett a kórtani intézel ta
nársegédje (1932) Innen a New York-i 

egészségügyi osztály aligazgatójává ne

vezték ki (1938) A II. világháború liefeje- 
/ődése után a New York városi Közegész

ségügyi Kutató Intézet immunológiai asz

ályának letl a vezetője (1945-1956), majd 
haláláig (1960) az Orsz Allergológiai é.s 

Infektotógiai Intézel immunológiai lal>ora- 
tóriumát vezette,

Immunológiai munkásságát még Lie- 

bermann mellett kezdte, majd Ameriká
ban folytatva, 1940-től folyamatosan és 

rendszeresen az immunológiai adjuván- 
sok kutatására összpontosította érdeklődé
séi, Vizsgálatai nemzetközi sikert aratlak: 

a „Freund adjuváns" - éspedig annak 
mind komplett, mind inkomplett változa
ta - a mikrobiológusok é.s immunológu

sok munkájának nélkülözhetetlen segítő
jévé vált. Igénybevételével ugyanis gyen
ge antigénhatású anyagokkal szemben 

is 10-20-szorosra fokozhatjuk a szerve

zet specifikus immunválaszát. A módszer 

mind elméleti, mind gyakorlati immunoló

giai szempontból is jelentős, sőt segítségé
vel bizonyos autoimmun betegségek is 

modellezhelővé válnak.

Irodalom
Jan HIBEL, D : Milestones in immunology. Sri. 

Hédin. Publ. Madison, Wl 1988.

Karasszon Dénes

FK1DVAJLDSZKY JÁNOS

(Zólyom, I730.dec. 13-- 

Szepes vm. 17 84. ?)

Bécsben filozófiát, természettudományo
kat, matematikát hallgatott, majd Nagy

szombaton teológiát. Megszerezte a filozó
fiai doktorátust, de inkább a gyakorlati tu
dományos problémák, kutatások érdekel

ték. 1764-ben nevezték ki tanárnak Gyu

lafehérvárra, de rövidesen Kolozsvárra ke

rült tanárnak az egyetemi rangú jezsuita 

akadémiára, ahol életének legproduktí
vabb tíz esztendejét töltötte el. Itt latint, 

természettudományokat, fizikát és mate

matikát tanított, majd a tanintézet könyv
tárosa letl. A természet szenvedélyes kuta

tója volt, neki tulajdonítható az intézet ter

mészetrajzi gyűjteményének a megalapo
zása és fejlesztése, az ő gyűjtőmunkájának 

gyümölcse az ásványtár Serkentőleg hat

hatott munkásságára az is. hogy ebből a 
tanintézetből hívták meg a liécsi egyetem 
tanárának Hell Miksát. Kutató, vizsgálódó.
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vérbeli természetbúvár adottságai állandó 
mozgásra, utazásra késztelték. A jezsuita 
rendnek 1773-ban történt feloszlatása után 
rövidesen, valószínűleg 17?6-ban elhagy
ta Kolozsvárt, Erdélyt, és a Szepességben 

egyházi pályán működött tovább Ott is 

fejezte be tudományos kutatásokban gaz

dag életét.
Elsősorban a természettudományok te

rületén - beleértve a bányászatot - alko
tott maradandót. Két évvel Erdélybe érke
zése után tette közzé kutatásának első 

eredményét a vasról és a szénbányákról. 

Dissertatio de natura ferri et ferraris Ko
lozsvár (1766) címö munkájában, mely

ben az erdélyi vasbányászat és kohászat 

két központját, Vajdahunyadot és Toroc

kól emeli ki.
Miután bejárta Erdélyt, bányáit tanulmá

nyozta és ásványait gyűjtötte, tapasztalata
it, vizsgálódásait Minerologia Magni Princi- 

patus Transylvaniae Claudiopoli (1767) 
című úttörő művében foglalta össze lati

nul, mely Kolozsvárott jelent meg Ez a 
munka az első magyarországi mineralógia 

könyv, amely Erdély ásványtani viszonyai
nak első leírását, topográfiáját adja, és ez

1774-ben Bécsben második kiadásban is 

megjelent Ezenkívül tevékenyen támogat

ta a kormányzatnak a földművelés és az 
ipar fejlesztésére irányuló törekvését

Technikatörténeti szempontból nagy je
lentőségű eredményeket ért el a papírgyár
tás korszerűsítésében. Közreműködött az 

1769-ben megalakult Erdélyi Mezőgazda- 
sági Egyesület (Socielas Agriculturae) létre

hívásában és tevékenységében Ezzel kap

csolatban írta meg 1771-ben az erdélyi trá
gyázásról é.s szántásról szóló úttóiő agrártu

dományi értekezését (Dissertatiode agris fi- 
mandis et arandis...) latinul, mely kézirat

ban maradt. Sokoldalú, úttörő munkásságá

ért Mária Terézia nyugdíjban részesítette és 
apátságot adományozott neki

Irodalom
KOCII Sándor A magyar ásványtan története. 

Hp.. 1952, CíETRI Elek: F.J., a tenné Nőtudo

mányok hazai űttftrrt|e Korunk. 1965 CSFT

KI Elek: Egy agrártudós a 18. századi Erdély

ben Korunk Évkönyv 1977. Kolozsvár. 1977

Csikv Gábor

FRIVALDSZKY IMRE
(Bacskó. I799febr6- 

Jobbágyi, 1870 oki. 19)

Gimnáziumi tanulmányainak befejezte után 
1816-ban a pesti egyetem orvosi karára 
iratkozott be, ahol 1825-ban orvosdokto
ri oklevelet szerzeit Az egyetemen Reisin- 

gerJános az állattan, Habere Károly a nö
vénytan iránti érdeklődését növelte (az 

utóbbiról egy - a bulgáriai Backovo kolos
tora mellett talált - növényfajt nevezett 

el). Már orvosi tanulmányainak idején ter

mészetrajzi kutatásokat végzett a Kárpátok 

vidékén. Még diplomájának megszerzése 

előtt kinevezték a Nemzeti Múzeum ter

mészetrajzi osztályához segédőri beosz

tásban. 1830-ban 3 pesti egyelem orvosi 
kara jegyzőnek választotta meg

1833-ban Füle András segít,ségével gyűj
tő-expedíciót szervezett a Balkánra, mely

nek eredménye mintegy 2000 növény és 

3000 állatfaj volt (utóbbiak jórészt puha

testűek és rovarok) Az említetten kívül 
még két kutatóutat hozott létre a Balkán 

területére, továbbá Kis-ázsiába. Később 

negyedik kutatóutat is szervezett, ez alka
lommal unokaöccse Frivaldszky János 
Krétái, Kis-Ázsiát, a Balkánt. Korfut és Mál

tát bejárván, gazdag anyaggal léri haza. 

Utolsó külföldi kutatóúljál unokaöccse tár

saságában 1846-ban tette meg. ez alkalom
mal a Balkánon, Kis-Ázsia nyugati part

vidékén és Szicíliában gyűjtöttek,
Új (botanikai és zoológiái eredményeik, 

gondos illusztrációk kíséretében elsősor

ban a Magyar Tudós Társaság Évkönyve

iben, valamint a regensburgi „Flóra" című 
folyóiratban láttak napvilágot Közülük ta
lán a legszebb eredmény a Rodope-hegv- 
séghen felfedezett új Gesneriaceae-genusz 

monotipikus faja, melyet F I egykori pro
fesszorának emlékére Haberle rhodopen-
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sis néven vezeteu be a tudományba (A la; 
ma is sziklakertek szép dísze.)

Később már csak hazai gyűjtőutakon 
vett részt. 1832-ben a firenzei Accademla 

delle Scienze rendes, 1834-ben pedig a 

M. Tudományos Akadémia levelező tag
nak választotta 183ó-ban pedig a londoni 
Kntomologytal Society tagja lett. 1837-ben 

a Nemzeti Múzeumban az archeológia és 

numizmatika helyettes őre, 1838-ban pé
tiig a Magyar Tudományos Akadémia ren

des tagja lett. 1841-1851 közt még szá 
mos társaság, köztük több külföldi válasz

totta tagjául. Utolsó elismerésként elnyer
te a Magyar Tudományos Akadémia nagy- 

diját.

Petényi Salamon János mellett őt ne

vezhetjük az európai színvonalú hazai fa

unakutatás atyjának. Nemcsak számos új 

fajt, főként rovarokat írt le, hanem általá
nos faunisztlkai és állatföldrajzi kérdések, 

ezek kárpát-medencei problémáinak meg
oldásában i.s jeleskedett.

I'obb művei
Di.ssertatlo tnag medlca sistens monographi- 

ani serpentium Hungarae, Pestini 1823; Cata- 

logits insettorum Emerici Frivaldszky, Pestini 

1H34; Közlések a Ualk.iny vidékén tett termé

szettudományi utazásról. M. Tudós Társaság 

Évkönyvei, 1835, 1837, 1840.; Rövid áttekintés 

egy természetrajzi utazásnak Kir M Termé- 

Nzeltudományi Társaság Évkönyve, 1841-1845, 

Értekezés a vándor sáskáról, természetrajzi és 

'itatus-gazdlszati szempontból, Buda 1848 Ca 

történeti adatok Gerenday Józseftől); Jellemző 

adatok Magyarország faunájához, Pest 1866) 

korábban a Magyar Tudományos Akadémia 

Évkönyvei XI kötetben 1865-ben jelent meg. 

Kniomológiai kémleletek, Pest 1862, kézirat

ban maradt A balkán vidékén tett természet

tudományi utazás, továbbá jelentó,s botanikai 

műve; Succinta diagnoses specierum nova- 

n«n Eumpaea -Turcicamm (plantamm). min

dezek az OSZK kézirattárában

Irodalom
scili;r>i:i. l |> l. természettudományosexpe 

ditiója Tudománytár, 1834.; JÁVOKKA S 

Magyar természetkutatók a Balkánon Terin 

md Közlöny, 1934 ; NP.NDTViai K P I élet 

R,j*H Prtek a Terin tud. karéból, 1K72 , SZE

LEI L.. F. 1 Tudomány és Mezőgazdaság 1991.; 

PRISZTER Sz.: Egy Balkán-kutató orvos. Bú

vár, 1992.

Kádár Zoltátt-Priszier Sza niszló

FROMMER RUDOLF

(Pest, 1868 aug 4 - 

Hiidapest, 1936. szept. I )

Nem készült műszaki pályára A Kereske
delmi Akadémia elvégzése után a Tőzsdé

re került, majd a Hitelbankban volt tisztvi

selő. Itt Kornfeld Zsigmond először a szép 

kézírására lelt figyelmes, aztán pártfogásá
ba veite a tehetséges fiatalembert (aki ké

sőbb Kornfeld bátyjának a lányát vette fel
eségül). F. R. megtanult németül, franciá

ul, angolul, és ő készítette el 1896-ban az 

első német-magyar, magyar-német tőzs

dei szótárt. Még ebben az évben, 1896- 

ban a Fegyver- és Gépgyár Rt. cégvezető

je lett, és ennél a vállalatnál maradt 1935- 

ös nyugdíjba vonulásáig. Kpperlein Osz

kár (1844-1903) halála után, 1903-ban a 
gyár igazgatójává nevezték ki, majd ké
sőbb vezérigazgatóvá. Érdeklődési köre
- talán az akkori idők igényei is - a fegy
vergyártás felé irányították a figyelmét

F. R. ötleteivel, szabadalmaival, a gyár 
lehetőségeinek keresésével ablakot nyi

tott a világra. Megindította a kézi-, marok-, 
vadász- és gépfegyverek, valamint a söré

tes puskák és az önműködő Frommer 
féle pisztolyok gyártását. Fzekből évente 

egyre többel adtak el. Az általa vezetett 

gyár hírnevét mutatja, hogy már 1908-ban 

(apán kereskedelmi delegáció is járt a So
roksári úton

F. R- első szabadalma; „Önműködően 

felhúzható és töltő, valamint biztonsági 
szerkezei lőfegyverek számára” lett az 
alapja a róla elnevezett Frommer piszto

lyoknak (Frommer-Stop, Frommer-Baby). 
Az első lTommer-modell, az öntöltő pisz

toly 1901-ben jelenL meg. A szakirodalom 

Rolh-Frommer pisztolyként is ismeri Az 

1910-es Frommer-modellt már markolat
biztosítóval is ellátták A Frommer-Stop
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modellt 1914-1918 között nagyobb meny- 
nyiségben szállították az osztrák-magyar 

hadseregnek.
Az 1930-as évek elejéig több mint száz 

szabadalmat jelentett be és ezeknek nagy 
részét külföldön is szabadalmaztatta. Va- 

dászpuskájának összes rugóját nem le
mezrugóból. hanem tekercsrugóból ké
szítette. A 30-as években esztergapadra 
négykéses, magasságban mechanikusan 

pontosan állítható késtartót szerkesztett, 

ahol a kések kulön-külön is állithatóak 

voltak.
Bár műegyetemet nem végzett, műsza

ki munkásságának elismeréséül a Mérnö

ki Kamara „tiszteletbeli mérnök'' címmel 

tüntette ki. Címei, kitüntetései közül erre 
volt a legbüszkébb.

1919 tavaszán F. R t eltávolították a 
gyárból, s csak 1920 júniusában (élhetett 
újra vissza. Az I. világháború befejezése 

után a hadianyaggyánásban jelentős vissza

esés következett be, s ez a gyártási profil 

módosítására sarkallta a gyár vezetőségét. 

Új típusú háztartási mérleget, rajzeszközö
ket, esztergapadokat, fúrógépeket gyár
tottak - nem egyet F. R. szabadalma alap

ján. A fegyverprofilból megmaradt a leg
es vadászpuska gyártás Az 1929-es stock

holmi európa-bajnokságon a FÉG vadász

fegyverei „legyőzték" Európa és Amenka 
gyárainak termékeit, majd dr. Lumnitzer 
Sándor Monté Carloban világba|nokságot 

nyert a FÉG lelsőkulcsos, ejektoros, söré

tes puskájával. E fegyver később a Monté 
Carlo nevel kapta Sikeres termék volt eb- 

l>en az időlien a Frommer-Lihput mellény
zseb-pisztoly, amely rugós szerkezettel ké

szült, 6,35 mm kalilx.-rrel

Hiába voltak azonban a piacképes 

szerszámgépek, a csillárok, lámpák. Tan

eszközök és vadászfegyverek, egyre nóll 
a gyár adóssága. F. K mindent megtett a 
gyár életben maradásáért. Nem csupán 

konstruktőr, tervező, de jó üzletember is 
volt A gyár termékeinek itthon és külföl
dön piacot tudott szerezni A Magyar Álta

lános Hitelbank szakértői elismeréssel

adóztak F. R. vezérigazgató szakértelmé
nek De ekkor már 62 éves volt. Egykori 

munkakedvét, erejét kikezdte az idő. Kér
te nyugdíjazását. 1935 novemlier elején 
ment nyugdíjba.

Irodalom
A Magyar Fém- és Lámpagyár Rt. igazgatósá

gának üzleti jelentései az 1921-1942. közötti 

évekről.; HAKDY József: Vadászfegyverekről 

a vadászoknak. Up.. 1969.; NÉMETH József: 

A Fegyver- és Gázkészülékgyár 100 éve 

(1H91-1991). Bp., 1991

Németh József

FRÖ1JCH DÁVID
(Késmárk, / 595-

l.őcse, 1648.ápr24.)

Geográfus, kalendáriumkészítő, csillagász 

és matematikus volt, aki jelentékeny fizi
kai ismeretekkel Ls rendelkezett Magá

nyos alakja e századnak, korát sok szem

pontból megelőzte, tanítványa, követője 
nem volt, és az utókor még sokkal mosto

hábban bánt vele, mint HonterusJánossal, 
a tudós nyomdásszal és tanítómesterrel, 
akinek műveivel legalább a szorgalmas fi

lológusok és egyháztörténészek foglalkoz

tak

Tanulmányait az Odera melletti Frank

furtban végezte, és összesen tizenkét esz

tendőt töltött külföldi utazásokkal. Külö
nösen magyar, német és latin nyelvű ka

lendáriumaival olyan hírnévre telt szert, 

hogy III Ferdinánd „császári és királyi ma

tematikus" címmel tüntette ki, és nyugdi- 

|at biztosított számára. Külföldről hazatér

te után Késmárkon élt, és irodalmi mun

kássága mellett magántanítőként matema

tikát és történelmet adott elő. Hírnevét 

azonlxin nem tudományának köszönhette, 

hanem annak, hogy eLsőként mászta meg a 

Magas-Tátra csúcsait, mégpedig 1615-ben

Ó maga két művétx;n, az 1639-1x.-n meg

jelent Medulla Geographiae . -bán, és az 

1644-es kiadású Cynosura Viatorumban is 
leírja ezt az eseményt, liz nem elsősorban 

azért érdekes, mert őt mint korai alpinistái
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ismerjük meg, hanem azért, mén ez alka
lommal szerzett megfigyeléseinek leírásai 
mint igazi természettudóst mutatják he 
egy olyan korban, amikor sokkal inkább 

szokás volt a régi irodalom vad spekuláci
óit feleleveníteni, mint a saját tapasztala

tokról beszámolni,

F. D. ugyanis a légnyomásnak a földrajzi 

magassággal való változását sokkal előbb 

észlelte, mint ahogy ezt Torricelliről, Pas
calról vagy másokról az egyetemes llzika- 
torténet-írás feljegyezte Munkásságában a 

korában legmodernebbnek számító gon
dolatok mellett megtaláljuk az előző szá

zad, vagy annál régebbi korok babonáit is. 

De ne feledjük: még a 18. században is ta

lálkozunk az övéhez hasonló ellentmon
dásokkal,

Műveit három csoportra oszthatjuk. Az 
egyikbe földrajzi munkái tartoznak, a Me- 
dulla mint kimondottan földleírás, és a 

Cynosurae peregrinantium, amely műfaji

lag vegyes: földrajzon kívül erkölcstani, 

történeti, vagy akar szórakoztató munká

nak is nevezhető. A másik - mennyiségi
leg legnagyobb - részt alkotják munkássá
gában a kalendáriumok. Ezeket azonban 

nem lehet egyszerűen, mint egyetlen mű

fajhoz tartozó műveket elkönyvelni. Nyel

vük magyar, német és latin, s évente jelen

tek meg. Műveinek harmadik csoportjába 

tartoznak a kalendáriumoknak a hagyo
mány szerint nem egészen odaillő feje

zetei, valamint az Anatome Kevolulionis 

Mundanae (A világ forgásának vázlata), 
amelyet még 1632-ben irt, megmutatva, 

hogy nem egészen ért egyet saját kalendá
riumaival sem.

K D. tehát a 17. század első felének leg

termékenyebb kalendáriumszerzője, aki 
1623-tól kezdve évente adta ki e munkáit 

Pásti vagy Ephemeris címen latinul, ma

gyarul mint „Fröelich Dávid késmárki 
Astronomus Kalendáriumáét, és talán leg

nagyobb számban (legalábbis a legna
gyobb számban fennmaradt) német nyel

vű jSchreibkalender"-jeit: „Almanaclf-jait 
vagy .Tagebuch'-jait.

A kalendáriumok a népszerű ismeret
terjesztés első megjelenési formájának 

mondhatók, és F, D, valóban e műfaj mes
terének mutatkozik. Elmefultatása pl, a 
meteorológiáról - sok hasonlóval együtt - 

a Prognosticon egyes fejezetei közé van 

elhelyezve, mint néhány „nützliche und 

lustige Fragen'-ra adott válasz. Nyilván

való, hogy nemcsak érdekesebbé és színe
sebbé akarta tenni ezzel a kalendáriumot, 

hanem a kérdéseket éppen azért helyezte 
két Prognosticon közé, mert azt, hogy mi
lyen termés lesz, vagy milyen járványok 

várhatók, azt az olvasók biztosan elolvas
ták, és így a tudományos kérdések iránti 

érdeklődésnek a felkeltésére a leg|obb 

mód volt ez az ügyes szerkesztési elv.

Irodalom

M ZEMPLÉN Jolán 1974-ben szlovák nyelven 

megjelent tanulmányából sajtó alá rendezte 

GAZDA István.

M Zemplén Jolán

FRÖLICH PÁL

(Torzsa, 1889 dec. 6 - 

Szeged, 1919 oki 15 )

Édesapja, aki református tanító volt, fiát a 
budapesti evangélikus gimnáziumba írat

ta be. Érettségi után elvégezte a budapes 
ti tudományegyetem matematika-fizika ta

nári szakát. 1912-ben, miután oklevelét 

megszerezte, részt vett Eötvös Loránd ge

ofizikai méréseiben, 1914-től a budapesti 
református gimnáziumban tanított 1918- 

ban doktorátust, 1923-ban magántanári 

képesítést szerzett, 1924-ben kinevezték a 
szegedi kísérleti fizikai tanszék élére, amit 
nyilvános rendkívüli, majd 1926-tól nyilvá

nos rendes tanárként vezetett. 1927-ben az 

akadémia levelező tagjává választotta.

Első dolgozatait a klasszikus fénytan 

köréből irta. 1925-l>en Rockefeller ösztön
díjjal az USA-ba utazott, ahol egy évet töl

tött Ualrimore-lwn John I lopkins egyete 

mén. Itt a lumineszcenciafény polarizáci
ójával, valamint a viszkozitás és a polanzá-
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dós Fok kapcsolatával foglalkozott Haza
térése után fluoreszcencia és foszforesz- 
cencia kutatásokat végzett.

Jelentősebb tudományos eredményeit 
a zselatinfoszforok kutatásának teái létén 

érte el. Vizsgálta a mágneses tér hatását a 

zselatinfoszforokra, felfedezte az ún elő- 
gerjesztés jelenségét, nevéhez fűződik a 

polarizációs színkép fogalma
Új, a maga idejében igen érdekes jelen

ségeket vizsgált, korszerű méréstechniká
val. Az egyszerű megfigyelés helyett igye

kezett minden területen objektív, műsze

res mérést alkalmazni
Iskolateremtő egyéniség volt. Számos 

tehetséges fiatal munkatársat gyűjtőn ma
ga köré (Darvas Andor, Benkő István, Miv 

chung Ilona, Bános Gizella), akiknek né

hány évi munka után színvonalas publiká
cióik jelentek meg az előzőleg említett 

tárgykörökből. 1944-ben a tanszék beren

dezéseinek a legjavát elrejtette, így Né

metországba csak kisebb értékű, viszony
lag könnyen pótolható eszközöket telepí

tettek ki Az oktatás a kényszerű szünet 
után már 1944 novemberében megindult. 

Ú| munkatársakat gyűjtve maga köré rend

kívüli energiával látott hozzá az oktatás és 
a kutatás újjászervezéséhez Korai halála 
után Budó Ágoston folytatta az általa meg

kezdett munkál,
A Mathematikai és Természettudomá

nyi Értesítőben 1918 óta publikált, az Ac- 

ta Chemica et Physica-nak nem csak szer

zője, hanem 1928-tól társszerkesztője is 
volt, legjelentősebb eredményei a harmin

cas évek végétől élvonalbeli külföldi szak
lapokban, Annáién dér Physik, Physical 

Review, Zeitschrift für Physik stb. is meg

jelentek Kísérleti természettan című jegy

zetét 1941-től használták

Irodalom

GULYÁS Pál. Magyar írók élete és munkái, 

IX Hp., 1992., FARKAS Zsuzsa: Fizika Szege

den. In KOVÁCS László (szerk.): Fejezetek a 

magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből. Hp., 

1992

Makra Zsigmotul



G,Gy
GAÁI. SÁNDOR

(Gogánváratja (KúkOtlőmente], 1885. okt 4- 

Cseniát, 1972 Jú l 28)

Egyetemi tanulmányait a bécsi hadmér

nöki akadémián végezte. Végigszolgálta 
az első világhábonit, majd hazatért és Dé

ván műszaki vállalatot nyitott Az 1950-es 
években már Sepsíszentgyörgyön dolgo

zott, a Helyiipari Vállalatnál. Csaknem re

meteként élt megrendítő körülmények kö
zölt: egy szakiskola szolgálati lakásokból 

álló tömbjének lomtárszerű helyiségében 

Nevét hiába keresnénk a tudománytör

téneti, fizikatörténeti munkákban, pedig 

nem kevesebbet oldott meg, mim a ciklo

non működési elvét, az amerikai Law- 

rence előtt.
Eddig előkerült első tudományos dol

gozata a „Gerat zűr Aufklárung unsicht- 
barer Geschütze" (Láthatatlan ütegek fel

derítését szolgáló készülék) 1915-ből. A 
csaknem száz oldalas munkát elküldte a 

lwlini Siemens und Halske-cégnek, ahol 

3zt elutasították.
G. S. a „Die Kaskadenröhre. Ein Beitrag 

zum Problem dér Atomkern - Zertriimme- 
ning" (A kaszkádcső. Hozzájárulás az atom

magrombolás problémájához) című dol
gozatában a ciklotron megoldását vázolta 
fel, csaknem tökéletesen A Zeitschrift für 

Physik válasz-levelezőlapja (1929 máj. 6.), 

a dolgozat vételét nyugtázta. Egy hónap 
múlva a kéziratot visszaküldték azzal a 

megjegyzéssel, hogy a kérdést már 1928- 

ban Wicleröe megoldotta, A szerkesztő
ség tévédéit Wideröe a lineáris gyorsító 

t'lvéi ismerte fel. G S. 1929-es dolgozata 

teljesen eredeti megoldás volt!
A dolgozat az ötvenes évek elején újból 

szakember kézéin; kerüli: G S elküldte a 
Bolyai tudományegyetemre, T T. Vescan 

professzornak, Fennmarad! a professzor

válasza, amelyben hangol ad meggyőző

désének, hogy a prioritás őt illeti, és ezt 

nem csak magánvéleményként hangoz
tatja, de publikálja is: a Lawrence-féle cik
lotront „az erdélyi G. S. mérnök ióval ha
marabb elképzelte".

Fennmaradtak G. S.-nak más dolgoza

tai is 1927-ben küldte el a Die Naturwis- 

senschaftennek az „Eine neue Prüfungs- 
möglichkeit dér Relaiivitatstheorie" című 

rövid közleményét (ezidáig mindössze en
nek a megjelenéséről tudunk), amelynek 

témája élete végéig foglalkoztatta. Később 
már nem a relativitáselmélet igazolásának 

kérdése Izgatta, hanem elméleti megállapí

tásokat tesz „A lineáris áthelyeződés fizi

kai jellemzői" című dolgozatában annak a 
kimutatására vállalkozik, hogy a Lorentz- 

transzformáció független a relativitáselvtől, 
és hogy három, az oksági elvet reprezen
táló formális axiómából tisztán és egysze 
rűen levezethető.

A Bauer Gusztávval közösen kidolgo

zott univerzális forgódugattyús készülé

kük találmányi szabadalmat kapott. Ké

szülékük a Wankel-molorhoz hasonlítha
tó, de nem csak motorként működhet, ha

nem szivattyúként és kompresszorként is

Irodalom

HODÓ Barna Tudományos jelenvalfcágunk 

Kilátó 11 Temesvár, 1982

Bodó Barna

GÁBOR DÉNES
(Hiidapnt, 1900. jún. S- 

Lnndon, 1979 febr 9 )

Mindössze 14 éves volt, amikor lieleszere- 
tett a fizikába. Figyelme rögtön az alomok 

világa, az elektronok viselkedése felé for
dult. Ezek megfigyelésének vágya évti

zedekkel később is motiválta, midőn az
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elektronmikroszkóp tökéletesítésével fog

lalkozott. A korai természettudományos 
és műszaki érdeklődés adta az indíttatást 

műegyetemi tanulmányainak megkezdé
séhez 1918-ban. A stúdiumot a Műegye

tem gépészmérnöki szakán kezdte, majd

1920-tól Berlinben a charlottenburgi kerü
letben levő műszaki főiskolán elektromér- 
nóki ágon folytatta. Mély matematikai is
mereteinek alapjait olyan neves szakem

berektől sajátíthatta el, mint Fejér Lipót, 
Kurschák József és Rados Gusztáv Kortár

sai, barátai, vitapartnerei közé tartozott 
Neumann János, Szilárd Leó és Wigner Je

nő is. Berlinben, ahol századunk első har

madában a fizika fellegvára volt, Einstein 
előadásait hallgathatta.

1924-ben szerezte meg az elektromér- 

nöki diplomát. Huszonnégy éves korában 
már széles körű műszaki és tudományos 

ismeretekkel rendelkezett. A kettős kép

zés hatására mélyen és kitépheteüenül 

gyökeret eresztett az az elméletet és 

gyakorlatot összekötő mérnöki szemlélet, 
amely egész életművében átfogóan és kö

vetkezetesen érvényesült.
Első munkahelye Németországban egy 

nagyfeszüliségű távvezetékek tervezésé
vel foglalkozó kutatóintézet lett Pályája 

kezdetén a nagy teljesítményű, nagyfe

szültségű villamos távvezetékekben létre
jövő tranziens jelenségekkel, majd az ún. 

vándorhullámok megfigyelésére szolgáló 
katódsugár oszcillográfokkal foglalkozott. 

Ez vezette őt a katódsugár oszcillográfok 

működésének alapjául szolgáló elektron

optika tanulmányozásához, majd később 
ebből sarjadt az érdeklődése az elektron

sugaras berendezések, előbb az oszcillog
ráfok, majd az elektronmikroszkóp, vé

gül a televíziós képcsövek problémái 
iránt. 1927-ben (mára Siemens és Maiske 

cég alkalmazásában) doktori értekezéséi a 

katódsugárcsőről írta
1932-től kezdett foglalkozni a plazma

jelenségek elméletével A plazmák, vagyis 

az erősen ionizált, villamos szemponttól 
csaknem semleges gázok elméletének ta

nulmányozása G. D.-t a feltárt effektusok 

gyakorlati hasznosítására, a plazmalámpa 
megalkotására ösztönözte. A plazmalám

pát 1933-34-ben a Tungsram vezetőségé
vel történt megállapodás alapján annak 
kutatólaboratóriumában - Budmcsevits 

Andor segítségével - próbálta megvalósí
tani A sikeres laboratóriumi munkák elle

nére a lámpák magyarországi gyártására 

nem került sor Az Egyesült Izzó nem kí
vánta megvásárolni szabadalmát.

1934-ben Angliába települt. Ezt köve
tően tizennégy esztendőn át a Thomson 

Houston Társaság kísérleti laboratónumá- 

ban dolgozott. Fő munkaterülete az elekt

ronoptika volt. A cég kutatólaboratónumá- 

ban azonban foglalkozni kezdett a hír

adástechnikai információelmélet kérdései

vel is. Kiváló invenciózussága, a fogalmak 

egymáshoz kapcsolásának készsége ve
zette oda, hogy két, látszólag egészen kü

lönböző diszciplína: az elektronsugarak

nak az elektronmikroszkóp javítását célzó 
tanulmányozása, és az információelmélet 

művelése során szerzett tapasztalatait öt
vözze. Az elektronoptikai leképezés tu

dományos vizsgálata vezette a holográfia 

feltalálásához. Felismerte, hogy a tökéletes 

leképezéshez a tárgyról visszavert hullá

moknak valamennyi információját fel kell 

használni. Nem csak a hullámintenzitást - 
mint azt a hagyományos eszközök teszik 

-, hanem a hullám fázisát és amplitúdóját 

is. Ha ez megvalósul, akkor a tárgyról tel
jes (holo) és térbeli (gráf) kép nyerhető. 

Az optikai holográfia elméletéi G, D. 1946 

és 1951 között dolgozta ki. A munka 

befejezését a Mikroszkopia hullámfront- 
rekonstrukcióval II. cimű tanulmánya 

jelezte.
Munkásságának egyik alapvető felis

merése az a priori strukturális informá

ciók kérdésének megvilágítása, a statiszti

kai és stmkturális információelmélet meg

különböztetése és együttes kezelése.
1947 és 1958 között a londoni Imperi- 

al College bán elektronoptikát oktatott, 
majd 1967-ig az alkalmazott elektronika
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professzora volt Ezt követően az intéz
mény egyik vezetője, nyugdíjazásától ha

láláig tanácsadója maradt. Számos tudo
mányos szervezet, így a Royal Society tagja 
volt (1956). A Magyar Tudományos Aka
démia 1964-ben választotta tagjává.

A holográfia szélesebb kórű elterjedé
séhez űn. koherens fényforrás kidolgozá

sára volt szükség. Ez a fordulat 1962-ben, 

a lézer felfedezésével következeit be, 
majd a lézertechnika és a holográfia egye
sítése tette lehetővé a lézerhologramok 

készítését. G. D. ezekben a munkákban is 
alkotó módon vállalt részt, és hozzájárult 

ahhoz, hogy a szövegtárolás, a betű- és 

alakzatfelismerés, valamint az asszociatív 
információtárolás területén új perspektí

vák nyíljanak

Az ötvenes és a hatvanas években foly
tatta elektronoptikai kutatótevékenységét, 

és ismét foglalkozott a plazmaelmélettel 

Nagy érdeklődéssel foglalkozott a tv-kép
cső fejlesztésével is. Olyan lapos képcsö
vet konstruált, amelyben a többszörösen 

megtört elektroasugár útjának zömét a kép
ernyővel párhuzamos síkban teszi meg

Szakmai-tudományos munkásságának, 
különösen a holográfia feltalálásának leg

magasabb rangú elismerését az 1971-ben 

átnyújtott Nobel-díj fémjelezte.

G D munkásságára, életére azonban 
az is jellemző, hogy kiemelkedő szakmai 
sikerei csúcspontján továbblépett az em

beriség világproblémáihoz. A hatvanas 
évektől kezdve figyelmét mindinkább az 

emberiség élete, jövője kötötte le Ezt jel

zik olyan művei mint A jövő feltalálása 

(1963), Tudományos, műszaki és társadal
mi újítások (1970), Az éreti társadalom 

(1972). valamint az a munka, amelyet a 

Kómái Klub keretében vállalt „Most már 
hosszú évek óta - tizenöt éve - kettős 

életet étek fizikus vagyok és feltaláló. Ez 

.1/ egyik életem, a másik pétiig: szociális 

író vagyok Régen rájöttem arra. hogy na

gyon nagy vexmlelemlien van a mi kultú
ránk" vallotta 1972-lx-n, egy budapesti tv- 

rijioriban

Nézete szerint a tudománynak szembe 
kell nézni két nagy problémával. „Az egyik 
előrejelzési probléma: meddig folytatód
hat a dolog úgy tovább, ahogyan most 
folyik. A másik feltalálási probléma: ho
gyan előzhetjük meg a katasztrófát, *

A válaszok kutatásában is hatalmas részt 
vállalt magára. A világhelyzet átfogó fel

mérésének eredményeit az Umbeno Co
lombo professzorral közösen kidolgozol! 
jelentésben tette közzé, A hulladékkor

szak után (1976) címmel, mint a Római 
Klub 4, számú jelentését, E mű fontos 
mérföldkő annak emberiségméretű tuda
tosításában, hogy a pazarlás, a rablógaz

dálkodás kora végérvényesen lejárt A vi
lág új gazdálkodási módot és új gondolko

dási módot követel. Élete végéig foglal

koztatta a hatalmas történelmi kérdés, az 

emberiség jövőjének feltalálása. Öröksé

gének talán még kevésbé értékelt, de kü

lönösen értékes része az a gondolat, hogy 

a jövő feltalálásának magában kell foglal
nia az informatika jövőjének feltalálását, 

az információ és a kommunikáció globá
lis problémakörét.

G. D., a mérnök, a tudós, a szociális 

gondolkodó életműve nagyszerűen pél

dázza a kiemelkedő szakembert és a felis
merései. tudása alapján felelősséget válla

ló közéleti ember teljességre törő életét A 
valóság gyakorlati problémái vezették az 

egyre mélyebb felfedezések felé, és az új 

ismereteket a gyakorlatban akarta és tud

ta hasznosítani

.Szülőföldjétől messzire került, de azt 

mindenkor büszkén vállalta. A Magyar 

Tudományos Akadémia meghívására két

évenként hazalátogatott Budapestre. Bár 
világpolgárnak vallotta magát, Magyaror

szághoz való kötődése sohasem halvá

nyult el, mindig szívesen látta a magyar 

fiatalokat tanszékén. Társaságban széles 

műveltségű, szellemes társalgó volt, sze

rette és gyakran önfeledten énekelte a 

magyar nótákat A gyökerek, amelyek a 
szülőhazához kötötték, sohasem szakad

tak el
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Főbb művei

Válogatott tanulmányok. Bp., 1976 

Irodalom

SZIGETI György; G. D i Válogatott tanul

mányok. Utószó. Bp., 1976.; VAIKÓ Iván Hé- 

ter-GAZDA István: G D. Fizikai -Szemle, 

1979 i ALL1BONE, T E G D 1900-1979. Bi- 

Ographical Memolrs of Fellow of the Roya! 

Soclety, 1980,; G O. emléke Fiz. Szemle, 

1996.

Budincsevits Andor-Füznéri András

GÁBORI MIKLÓS

(Kapuvár, 1925■ dec 3  - 

Budapest, 1996 aug. 9)

A budapesti Pázmány Péter Tudomány- 

egyetem Bölcsészettudományi Karán 1951 
ben elvégzett tanulmányai után rövid, a 
Természettudományi Múzeumban teljesí

tett szolgálat után alig egy évig a Magyar 
Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályán 

dolgozott, majd Veszprémbe és onnan a 

váci Trefort Ágoston Múzeumba került, 

(végül igazgatója lett). Ekkor ismerte meg 

a Dunakanyar késői paleolitikus és epipa 

leolitikus lösztelepeinek ásatási lelet-anya
gát is, pl. Sződligeten (1954), Szobon, Pi- 

lismaróton (1955) slb.
1955-ben került a Budapesti Történeti 

Múzeum Régészeti Osztályára. 1958-ban 
summa cum laude védte meg egyetemi 

doktori disszertációját. Kandidátusi (1960) 

disszertációját a magyarországi késői pale- 

olitikumról irta (megj. 1964). A tudomá
nyok doktora fokozatot 1972-ben nyer
te el.

Mint a hazai paleolitkutatás alapos is

merője, három alkalommal is publikált 

összefoglaló, értékelő áttekintést a ma

gyar őskorkutatás állásáról (1960, 1970, 
1981).

Bekapcsolódott a híres vértesszollősi 
lelőhely korával foglalkozó tudományos 

vitába, valamint - feleségével, dr Csánk 
Veronikával együtt - a „dunántúli szelela- 
kultúra'" átértékelésébe, amelyet középső 
pnleolitikus civilizációnak minősítettek.

Emellett Kelet-Európa, a Kaukázuson 

túli területek és Közép-Ázsia őskorának 
volt különösen szakavatott ismerője. Kül

földön is elismert szaktekintélyének ered
ménye volt többek között az is. hogy ót 
kérték fel a Magyarország régészete dmű, 

Moszkvában, orosz nyelven kiadott kö
tetnek a paleolitikumot tárgyaló fejezetei

nek a megírására (1980) Idehaza pedig a 

Magyarország története című sorozat első 
kötetébe az ő tolla alól került be a hazai 
paleolilikum és mezolitikum alapos jel

lemzése (1984),
Elsőként járt a magyar régészek közül 

Mongóliában, később Kínába is eljutott.

Komoly ásatásokat végzett a budai Re- 

mete-barlangban (1969-70), Monton, Ság- 
várott (1957), majd feleségével együtt Ér

den.
A .vágván ásatás kunyhómaradvány fel

tárását is eredményezte, ami igen jelentős 

a korabeli, addig ebből a korszakból ná

lunk ismeretlen házak megismerése te
kintetében. Azt is felismerte, hogy a („ke

leti") - gravetti kultúrához tartozott maga 
a település A gravetti kultúrával egyéb

ként is igen behatóan foglalkozott.

Élete utolsó éveit jelentős mértékben az 
egyetemi oktatás töltötte ki.

Főbb munkái

Paleolitikus lOszleleteink kultúra és kormegha

tározásáról. Arch. Kn 1954 ; Mezolitikus lele

tek Sződligelről Arcli. Én. 1956.. Az epipale- 

olitikutn lelőhelye Honton Arch Ért. 1958. 

Dér heutige Stand dér l'alaolithforschung in 

Ungarn Arch Ausiriaca 1960., Napfénye-'- 

Mongólia. Bp., 1961.; A késői paleolitlkum 

Magyarországon. Régészeti Tanulmányok III 

Bp.. 1964.; Ben ni gr jtum l’alaolíihikum des 

Donaukniegebietes. Acta Arch. flung 1964 , 

25.|a!ire l’alaolithforscliung in Ungarn (1945-

1969). Acta Arch.Hung. 1970.; Az ősember út

iam. Bp. 1974 , Les civilisations du iMléolithi- 

t|ue moyen entre les Alpes et l'Oural. l’aléo- 

lithiijue, Bp. 1976., Ala-Tau-Ararát Régésze 

li utazások Bp 1978; Az rtsember korának 

kutatása Magyarországon. MTA II Oszt Köz

leményei 1981

F.rdi'lvi
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GALAMB JÓZSEF

(Makó, /88l.febr.J.- 

Oelroil, 1955- dec. 4.)

Elemi és középiskoláit szülővárosában vé
gezte. 1895-ben Szegeden a Fa- és Fém

ipari Szakiskola, majd a budapesti Állami 
felső-ipariskola (a mai Bánki Dónál Gép
ipari Műszaki Főiskola) tanulója, ahol 1901- 

ben szerzett végbizonyítványt.

Gépészmérnöki ismereteit először a 
diósgyőri Vasgyárban, majd a hódmezővá
sárhelyi Mérlegkészílő Gyárban fejlesztet
te tovább. Ezután Aradra kerüli, a Magyar 
Automobil Rt. (MARTA) elődjéhez Itt el

nyert egy 300 koronás ösztöndíjat, amely- 

lyel 1903 elején Németországba utazott 
tanulmanyútra. Drezda, Berlin, Hamburg 

és Bréma voltak útjának állomásai. Elfogy
ván az ösztöndíj; szakmunkásként dol

gozni kezdett Brémában, majd Düssel

dorfban, végül Frankfurt am Main-ban az 
Adler-gépkocsigyárban. Itt megtudta, hogy

1904-ben az USA-ban, Saint Louis-ban au
tó világkiállítás lesz. Megtakarított pénzén

- Hollandiát és Belgiumot is meglátogatva

- 1903- okt. ó-án Hamburgból New York 
ba indult. Gyakorlatilag pénz nélkül érke

zett meg, mert két honfitársának is ő fizet

te a hajójegyét.

Azonnal állást kellett vállalnia Először 

egy dolxjzgyárban dolgozott New York

ban, a Thomson Leather Decorating Com- 
pany alkalmazottja volt. 1904-ben Pitts- 

burghban fél éven át a Westinghouse-nál 
volt szerszámkészítő Megtakarított pén

zén végül is eljutott Saint Loulsba Az ott 

látottak alapján továbbra is az USA-ban 

kívánt dolgozni, és először Clevelandben, 

a Stearn s Automobile Companynál vál

lal! karburátorkészítést, majd Níles-ben a 
Harris Automotive Press Companynál lett 

''Zt'rszámiervezó. Ezután - már a nyelvel 

elsajátítva - mérnöki állásba szeretett vol
na keniilni.

Több lehetőség közül végül 1905. dec.
* 1-én, az akkor még kis munkáslélszámú
l ord M<Kor Coinp.inyhoz kenült gépkonst

ruktőrnek. Egyik rajza annyira megtetszett
H. Fordnak, a gyáralapítónak, hogy maga 
mellé vette, és nagyrészt vele terveztette 
meg a később híressé vált T-modellt, a vi
lág első, egyszerűen vezethető és szerel

hető, ugyanakkor olcsó népautóját.

A T-modellből 1908-27 között több 

mint 15 millió készült. Ez a siker H. Ford
nak mérhetetlen gazdagságot, G. J.-nek 
nagy tekintélyt szerzett. 1944-ig dolgozott 

a mamutvállalattá fejlődött Ford-művek- 
nél. Sok mindent tervezett hosszú vezető 

konstruktőri beosztásban, így az I. világhá- 
borii alatt néhány hadigépet, majd később 
az ugyancsak nagy sorozatban gyártott 

Fordson-trakior prototípusát.
G. J. nem szakította meg kapcsolatait 

Magyarországgal. Többször is meglátogat

ta rokonait, és előadást tartott a Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletben. 1921-ben 

százezer koronás ösztöndíjat alapítóit ma

kói fiatalok támogatására.

Életpályájának elemzői különösen a T- 

modell sebességváltójának bolygóinűves 
megoldását, mint az akkori rossz útvi

szonyokhoz alkalmazkodó konstrukciót 
emelik ki, továbbá a gyújtóberendezés 

leegyszerűsítését. Az olcsóbbá tétel és a 

nagy sorozatban gyártás érdekében szá
mos merész egyszerűsítést kellett végre

hajtania.

Irodalom
HAl.LA Ignác- G J Hudapestcn A pénzvilág. 

1922 ; HAKTOK Tibor: Találkozásom Ford bi

rodalmában Autó. 1930.; NEVIUS. A Ford 

New York. 1954 ; Műszaki nagyjaink 5 k

Terplan Zénó

GANZ ABRAHAM

(Utiler-Hmbracb, 1814 non d- 

fltsl, 186? dec 15)

Sokgyermekes egyszerű kántortanító fia

ként született Svájcban Már fiatalon dol

goznia kelleti - először az ácsmesterséget 
tanulta ki, ma|d Zürichben öntóinas leli 
Húszéves korában megkezdte tapaszia-
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latgyűjtő vándoroljál: Németország, Fran

ciaország, Ausztria, Olaszország különbö
ző városaiban és gyáraiban dolgozott. 
1841 augusztusában érkezett Pestre, ahol 

a Széchenyi István által kezdeményezett 

József Hengermalom Társulat gőzmalmá
nak szerelésében vett részt. A munkálatok 
befejezése után a vállalat öntödéjében dol
gozott, ahol később első öntőmesterré lé

pett elő.
1844-ben önálló öntödét alapított Bu

dán. Kidolgozta és 1853-tól megkezdte a 

vasúti kocsik kerekeinek kéregönlésű - 
mai szóhasználattal: kokillaöntésű - gyár

tását. Ezt a kerékgyártási módszert eddig 

csak Amerikában alkalmazták, és az így 
készült kerekeket innen importálták. A 

technológiát állandóan javította, és a meg

oldásokat sorozatos szabadalmakkal véd

te. 1853-1866 között 59 vasúttársaságnak 

összesen 86 074 db kéregöntésű kereket 

adott el. Megvett egy angol szabadalmat 

is, amely a vasúti váltók szivcsúcsainak 
gyártását könnyítette meg, és ezt tovább

fejlesztve szabadalmaztatta újabb, szintén 
kéregöntésű termékét, s bővítette vele gyá 
ra választékát. A gyár öntöttvas hídszer

kezeteket és malomipari hengereket is 
készített.

1859-ig egyedül vezette vállalatát, egye
dül látta el annak műszaki, kereskedelmi 

és adminisztrációs feladatait Ez óriási 

munkabírását igazolja, hiszen, mint emlí
tettük, számottevő műszaki fejlesztést vég

zett, ugyanakkor - szinte minden évben 

utazva - Európa legtöbb országát bejárta, 

üzleteket kötött és részt vett különböző 
ipari kiállításokon, ahol több émiet is nyert 
munkáival,

A Ganz-gyár 1854-ben 60, 1857-ben 
106, 1867-ben pedig már 3?1 munkást 
foglalkoztatott.

A százezredik kéregöntésű vasúti kerék 

1867 nov 23-án készükéi. Ebből az alka
lomtól G. Á vacsorát adón a gyár összes 

dolgozója és családtagjai tiszteletére, ahol 
ő egy. minden dolgozó által aláirt díszes 

üdvözlő okiratot kapott, minden dolgo

zójának pedig egy, erre az alkalomra vere
tett, ezüst emlékérmet ajándékozott.

Buda és Pest köztiszteletben álló polgá

raként, sikerei csúcsán hunyt el. Hamvai a 
Kerepesi temetőben, az Ybl Miklós ter
vezte mauzóleumban nyugszanak.

Nevét maradandóan őrzik üzemének 
jogutódai, a Ganz-gyárak, amelyek az ő 

munkásságához méltóan, számos világ

színvonalú találmánynyal és gyártmánnyal 
járullak hozzá hazánk és a világ műszaki 
és gazdasági fejlődéséhez

Irodalom

BEKLÁSZ Jenő: A Ganz-gyár elsfí félszázada

1845-1895 Tanulmányok Budapest múlt|ábó!

11. k Bp., 1959 . Műszaki nagyjaink. 2. k. Bp., 

1967.; SZEKERES József: G. Á. élete. Bp, 1967.; 

SUBA Gábor: A Ganz-MÁVAG története ala

pítástól napjainkig. Gépgyártástechnológia, 

1987

Sipka László

GÁSPÁR BÉLA

(Oravlczabánya, 1898. ?- 

Beverfy Htlls, 1973 Jan 7.)

Orvostudományt és gyógyszervegyésze- 

tet tanult a budapesti Tudományegyete

men, de már a húszas évektől kezdve fog

lalkozott a színes fényképezés kérdései

vel, Az 1930-as évek elejétől Németor
szágban, majd a nácizmus elől menekülve 

Belgiumban, és 1939-től az Egyesült Álla
mokban élt 1931-len létrehozta az első 

szubtraktlv eljárással készült színes filmet, 

amely az akkori filmlaboratóriumokban is 

kidolgozható volt. 1934-ben megteremtet
te a róla elnevezett Gáspárcolor-cljáiás 

feltételeit. Ez a színroncsolás elvén alap

szik, amelynek háromrétegű színes fotog
ráfiai eljárássá való fejlesztése fűződik ne
véhez. A rétegekben diffúzióálló módon 

rögzített színezékek az ezüstkép előhivá 

sa, majd megfelelő összetételű, redukáló 

hatású színroncsoló okiatokban való keze

lése után az ezüstképpel együtt elhalvá
nyodnak, kémiailag elroncsolódnak, így a 
réteglx-n levő negatív ezüstképnek inegfe-
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Idő pozitív .színezékkép keletkezik. Ilyen 

módon pozitív képről másolva közvetle
nül pozitív .színezékkép nyerhető.A ha

gyományos színes filmek egyik fő problé
mája a fakulás. Tetézi a bajt, hogy az idők 
során a három szín nem egyforma mének

ben fakul, így a színek egyensúlya felbo
rul. Ellentétben az UV (ultraibolya) sugár

zásra, hőmérsékletre és páratartalomra 
bomlással (fakulással) reagáló színes eljá
rásokkal, ahol az előhívás folyamán jön
nek létre a színek, a színroncsoló eljárás
nál az időtálló három alapszínű réteg a 

megvilágítás után, a hívás során bomlik le 

a megfelelő fedettségig. A Gáspárcolor- 

filmalap egyik oldalán kékérzékeny és bí
bor színezéket tartalmazó, alatta vörösér
zékeny és sárga színezékű fotográfiai réteg 

van, hátoldalára kékérzékeny, kékeszöld

re színezett rétegei öntenek. 1934 óta ilyen 
filmanyaggal Magyarországon is számos 

lilm született. Kifejlesztett egy eljárást, 
amellyel ezüst hangsáv készíthető szubt- 
raktiv többrétegű filmeken, egy ezüst ha- 

lid hangkép helyi előhívásával vagy visz- 
szafeketítésével. Ezt a módszert ma már 

mindenütt alkalmazzák a többrétegű mo

zifilmeknél.
Az 1970-71-es években kifejlesztett ta

lálmánya a Color Proofing Material (CPM), 

amely ugyancsak elterjedt. A ő szabadal

ma alapján készül a Cibachrome anyag, a 
jelenleg legszintartóbb pozitív anyag,

Irodalom

1IKYMER, G. Die neuere Entwicklung dér 

Farlienphotogrjphie (bix 1941). Objektíve etc., 

Wien, 1943-; HRIJNE, W. Renaíssance d'un 

ancien procédé de pltoiographle en couleurs 

Hild und Tón, 1954, 10.; HAKABÁS János (ffi- 

sierk.): Fotolexikon, Hp., 1963 , FR1EDMANN, 

G iiistory of Color I’liotogruphy - Gasparco- 

lor and ihc silver-dyeblesch protess London- 

New York. 1968 , The lOHili Technieal Confe- 

rence (New York, 1970 okt. 4-9.) Journal of 

ilie SMI'Tl-:, 1970. dec,; GÁSPÁR Itéla Journal 

of ilic* SMPTC, 1973 . VAJDA Pál: A folotedmi- 

ka, fotoopiika, foto vegyészei magyar úttörői, 

l'iuó, 1981. 12 ; SZILÁGYI Gálwr: A fotóművé

s z t  története, llp., 1982 . SZILÁGYI Gálxir

150 év A fotográfia története eredeti Írások

ban és képekben. ISp., 1990 

Gadányi György-Vajdáné Csizmánk Irén

GÁSPÁR FERENC

(Szilágysomlyó /Szilágy m l), I86 l.jún . 9- 

Budapest, 1925 Jut 12.)

Hajóorvos, világutazó és útleírő. Orvosi 
diplomáját a bécsi Orvostudományi Egye
temen szerezte 1886-ban. Hajóorvosként 

lépett az Osztrák-Magyar haditengerészet 
szolgálatába, és a gyakorló éveket is be
számítva húsz évet töltött különböző hajó

kon, közben bejárta a világtengereket. Le
szerelése után Budapesten telepedett le, 
1907-ben a Kereskedelmi Minisztérium, 

majd a Népjóléti Minisztérium tisztvise

lője volt. Nagyon sok előadást tartott az 
„Uránia Ismeretterjesztő Színháziban Leg

nagyobb hatását azonban kitűnő írói 
adottságokkal megírt (terjedelmes) köny

veivel érte el.
Mint hajóstiszt minden földrész kikötői

ben megforduli, és jó megfigyelőként igen 
sok jellegzetes és fontos adatot jegyzett 

fel. Utazásainak nagy részét még vitorlás 

hajón tette meg, így ezek a leírásai ma 
már dokumentum értékűek, egy ma már 

ismeretlen életformáról. De ugyanilyen 
részletesen tájékoztat a gőzhajókon folyó 
mindennapi életről. Ezek a leírásai azért is 

érdekesek, mert a tengerész élet (és a ten

gerész szokások) olyan részleteit is be
mutatják, amelyek még a legalaposabb 

hajózástörténeti művekben sem találha

tók meg.
Dél-Amerikáról nagyon bő ismertetést 

ad, nem csupán a nagy kikötők világáról, 
hanem az uruguayi é.s argentínai pampák

ról, a chilei Atacama-sivatagról és a Tűz- 

fóldről is, Ugyancsak színes és hiteles le
írást ad Afrika, India, HáLsó-India, Japán, 

Samoa, I lawan-szigetek és a Salamon-szi- 

getek tengerparti világáról. Megfigyelései 
;t társadalmi viszonyokra, a kulturális és 

kereskedelmi életre is kiterjedlek,
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Orvosként nagy figyelmet fordított a 
különböző vidékek gyakori, ill. jellegzetes 
Ibetegségeire Különösen érdekelték a jár

ványok és azok terjedésének körülmé

nyei.

Főbb művei
40 ezer mérföld vitorlával és gőzzel Szeged, 

1902.; A Föld körül, 1-6. köt. Hp., 1906-1908. 

A fehér ember útja. Hp., 1912.; Tengereken, 

szigeteken. Hp., 1913-

Irodalom

KUHASSEK J.: G Földr Köz! 1988. 1-2; Ma

gyar Uuizók Lexikona.

Bartha Lajos

GATHY ISTVÁN

(Husit. I780.júrt. 10.- 

Tata, 1859. szept. 24.)

1800-1803-tg Ó-Szőnyben tanító Itt írta 

meg 1802-ben Zongoraiskoláját, amely az 
első ilyen jellegű magyar kiadvány Az 

Institutum Geometriáim elvégzése után 

(1803) az Esterházy uradalom mérnöke
ként az uradalom területén lévő mocsarak 

lecsapolásával foglalkozott. Elkészítette a 
Rába, Rábca és a Marcal szabályozásának 

tervét. 1830-ban a tatai uradalom főerdő- 
mestere, 1835-ben a tatai és gesztesi ura

dalmak főmérnöke volt. Korában nagy 

feltűnési keltett, és élénk szakmai vitákat 
kiváltott találmánya, a szogtukor A szám

szerű felvételi eljárás úttörője, az OMGE 

Erdészeti Szakosztályának elnöke volt. 
Gazdasági és műszaki szakirodalmi tevé

kenysége egyaránt jelentős. 1836-han az 

MTA lev tag|ává választották. írásai főleg 

a Tudományos Gyűjteményiben, a Mezei 
Gazdában és a Gazdasági lapokban jelen
tek meg.

Főbb művei
A kóláiból való klavírozás mestersége Buda. 

1802 ; Földmérési lcgú|albh rend. s műszer 

fölfedezés. IVsi, 1H35-. Vizszalbályozási eszmé

letek Pí S. 1839 ; Gyakorlati földmérés tuk- 

rokkel. IMpa, 1845. Budapestnek árvíz elleni 

megóvásáról Fest, 1845.

Irodalom
OLTAY Károly: Adatok a magyar földmérés 

történetéhez. Geodéziai Közlöny, 1930.

P Károlyi Zsigmotid

GEBAUER FERENC

(Cross Hertitz [Ausztria], 1888. - 

Svédország, 1958.?.)

Iskolai tanulmányait szülővárosában vé

gezte, majd egy németországi autógyár
ban dolgozott, üzemvezető minőségtan 
Ezután Grazba került a Ptich motorkerék
pár-gyárhoz, ahonnan a háború kitörése

kor a légierőhöz vonult be. Fischamend 
repülőterén szolgált, mint fegyvermester. 

E szolgálati helyén alkalma volt kiismer

ni az osztrák-magyar vadászgépek fedél

zeti géppuskájának, a Schwartzlose-nak a 

hibáit. A légcsavarkórön át tüzelő, iker

géppuskaként alkalmazott fegyver - bár 

a légcsavarszárnyak bizonyos helyzeté
iben reteszeié* működött - hibás műkö
désnél megrongálhatta a légcsavart. Az 

Alpok feletti repülésnél gyakran mondta 

fel a szolgálatot a Schwartzlose: ennek 

egyik gyakori oka az volt, hogy a töl

tényolajozó olaja a hidegben besűriisö- 
dötl, a másik pedig az, hogy a vászon töl
tényheveder, ha átnedvesedett, elakadt. 

Látva e hibákat, 1917-ben javaslatot tett a 

repulőcsapatok parancsnokának új rend
szerű, az említett hibákat kiküszöbölő 

fegyver tervezésére. Az első két példány 

nem sikerült, a harmadik azonban be

vált, ezt 1918 júniusában sikerrel ki

próbálták. Ezt követően 100 Gebauer- 

géppuska készült, azonban a háborii vé
get ért, mielőtt ezeket rendszeresíthették 

volna.

Az új fegyver jellemzője az volt, hogy a 

zárat nem a lőporgázok feszítő ereje, 

hanem a motor főtengelyéről áttételezett 
hajtás működtette. A Gebauer-géppuska 

négyágú légcsavaron át tüzelt, túzgyorsa 

sága elérte az 1500 lövést percenként, ami 
lényegesen felülmúlta a Schwartzlosc-val 
elérhető értéket,
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A háború ulán Magyarországon tele

peden le. Bár a szövetséges ellenőrző bi
zottság ellenőrizte, hogy a hazánkra kény- 
szerített fegyvergyártási tilalmat megtart
sák, ő már 1920-ban hozzákezdett gép
puskája egy kísérleti példányához Az

1922-ben elkészült motorhajtású géppus
ka gyártását, amely a 22 M GMP jelet kap

ta, 1924-ben a Danuvia Rt kezdte meg 
1926-ban G. F. tökéletesített változatot ké

szített, ebből 1926 és 1934 közölt 243 da
rab készült.

A jól bevált 8 mm-es géppuska után 
12,7 mm-es változatot is készített, ezt 

1940-ben rendszeresítették az Olaszor

szágból kapott FIAT CR-42 típusú vadász
gépen.

Az említetteken kívül tervezett még fel

derítő repülőgépek számára megfigyelő- 
géppuskát, ez 7,92 mm űrméretű Mauser 
töltényt tüzelt, 100 töltényt befogadó, Hor- 

váth-féle dobtárból
Harckocsik részére kétféle géppuskát 

tervezeti, az első változat golyószórótárból 

tüzelt, a második 100 töltényes, széteső ta

gokból álló fémhevedert használt. Ezeket 

a fegyvereket a FIAT-Ansaldo és a Toldi 

harckocsikon, a Csaba páncélgépkocsin, 
továbbá őrnaszádokon is alkalmazták

Gebauer 1936-tól a Danuvia RT mű
szaki igazgatói tisztjét töltötte be 1944- 
l>en, a német megszállás idején Svédor

szágban telepedett le, itt a Bofors fegyver
gyárban dolgozott

Irodalom

A Danuvia 50 éve (1920-1970) Hp., 1971., 
HORVÁTH János G F fi-gyvcrkonstruktfir 
Haditechnika, 21 19H7 1

Makra Zsi#mond

g e l e i J ó z s e f

(Árkus tm5.aug 20.. 
tttulttjiofi, 1912 máj 20)

Középiskolai és egyetemi tanulmányai! 

Kolozsváron folytatta A természettudo
mányi karra 1903-ban iratkozott be Előbb

természetraiz-vegytant, majd később föld

rajz szakot is hallgatott. Apáthy István ha
tására lett biológus, aki már 1905-ben de

monstrátorként foglalkoztatta Egyetemi 
doktorátust szerzett 1908-ban. Doktori 
disszertációja az örvényférgekről szól.

Az örvényférgek szövettanáról írott mo

nográfiájáért 1910-ben akadémiai díjat ka
pott, amit rövidesen újabb követett, az ör

vényférgek ovogenezisének a tisztázásá
ért. Érdeme, hogy feltárta a petesejt mag
oszlásait, tisztázta a meiozls mechanizmu

sát, és leírta, hogy a petesejt korai leptoten 

stádiumában a kromoszómák diploid álla
potban fordulnak elő. Elsőként figyelte 

meg a kromoszómák hosszanti párosodá- 
sát. Feldolgozta a dendrocoeloum lacteum 

teljes szövettanát, amiért Vitéz pályadíjat 

kapott 1911-12-ben Grazban, München
ben. Würzburgban volt Gráf, Hertwig, il

letve Boveri intézetében tanulmányúton.

1914-ben az Összehasonlító sejttan té
maköréből magántanári képesítést nyert

1923-ban lett az MTA lev., 1938-ban r tag

ja 1924-ben nevezték ki Apáthy István 
utódjának Az ezt követő húsz év élete 

legeredményesebb időszakának mondha

tó. Néhány év alatt rendkívül korszerű in
tézetet rendezett be, és 124 tudományos 

munkát irt
A „Gelei-féle" festési eljárást 1925-ben 

dolgozta ki, s ennek segítségével kapta a 

legegyszerűbb kutatási eredményeit az 
egysejtűek morfológiájára, fiziológiájára 
és rendszertanára vonatkozóan Elsőként 

elemezte a csillók mozgásának mechaniz

musát Tiszteletére neveztek el egy csil- 

lósegysejtű-nemzetségel Nemcsak kiváló 
tudós volt. de iskolát teremtő nagy kutató 

egyéniség is.
Volt dékán és prodékán, rektor és pro- 

rektor 1945-ben a szegedi orvoskar bioló

giai tanszékének vezetőjévé nevezték ki 

Új intézetet hozott létre - szinte a semmi- 

liől

Irodalom
ZÓLYOMI Hátim G J Akadémiai fineviirt, 
1952 VAKC.A I-i|nv O J Állattam Ktatemé-
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nyék, 1954 ; MAUCHA Rezső: G .J. Adu Uiol., 

1954.

Csutonié Bereczky M agdolna

GELEJI SÁNDOR
(Nagykikinda, 1898 máj. 17- 

BudapeH, 1967 nov. 3 )

Iskolai tanulmányait Sopronban végez
te, édesapja ugyanis itt volt tanitó, s köz

ben újságíróként is tevékenykedeti Az 
érettségi után a budapesti József-Műegye- 
tem gépészmérnöki karára vették fel, itt 
kezdte el mérnöki tanulmányait, ám eze

ket 19)9 őszén kénytelen voli megszakí
tani. Édesapját a Tanácsköztársaság után 

börtönbüntetéssel sújtották, ezért neki 

több éven át egy soproni gőzmalomban 

kellett dolgoznia, hogy anyagilag segítse 
édesanyját.

1923 őszén végre sikerült folytatnia ta
nulmányait, de már nem a fővárosban, 

hanem a soproni Bánya-, Kohó- és Erdő- 
mémöki Főiskola kohómémöki karán. Itt 

szerzett 1926-ban kitűnő minősítésű kohó

mérnöki oklevelei.
Budapesti műegyetemi tanulmányai 

azonban nem múltak el nyomtalanul: G. 

S. egyre élénkebben kezdett foglalkozni a 

kohászat gépészeti és elméleti mechanikai 
problémáival 1926 és 1935 közölt a Ma

gyar Rézhengermúveknél, 1935-től 1949- 
ig pedig a Csepeli Fémmúveknél dolgo
zott mérnökként. Üzemmérnöki évei alatt 

clmélyúlten foglalkoztatták a hengermű
vek és a drót húzó gépek rekonstrukciós 
és korszerűsítési feladatai Kezdő mérnök

évei óla arra törekedett, hogy a gépészeti 

és a technológiai tervek kidolgozásakor a 
szóban forgó technológiai művelet elmé

leti összefüggéseiből indulhasson ki

Működése időszakában világszerte élénk 

kutató tevékenység folyt annak érdeké
ben, hogy a korábbi empirikus mérete

zéssel szemben az alakító műveletek me

chanikai és technológiai viszonyaira fényi 

derítsenek. Ebbe a kutatási tevékenységi*

kapcsolódott be G. S is arra törekedve, 

hogy pontos matematikai megoldást dol
gozzon ki, elsősorban a meleg- és hideg- 

hengerlés területén. Doktori disszertáció
ja is ezzel a témakörrel foglakozik; 1934- 
ben lett műszaki doktor Tanulmányai kö
zül kiemelkedik a Kármán Tódortól szár

mazó differenciálegyenlet egzakt mate
matikai megoldása, valamint a fémalakító 

műveletek közül a különböző csőgyártó, 
rúdsajtoló, rúd-, cső és huzalhúzó, a sza

bad és süllyesztékes kovácsoló, mélyhúzó 
művelet erőviszonyaival, a műveleteket 
végző gépek méretezésével foglalkozó 
több dolgozata.

Még üzemi tevékenysége idején, 1939- 
ben egyetemi magántanári képesítést szer

zett, 1946-ban pedig a budapesti Műegye

tem soproni kohómérnöki kara a kohó

géptan tanszékére tanárrá választotta. 1949- 

ben leköszönt csepeli állásáról, és csak 

az oklató és kutató tevékenységnek szen

telte idejét 1952-ben a kohómérnöki kar 

többi tanszékével együtt Miskolcra költö
zött; itt 15 év alatt a korszerű technológiai 

kutatás eszközeivel a magyar viszonyokhoz 
képest jól felszerelt kutatóhelyet létezett

Kiváló egyetemi oktató volt: hivatásá
nak tekintette az egyetemi munkál. Nevé

hez fűződik a technológus kohómérnök

képzés megteremtése A Magyar Tudo

mányos Akadémia 1951-ben levelező,
1955-ben rendes tagjává választotta. Ugyan

akkor (1951, 1955) Kossuth-díjial tüntették 
ki. 1965-ben a freibergi Bergakademie tisz- 

lelettxíli doktori címmel, 1966-ban a Len

gyel Tudományos Akadémia pedig tiszte
leti tagsággal tisztelte meg.

Főbb művei

A hengerlés erftszükségletének kiszámítása 

Disszertáció. Up., 1934.; Kohógéptan Hp ,

1951—53 , A fémek képlékeny alakításának el

mélete. Hp., 19<í7

Irodalom

VEKÓ József: G S Magyar Tudomány, I96N

2 vz . KISS Ervin. G. S. (A múlt magyar iuil6- 

Nat.) Hp., 1971.

Vfyh Ferenc
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GÉLLÉ Rí MÓR
(Apátfalva. 1854. jatt. 14- 

Budapest, 1915 sztpt / )

G. M.-t, az iparszervezőt, a gazdasági szak
írót, az ipartörténészt mai szóval élve és 

angolosan „self made man’-nek nevez

nék Gimnáziumi tanulmányok és egy ke
reskedelmi tanfolyam elvégzése után 15 

évesen egy szegedi pénzintézetben kez
dett dolgozni. Ezután soha többé semmi
lyen iskolába vagy egyetemre nem tért 

vissza Tanuk a munkától és a tapasztalás
tól

Az iparkiállitások rendezője: pályafu

tását Szegeden kezdte, ott jelentek meg el

ső írásai még 1868 nyarán 1872-ben Bu

dapesten, az Országos Iparegyesületnél 
kapón állást, de két év múlva visszatért 

Szegedre Visszahívták, hogy titkára le
gyen az 1875-ben Szegeden tartott orszá

gos közgazdasági kongresszusnak és az

1876-os szegedi ipar-, termény* és állat
kiállításnak. A szegedi kiállítás a második 

„országos tárlat” volt hazánkban a kiegye
zés után Az elsőt 1872. aug. 31 -szept. 8 

között tartották Kecskeméten a Reformá

tus Főiskola termeiben. A szegedi orszá

gos tárlatot szokták viszont az első mo

dern országos iparkiállításnak tekinteni. 
A Főreáltanoda épületében és három 
ideiglenesen felállított faépületben, 20000 

m* területen, 2227 kiállítóval nyílt meg. A 

kiállításról a külföldi cégek ki voltak zárva 
Egyféle dijat, egy érdemérmet és hozzá 

tartozó oklevelet osztottak ki.

A szegedi országos tárlat amellett, hogy 
átfogó képet adott az ország iparáról, je

lentős anyagi hasznot is hozott. 13 388 fo

rint tiszta jövedelem maradt utána, me

lyet a szegedi ipartestület leendő székhá
zinak megszerzésére fordítottak. Ez a kiál

lítás és az erről írt könyve (Zárójelentés...) 

lette G M. nevét az ip:irszervezők és ipar- 

|>ánolók körében országosan ismertté, (gy 

természetesen részt vett az 1885-ös buda
pesti országos tárlat szervezéséiben, ismer

ttől, kalauzai közül is ő írt néhányat Kiál

lítás-szervezői tevékenységének csúcs

pontja az volt, hogy titkára lett az 1896-os 
millenniumi kiállításnak és ennek sajtó- 
osztályát is ő vezette

A kiállítási falu és a Vajdahunyad vára 
másolatának felállítása Gelléri kezdemé

nyezése volt. A Millennium után is lelke

sen tevékenykedett a hazai iparkiállítások 
ügyéért Ó kezdeményezte, hogy a vidéki 

kiállításokat egyeztetve és rendszeresen 
tartsák meg, szorgalmazta egy állandó ki
állítási központ létrehozását, lparkiállitás- 
szervezői szakértelmét a kormányzat is 

elismerte, munkájában támogatta. Tanúsít
ják ezt a párizsi, St. Louis-i, liége-i világ

kiállításról és tucatnyi más külföldi kiállí

tásról szóló jelentései, amelyeket a keres
kedelemügyi minisztériumi ösztöndíjas

ként, vagy mint kormánykiküldött tanul

mányozott.
Ipa rkiá I ti tás-szervezői tevékenységének 

egy külön köre volt az ún. nőipari kiállítá
sok kezdeményezése. 1881-ben szervez

ték az első ilyen kiállítást. Céljául azt jelöl

ték meg, hogy bemutassák a nők önálló 
és független tevékenységét. Ezalatt kézi

munkát, varrást és mindenféle háziipari 

tevékenységet értettek.
Másik nagy működési területe a publi

cisztika volt Szakíróként 1872-től 12 sze

gedi és budapesti lap szerkesztésében vett 
részt hosszabb-rövidebb ideig. Leghosz- 

szahb ideig a Magyar Ipar, az Országos Ipar

egyesület lapjának volt munkatársa.

A 12 lapból, melyek szerkesztésében 
részt vett, három - a Világosság, a Hajnal 

és a Kelet - szabadkőműves lap volt Ez 
utóbbi, amelyet 26 éven át szerkesztett, a 

magyar nagypáholy lapja volt G M 1889- 

től volt a magyar nagypáholy főtitkára 

Sok írásban foglalkozott a magyar szabad
kőművesség történetével, de érdeklődése 

kiterjedt a munkás-betegbiztosításra, a mun

kanélküliség felszámolására, a munkaköz
vetítés módjaira is

Ipartörténeti művei is említésre mél

tóak tízeket tematikai sokoldalúság és tar

talmi gazdaság jellemzi E kötetek igvekez-
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nek hű képet adni a magyar ipar múlt 

századi, és század eleji csaknem vala
mennyi jelentősebb eseményéről. Külön 

értéket képviselnek azok a művei, me
lyek közgazdaságunk, iparunk és kereske
delmünk jeleseit mutatják be.

Főbb művei
A kiállítások története, fejlődése és jövendőbe

li rendszeresítése. Bp., 1885.; HALOGH V - 

TOLDY F.-G. M Kiállítási kalauz. Hp., 1885.; 

A magyar ipar úttörői. Élet- és jellemrajzok. 

Hp., 1887 ; Ótven év a magyar ipar történeté 

hői, 1842-1892 Az orsz. iparegyesülel félszi- 

zados működése Rp , 1892 , Ipartörténeti váz

latok Hp , 1906

Vámos Éva Katalin

GEOCZE ZOÁRD

(Budapest, 187} aug 23- 

Budapest, 1916. m o h  2áJ

Apja a Ludovika katonai akadémia tanára 

volt. Középiskolai tanulmányait a buda
pesti VIII., majd IV. kerületi főreáliskolá

ban végezte, azután családja tanácsa elle
nére a budapesti Tudományegyetemre 
iratkozott be. Itt Kőnig Gyula professzorá

nak hatására önálló búvárkodásba kez

dett Szakdolgozatában a feluletelmélet 
egy tételéi sikerült egyszerűsítenie. Ezt 

azonban Kőnig nem nagyra értékelte, es a 
forrófejű ifjú nem éppen szalonképes mó
don reagálj Kőnig bírálatára Ezzel Kőnig 

pártfogásai elveszítette. Még diplomájá
nak megszerzése előtt - de már a szak
vizsgák után - 1896-ban tanítani kezdett a 

jxxlolini algimnáziumban. Tanítás köztien 

szerezte meg tanári képesítését. 1899-lxrn 

kinevezték az ungvári alreálískola rendes 

tanárának Az ifjú korban megkezdett kuta
tásait igen megnehezítette nyomorúságos 

anyagi helyzete Nagy családjának ellátása 
érdekéiben rengeteg különmunkát vállalt, a 

magántanilástól a disznóhizlaláslg. Nehéz

séget okozott számára a szakirodalom és a 

publikálási lehetőség hiánya is
Klsö értekezését iskolájának az 1904/05 

évi étlesítőjélK'n közölte Kutatási területe

a felszínmérés témaköréhez tartozott. Egyik 

dolgozatát elküldte Schlesmger Lajosnak, 
a kolozsvári egyetem professzorának. 

Schlesinger jóvoltából G. Z. egyik tanul
mánya megjelent a Francia Tudományos 
Akadémia Comptes Rendus című folyóira

tában. Ennek köszönhető, hogy egyéves 

ösztöndíjjal Párizsba utazhatott. Itt nagy 
hatással volt rá Lebesgue, aki többek kö

zött szintén a felszínszámítás problémájá
val foglalkozott Megismerkedett és több
ször találkozott a világhírű Madame Curie- 
vel. Javaslatára, hogy maradjon Párizsban 

a Sorbonne-on azt válaszolta: hazájának 
legkisebb egyetemi katedráját sem adná 

oda az egész Sorbonne-ért.
Egy évi itthoni munka után, 1910-ben 

ismét Párizsba ment, ahol megszerezte a 

Sorbonne doktori minősítését. Disszertá

ciójának címe: Quadrature des surfaces 

courbes (A görbe felületek kvadratúrája) 

volt. 1911 januárjában a francia matemati
kai társaság tagjai közé választotta. G. Z. 

Franciaországban úgy járt a nagy tekinté
lyű Poincaréval, mint ahogy itthon Kőnig 
Gyulával. Eljuttatta hozza egyik dolgoza
tát, amelyet a világhírű tudós elvesztett. G. 

Z. erre azt mondta, hogy „az ő dolgozata 

nem legyező, amit egyik barátnő kölcsön

kér a másiktól, hanem komoly tudomá

nyos munka". Ezzel aztán Polncaré ke
gyeit is elvesztette Itthon nem kapta meg 

azt a bizonyos kicsi magyar katedrát, de 

Budapestre került az V. kerületi lőreálisko- 
la tanárának 1913-ban elnyerte magánta

nári képesítését a budapesti Tudomány- 

egyetemen a Sokaságelmélet és valós vál

tozók függvényei tárgykörtől. Ugyancsak 

1913-ban az Akadémia megbízta egy nagy 
összefoglaló matematika könyv megírásá

val Sajnos ez a munkája már nem készül 

heteit el Az első világhálxim kitörése után 

behívták katonának, Gsernoviclx-n meg

betegedett, s nemsokára el is hunyt.

Szakdolgozatában (1905) olyan gödiét 

konstruált, amely mindenütt folytonos és 
tetszőlegesen kicsiny intervallumon végte

len hosszú íve van. Összesen húsz dolgo
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zata jelent meg. Az első kivételével minde
gyik a felszínszámitással foglalkozik. Kiin
dulási feladata a következő volt Hogyan 

írható a z = f(x,y) felületbe bizonyos kikö
tésekkel poliéder-sorozat úgy, hogy ezen 

poliéderek felületeinek határértéke mini
mális legyen. 1906-ban eljutott a felszín te
rületének definíciójához. Eredményeiről 

1907-ben számolt be a Comptes Rendus- 

ban. 1909-re sikerült kutatásait kiterjeszte

nie és általánosítania. Életműve voltakép
pen a felszínszámítás problémakörének 

és a megoldáshoz vezető útnak a feltárá

sa. Eljutott a paraméterekkel értelmezett 
felületek felszínmeghaiározá-sáig Ennek 
kidolgozására már nem volt ideje. Munká
ját Radó Tibor folytatta, aki az 6 gondola

tait lelentősen tovább is fejlesztette.

Több művei
A z « f(x,y) felület quadraturája. Ungvár, 1906., 

Quadrature de* surfaces courbes Comptcs 

Rendux. 1908

Irodalom
SZFNÁSSY Barna Emlékbeszéd G. Z r tag fe

lett A Szent István Akadémia Emlékbeszédei 

111/4 Hp , 1941.; OI1LÁTH Richárd: G. Z Kö

zépiskolái Matematikai Lapok, 1954.; KÁN

TOR Sándor: G Z. függvénye Matematikai 

Lapok, 1957. (CSÁSZÁR Ákos kiegészítésé

vel).

Saiti Márton

g e r e c s  á r p á d

(Zsántbék 1903-jú l. /«- 

Hudapest. 1982.fan. 27.)

Középiskolai tanulmányait Esztergomban 

elvégezve. 1922-lxm a bp.-i Műegyetemre 

iratkozott be, ahol 1927-ben vegyészmér

nöki, l93(Mx\n (X?dig műszaki doktori ok
levelet szerzett, majd a szénhidrátok és 

glükoxidok tárgykor magántanára lett 
<1941). a Műegyetemen Zemplén Géza 
szerves kémiai tanszékén dolgozott tanár 

segédként 1928-tól 1938-ig. amikor a Chi- 

nőin (jyógyszer- és Vegyészeti Gyár kuia 

•ómérnoke lett. 1951-tól a Szerves Vegy- 
•pari Kutató Intézet, majd a Gyógyszer

ipari Kutató Intézet igazgatója 1952 máso
dik felétől 1955-ig. Egyidejűleg 1950 ok
tóber 1-jétől mint egyetemi tanár a szege

di József Attila Tudományegyetem termé
szettudományi karán az alkalmazott kémia 

tanszék vezetője 1955-ig, 1956-tól 1974-ig 
pedig az Eötvös Loránd Tudományegye
tem kémiai technológiai tanszéket vezette. 

Huszonöt éves tanszékvezetői munkássá

ga során korszerű alapokra helyezte a tu
dományegyetemen a kémiai technológiai 

oktatást Kiváló alkotása a Bevezetés a 

kémiai technológiába (Bp., 1968.) című 
könyve, melyet rövid időn belül még két
szer is (1974.) kiadtak.

Tudományos munkássága azokkal a 

szerves kémia területén végzett szénhidrát
kutatásokkal kezdődött, melyeket Zemp

lén Gézával közösen végeztek a glükozi- 

dok, valamint az oligoszacharidok szinté

zise és szerkezetének felderítése céljából. 
Eredményeiket a legtekintélyesebb német 

szakfolyóiratok publikálták (Konstitution 

und Synthese dér Rutinosé, dér Biose des 
Rutins (1935), Verhalten dér Glucose gé
gén Rhodenwa.sserstoffsáure (1936), Ein- 

wirkung von Quecksilbersalzen auf Aze- 
tohalogen-Zucker (1938) stb. című tanul

mányokat például a Berichte dér Deu- 
tschen Chemischen GeselLschaft zu Berlin 

közölte).
Ezek a kutatások abban az időben a 

cukorkémiában világszínvonalat képvisel
lek Gyógyszerkémiai munkássága során 

megírta a Gyógyszerkémia és gyógyszer

ipar (Bp , 1942) című könyvét, és kiemel

kedő kutatásai révén számos gyógyszer 

fultraszeptil, B-vitamin, penicillin, sztrep- 
tomicin, PÁS slb) hazai gyártása vált lehe

tővé. Vezető szerepet töltött be a magyar 
gyógyszeripar 1945 utáni újjáteremtésé- 
ben Kémiai technológiai tevékenységéi

nek is jellemzője az elméleti kutatás és a 
gyakorlati megvalósítás közötti egység 

Tanszéke szoros kapcsolatban állott a 

szerves kémiai technológia területén az Al

kaloida és a Chinoin vegyészeti gyárakkal, 
az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár
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ral, a Gyógynövénykutató Intézettel stb. 
Szervetlen kémiai technológia témáiban 
pedig a Tatabányai Szénbányákkal, a Lakk

és Festékipari Vállalattal, a Nehézvegyipa
ri Kutató Intézettel, a Papíripari Kutató In

tézettel működött együtt.

Munkájának elismerését számos kitün

tetése jelzi: az MTA lev. (1951) és r tagja 
(1958), kétszeres Kossuth-dijas (1961,1970). 
Magas tudományos tisztségeket látott el: 
az MTA elnökségének tagja (1958-1962), 
a Kém. Tud. Oszt. vezetőségi tagja (1958-

1970), a Szerves Kémiai Technológiai Biz. 

elnöke (1952-1962), a Szerves Kémiai Biz 
és a Műszaki Kémiai Biz -nak, a TMB-nek 

stb tagja volt. A külföldi és hazai szakfo
lyóiratokban közel száz dolgozata jelent 

meg.

Irodalom

Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970. Sze

ged, 1971. , Az EfttvOs Loránd Tudományegye

tem története 1945-1970. Hp , 1972

Móra László

GERLÓCZY GEDEON

(Budapest, 1895 ftin 28- 

Hudapest, 1975Jút 30)

Édesapja, G. Zsigmond, a Szent László 
Kórház igazgató főorvosa, anyai nagyapja 

szintén hires orvos, Fodor József volt. 
1913-tól volt a budapesti Műegyetem hall

gatója, diplomát is itt szerzett 1917-ben. 

Professzora, Hültl Dezső tanácsára, a dip

loma megszerzése után Münchenbe uta

zott, ott beiratkozott a Politechnikumba 

(Techiusche Hochschule), ahol Friedrich 

von Thiersch professzor tanítványa lett 

Budapestre 1919 őszén tért vissza Ek
kor talált rá a megsemmisítésre szánt Csont- 

váry képekre, és hirtelen elhatározással 
meg is vásárolta valamennyit, megmentve 

ezzel a müveket az utókor számára.

Pályája kezdetén kisebb vidéki épülete
ket tervezett (Tápiószeoő, versenyistálló

1921-22, Mátra szele, lakóházak a Kőszén
bánya dolgozóinak, 1922. Hatvanpuszu.

sirkápolna, 1922). Hamarosan jelentős ál

lami megbízásokhoz jutott (Budapest, Fe
hérvári út, csendőrlakótelep, 1927; Gyula, 
polgári iskola, rendőrkapitányság, 1929; 

Salgótarján, rendőrkapitányság, 1929, Deb

recen, csendőrparancsnokság, 1931) A 
kor szokásának megfelelően e munkáit a 

történeti stílusok felidézése jellemzi. Első 
modem épülete a budapesti Napraforgó 
utcai telepen épült meg (Napraforgó u 

19-, 1931). A harmincas évektől saját iro
dája volt. Valóban nagyszabású megbízást

1937-ben kapott, az OTI Baleseti Kórház 

tervpályázat nyerteseinek egyikeként. Az 
általa tervezett több emeletes kórháztípus 

Magyarországon egyedülálló volt, mert 
addig pavilon elrendezésű kórházakat épí
tettek. A kórházépítést, illetve egészség

ügyi intézmények építését korábban is ta

nulmányozta, cikkeket írt e témában. A 
negyvenes években további rangos fel

adatokon dolgozott, a Madách Színház 

(ma Madách Kamara), a Madách u. 8. szá
mú bérház tervezése, a Belváros egyik 

legnagyobb modern bérházcsoportja a Pe
tőfi Sándor utca 12.; Párisi utca 6a, 6b 

alatt. Az épületcsoport három bejáratát 

passzázs köti össze, részint ide, valamint 

az utcákra nyílnak a teljes földszintet el
foglaló üzletek,

G. G -t 1940-ben a Képzőművészeti Fő
iskola tanárává nevezték ki, ahonnan 1949- 
ben eltávolították.

A magánirodák megszüntetése után, 
1950-től az IPARTERV munkatársa lett, in

nen ment nyugdíjba 1956-han. 1963-ban 

harmadmagával megnyerte a Budapesti 

Orvostudományi Egyetem elméleti tömb

jére kiírt tervpályázatot.

Építészeti terveit 1967-ben a Kiscelli 
Múzeum építészeti gyűjteményének aján

dékozta. az Építészeti Múzeumba pedig 

főként a munkásságával kapcsolatos ira
tok és fényképek kerültek.

Iröbb miivel

HOGDÁNFY Géza-G. G munkái (1922- 23) 

l»p , 1923. Társasház típusok egészségügyi 

követelményei. Népegészségügy, 1926.; Krtr-
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házi típusokról. Népegé.szségugy, 1927 ; Kór- 

házépítési irányelvek Magyar Kórház, 1928 

Branczlk Márta

GERO LÁSZLÓ

(Szombathely. 1909. máj. 24.- 

Kudapest, 1995 jan. 19)

Érettségit a budapesti H. kér. állami gimná

ziumban tett. Építészmérnöki oklevelét 
1932-ben kapta a budapesti Műegyete

men, 1935-ben ideiglenes alkalmazott a 
fővárosnál. 1935/36-ban és 1937/38-ban a 
római akadémián állami olasz ösztöndíjas 

Itt építészettörténeti tanulmányokat vég
zett, és megírta a római Santo Stefano Ro- 

tondo V. századi templom építéstönénetét. 

Közben beutazta Itáliát, Görögországot, 

Konstantinápolyi, Rhodost, Egyiptomot.
Több tervpályázaton vett részt s nyert 

díjakat. 1941-ben építéstörténeti tárgykör
ben a Műegyetem doktori fokozatát kap

ta, kitűnő minősítéssel. 1939-44 között a 

főváros mérnökeként vezette az Óbudán 

feltárt római katonai amfiteátrum helyreál
lításál 1948-ban a Műegyetem műemlék- 

védelem tárgyból magántanárrá habilitál

ta. Ebben az évben nevezték ki a Műem
lékek Országos Bizottságához Ez az intéz

mény - illetve különböző jogutódai - ad

ták munkásságának további keretét, egé
szen 1976-ban történt nyugdíjazásáig

1949-ben készítette a budai várnegyed 

részletes rendezési tervét és végezte a pes

ti belvárosi templom restaurálását. 1950- 

ben terveket készített a budai várpalota 

középkori részleteinek helyreállítására és 

bemutatására, e munkákat befejezésükig 
< 1966) vezette, azokat több könyvben is

mertette, később pedig a külső erődrend

szer terveit készítette.
Jelentős helyreállítási munkái az íijinas- 

sai őskohó, a siklósi gótikus várkápolna és 

más műemlékek. A rendezési terveket elő
készítő városképi és műemléki vizsgálatok 

^ “vezetésében és metodikájuk kidolgo
zásában is jelentős szerepe volt Munkás

ságának másik területe a városépítészet, 
melynek nemzetközi elismertségű szak
tekintélye volt, 1972-től alelnöke az Inter- 
nationales Burgen Institut (IBI) Tudomá
nyos Tanácsának.

Utolsó nagy munkája volt a római San 

Pietro székesegyház grottájában 1980-han 
épített magyar kápolna, a Capella Magna 
Domina Hungáriáé.

1957-ben megindítója és haláláig fő
szerkesztője volt a Műemlékvédelem cimű 

negyedéves folyóiratnak. Előadója volt a 
Műegyetemen a műemlékvédelem című 
fakultatív tárgynak, Alapitó tagja a Magyar 

Építőművészek Szövetségének. Számos 

külföldi előadást tartott a magyar műem
lékvédelem ismertetésére.

Munkásságát hazai és nemzetközi elis

merés kísérte. 1955-ben a műszaki tudo

mányok kandidátusa, majd 1977-ben dok
tora. 1986-ban a bécsi Műegyetem tiszte

letbeli doktora lett. Kitüntetései között ta
láljuk 1959-hen az Ybl-díjat, 1973-ban az 

Állami díjat és a jelentős nemzetközi elis

merést, a Herder-díjat. Budapesttől a Pro 

Űrbe díjat kapta 1985-ben.

Főbb művei

A hudai vár 1951; Az építészeti stílusok. 1957.; 

Építészeti műemlékek, 1958 , Magyarországi 

várépítészet. 1955 , Magyar várak 1968.; Tör

ténelmi városmagok 1978 , Magyar műemléki 

AHC. 1984 ;, Műemlékről mindenkinek. 198~

Irodalom
DERCSÉNY1 Dezső: G L 70 éves Műemlék

védelem, 1979/2.; HORLER Miklós: G. L. B5 

éves. Tanulmányok G. L nyolcvanötödik szü

letésnapjára, llp., 1984.; G. emlékkönyv. Hp . 

1994.; SEDLMAYR János: G. L Műemlékvé

delem, 1995/1

KatserAnna

GERSTER BEI .A

(Kassa, 1850. okt. 20.- 

Rudappst, 192 i  aug 3 )

Középiskoláit Kassán, a műegyetemet 
Bécsben végezte el, ahol 1874-től városi 

mérnök volt. Ezután Budapesten sógora,
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Kauser István vállalkozásaiban vett részt
1877-től a Ferenc-csatorna építésénél dol
gozott mint főmérnök, a vukovár-samáci 
és a felsö-kulpai hajózócsatornák nyom

vonalát tervezte meg.

A Panama-csatorna nyomvonalának ki
tűzésére kiküldött nemzetközi expedíció 
tagjaként szerzett jelentős hírnevet. Ezért — 

Tiirr István javaslatára - vele terveztették 
meg a Korinthoszi-csatornát Az építési 

munka 1882-ben, a görög király kapavá

gásával kezdődött meg A munkálatokat a 

csatornaépítő vállalat főmérnökeként G 
B. vezette A csatorna építésében még 
négy magyar mérnök vett részt: Kauser 

István, Nyári László, Pulszky Garibaldi és 
Stéghmüller István A munkák során G. B 

az ekkor legmodernebbnek számító úgy
nevezett angol bevágási rendszert alkal

mazta, és mintegy négyezer épitőmunkás- 
sal kezdte meg a 80 méter magas földszo

ros átvágását. A csatorna hossza 6345 mé

ter. mélysége 8.5. szélessége 25 méter 
Egyidejűleg építettek két kikötőt és hidat 

is a peloponnészoszi vasút részére. A csa
torna 1893 augusztusában készült el 

Az építkezésekről A korinthusi föld- 

szoros és átmetszése (Bp.. 1894) című ma

gyar, majd egy 1896-ban Budapesten meg
jelent francia nyelvű könyvében számolt 

be részletesen. A kötet címe: L'isthme de 
Corinthe et són percement Ez a kiadvány 

fényképeket, mérnöki rajzokat és pontos 
térképeket is tartalmaz. A korabeli nemzet
közi szaksajtó i.\ igen részletesen és nagy 

elismeréssel foglalkozott tevékenységével 

Részt vett Türr nagyszabású hazai víz
gazdálkodási terveinek kidolgozásában 

Később főleg vasútépítéssel foglalkozott, 

tizenhárom vasútvonal tervezését és építé
sét irányította 1919-ben a Duna-T»sza- 
csatorna építési igazgatóságát vezette 

Neve elválaszthatatlanul összefonódott 
a Korinthoszi-csatorn.i építésének a törté

netével.

Irodalom

SCHAFARZ1K Ferenc A konnlluiu-cxatornA- 

rAl Természettudományi Közlöny. 1H9S , Ma

gyar műszaki alkotok. Up.. 1964 ; HATÁRI 

Gyula A Konmlioszi-csatorna tervezője. Mű

szaki Élet, 1982,

Balári Gyula

GESTETNER DÁVID

(Csorna, 1854 m árt 20- 

London, 1939 márc. 18.)

Régi kereskedő családból származott, amely 
már a 17. században vezető szerepet ját
szott Csorna életében. Gestetner alapis

kolái után Sopronban, nagybátyja hentes
üzletében lett inas. 1871-ben. 17 éves ko
rában elhagyta Magyarországot, először 

Becsben élt, majd az Egyesüli Államokba 

ment, és itt utcai árusítással kereste kenye
rét. 1879-ben már Londonban volt, ahol 

tehetségét valóban kibontakoztathatta.
1880-ban szabadalmaztatta első talál

mányát, a kerekes tollat (cyclostyle pen), 

amely lényegében nem más. mint egy ap
ró fogakkal ellátott kerék A következő 

évben egy kis üzemben megkezdte sok

szorosítógépei gyártását is Ezek alapötle
tét az adta. hogy ha egy papírosból külön

féle mintákat vágott ki, majd festékes hen 

gert gördített végig rajta, akkor az alája 

helyezeti papíron megjelent a kivágott min 

ta Eleinte sok nehézséggel kellett meg
küzdenie. A készülék teljesítőképessége 

ugyanis a jó stencilpapírtól függött, erre 
pedig G. D. nagyon nehezen tudott szert 

tenni. Hamarosan rájött azonban arra, hogy 

a papírok azért nem megfelelőek, mert 

rovidszálú rostokból gyártják.
Ekkor visszaemlékezett arra, hogy ami

kor még japán legyezőket árusított, s egy 

alkalommal az egyik legyező eltörött, meg

figyelte, hogy az milyen finom, hosszúszá
las, selyemszerű anyagból készült. Ezt a 

tényt felhasználva, gépéhez hosszú roslú 

és tartós, úgynevezett japán papírt készí

tőt, amely nem volt más, mint finom no 

vényi rostoktól álló selycmpapir Erre a 

papírra viaszréteget kent és az így - kere
kes tollával perforálva - alkalmassá vált 

másolatok készítésére.
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Könnyebb használhatóság céljától kis 

készüléket is konstruált: egy faládtkát, 
amelynek keretei közé alkalmas módon 

be lehetett helyezni a stencilpapírt. Ez volt 
az első Gesletner-féle sokszorosító gép, a 
neocyclostyle" készülék. Ebből fejlődött 

ki a már jelentősen tökéletesített, automa

tikusan működő „automatic cyclostyle” 
készülék, amit már kézi forgattyúval lehe

tett hajtani. Későtó továbbfejlesztette talál 
mányit, amely a teljesen önműködő ké
szülékhez vezetett. A2 1881-hen ennek 

gyártására alapított üzeme a világ egyik 

legnagyobb ilyen vállalatává növekedett; s 
ez a most évi több száz millió font for

galmat lebonyolító világcég a Gestetner 
Holdings PLC.

Irodalom
Gestetner 1HH1-1931 - a giude tr> tlic first fifty 

years. England, 1931 -. Meghalt egy magyar 

származású világhírű felialáló k i Est, 1939. 

márc. 19.

Vajda Pál-Vajdáné Csizmánk Irén

GILLEMOT IAS71.0

(Ruelapest, 1012. oki 7 _

Rudapcst. 1917 aug. 20.)

Édesapja a magyar sportújság!rás úttörője 
volt, nagyapja híres rózsakertész, a sokol

dalú érdeklődés lett G. L. öröksége is Je

les érettségije után, 1930 és 1935 között 

ugyan a budapesti József Műegyetem gé
pészmérnöki karán tanult, de ezzel párhu

zamosan a Tudományegyetem bölcsészet

tudományi karának is hallgatója volt, ahol 
négy féléven keresztül matematikái, fizikát 

és filozófiát tanult, és sikerrel letette az 

élőin kollokviumokat is.

Gépészmérnöki oklevelét 1935-ben, a 
műszaki doktori diplomát pedig 1941-lxrn 
szerezte meg, akkor már a budapesti Jó- 

*sel Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá

nyi Egyetemen. S bár pályáját néhány hó

napon keres/tiil a Standard Villamossagi 

Rt- mérnökeként kezdte, már 1935 őszén 
a Műegyetem Mechanikai Technológiai

Intézetében lett gyakornok, majd 1940-ig 

tanársegéd, 1940-1944 között adjunktus.
1944-ben nevezték ki helyettes tanárnak. 
1947-ben kapta meg nyilvános rendes ta
nári kinevezését, 1949-től tanszékvezető 
egyetemi tanárként működött az időköz

ben Mechanikai Technológiai és Anyag- 
szerkezettani Intézetté alakult intézet élén.

Az egyetem tanácsa 1954-től 1957-ig 
terjedő időszakra rektorrá választotta, 1965 
és 1967 között tudományos rektorhelyet- 
tésként szolgálta a Műegyetemet. Anélkül, 

hogy a főállású egyetemi oktatói tevé
kenységét megszakította volna, sokrétűen 
és irányítóan tevékenykedett különböző 

állami és ipari funkciókban is. 1946-ban az 
államosított nehézipar irányítására létre

hozott Nehézipari Központ osztályveze
tőjeként szervezte a technológiai kutatá

sokat. 1948-tól 1969-ig az általa alapított 
Fémipari Kutató Intézetnek, 1949-től 1952- 

ig a Vasipari Kutató Intézetnek volt igazga

tója, 1970-től az Országos Műszaki Fej
lesztési Bizottság keretében működő Mű
szaki Kutatásokat Koordináló Tanács ügy
vezető alelnóke volt, s ebben a minőség

ben szervezte meg az országos távlati tu

dományos kutatási terven belül a műsza

ki kutatásokat, nagyban előmozdította az 
OMFB és az MTA műszaki tudományok 

osztálya közötti jó kapcsolat kialakítását. 
Mindemellett időt és energiát talált arra is, 

hogy részt vegyen a hazai társadalmi és 
politikai közéletben, és számos nemzetkö

zi szervezet munkájában.

A Magyar Tudományos Akadémia 1949- 

lx?n levelező, 1957*tón rendes tagjai sorá

ba választotta, 1969-ben a Jugoszláv Tudo

mányos es Művészeti Akadémia válasz

totta levelező tagjává. Munkásságának el- 

ismeresét több kitüntetés jelezte: a nagy

méretű acélszerkezetek hegesztett köté
sekkel történő kialakításáért 1949-ben. a 

fémtitán előállítási technológiájának ki 
munkálásáért 1957-ben kapott Kossuth- 

dijat. 1958-ban Pattantyús-Á Géza-díjjal, 
1975-lx-n Bánki Ilonát-emlékéremmel tün
tették ki Párizsban 1976-ban megkapta
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az Ordre dl) Mérilé pour la Rechervhe ti 
l'Invention parancsnoki fokozatát.

A gépészeti és kohászati, valamint a 

kapcsolódó társadalomtudományok ala
pos ismerője, művelője és fejlesztője volt 
Anvagszerkezetiani és anyagvizsgálati ku

tatásai úttörő jellegűek voltak. Ugyancsak 
jelentősek a hegesztések röntgenvizsgá

latával kapcsolatos kutatásai. Élete utolsó 

szakaszában az ipari és tudományos mű
szaki kutatómunka elvi-módszertani kér

déseivel is foglalkozott

Főbb müvei

A hegesztés röntgenvizsgálata Rp., 1941.; Té

rnek technológiája I. Fémek alakítása hőhatás
sal Hp . 1947. , Metallográfia és anyagvizsgálat 

Hp., 1952.; Vas- és fémipari anyagismeret. 

(KERPELY Kálmánnal). Up„ 1952 ; Szerkezeti 
anyagok technológiája I—II, Hp., 1954-60., Me

chanikai technológia I. Anyagszerkezettan és 

anyagvizsgálat (szerk.) Bp., 1960.; Anyagszer
kezettan és anyagvizsgálat. Bp,, 1967

Irodalom
LÉVAI András: G. L. Magyar Tudomány, 1978.

1 ; VÉGH Ferenc. G. L. A Műegyetem nagyiai. 
Periodica Holytechmca, 1982

Végh Ferenc

GOLDBERGER LEÓ

(Bitdapen, 1878 m áj 2 - 

Maulbauseti. 1945 m áj ?)

Magyarország a korai középkor óta hagyo

mányos textil importőr. Külkereskedelmi 
egyensúlyát a körmöd arany és a hízott 

göblyók lábon történt kihajlása teremtette 

meg. Az első hazai textilgyár, mely jelen

tős méretű termeléséi világszerte exportál
ni is tudta, és a belső piacon izlésformáló- 

nak bizonyult, a Goldberger családi vállal
kozás volt e század 20-as és 30-as éveiben 

G. L a család ötödik generációjáig tar

tozóit, unokája annak az özvegy Goldber- 
ger Erzsélielnek, akit a király első zsidó 
asszonyként „budai" élőn évvel nemesített 

(1867). Apja, második fiaként nem a gyá

ri tradíció folytatójának szánta, és ezért a 
jogi pályára irányította Ám Irftyja, aki a

zürichi műegyetemen szerzett vegyész- 

mérnöki diplomát, fiatalon meghalt, és így 
apja elhunyta után neki kellett átvennie a 
súlyos gazdasági helyzetben lévő vállala

tot (1913).
Középiskoláit a Fasori evangélikus gim

náziumban végezte, jogi doktorátusát 

1900-ban szerezte. A világháborút megelő

ző évek súlyos degressziója folytán a cég 

részvényei ulán 1908-14-ig nem fizetett 
osztalékot, sőt 1912-ben jegyzésüket is 
l'ieszünlette a tőzsde. Ilyen helyzetben vet

te át G. L. az - akkor még csak Óbudán 
működő, és kizárólag pamutszövetek nyo

mására és kikészítésére specializált - gyá

rat Az első világháború további megpró

báltatásokkal (árt, és a Tanácsköztársaság 

kikiáltásakor az egész család Svájcba me

nekült.
Ili mélyítette el hézagos szakmai isme

reteit, és kezdte meg régi elképzeléséhez, 

a gyári vertikum kiegészítéséhez partne

rek. ill. hitelezők szerzését. Ezért a svájci 
darusban lett székhelye az általa alapított 

Wespag, mely már 1923-ban felépittette a 
kelenföldi szövődét- Második lépcsőben - 
ismét külföldi tőkével - megalapította 

Londonban az Anglo-Hungarian Spinning 

Co.-t é.s ezzel már 1927-ben megépült a 
fonoda is: létrejött az első vertikális pamut
gyár Goldberger később megszabadult 

külföldi üzlettársaitól, és az óbudai gyár 
radikális modernizálásába fogott.

Jól fizetett külföldi szakembereket, 

vzervezőket alkalmazott, növelte a hen

gernyomógépek számát, elsőként beve

zette a filmnyomást, és megkezdte a mű

selyem feldolgozását, amit - az akkor ve
zető - Bemberg rézoxid műselyemgyárral 

kötött licencszerződéssel (1929) pecsételt 
ineg Megvette az USA-beli Sanfor-eljárás 
és védjegy használatát (mérettartósitás).

Ekkor vált a cég a magyar textilipar 
legtekintélyesebb gyárává és legnagyobb 

exportőrévé A nagy gazdasági válságot 

alig érezte meg, annak telőzésekor is 10, 

majd 5% osztalékot fizeted A hazai pamut 
szövőgépek 12, a hengernyomógépek 32
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százaléka három tég kezében összpon

tosult (1933) 1936-37-ben Goldberger bo
nyolította le az ország legnagyobb textil

ipari exportját, több mint 2 millió $ érték
ben. Ekkor tetőzött az export aránya is 
(38,4%), a Goldberger nyomolt áru Nyu- 

gat-Európában. Amerikában és Keleten 
egyaránt biria a versenyt Az egyetlen cég 
volt, amely hazánk gyárai közül részt vett 

az 1937. évi párizsi világkiállításon.
A siker számottevő tényezője a modem 

géppark mellett G. L kitűnő piaci érzéke 

és ízlése volt. Elsőrangú tervezőket alkal
mazott. Mintáit japán cégek lemásolták 
(és fizettek ezért jóvátételt). Érdeme továb

bá az első textilipari kutatólaboratórium 

létrehozása, majd a József Nádor Műegye
tem lextilkémiai tanszék létesítésére szánt 

350000 pengős alapítványa.
Fiókvállalatokat hívott létre London

ban, Brüsszelben, Milánóban és Genfben 

(1934-37).
Tekintélye - nyers modora, erőszakos 

és konok magatartása ellenére - oly nagy 

volt, hogy a GYOSZ két felsőházi tagjának 

egyike lett.

A németek 1944. március 19-i bevo
nulásakor az elsők közt hurcolták kon
centrációs táborba, ahonnan már nem tért 
vissza.

Irodalom
KÁLLAI l. a 150 éves Gnldberxer Gyár Hp . 

>935 ; JENEI K-GÁSPÁR F-SÍPOS R A Ha- 

nMiinyomÓipan Vállalat GoldliergerTextilnyn- 

m6xyürán;ik története 1784-től. Hp., 1970., 

GESZLEK ö.: A 200 éves Hudaprint 1’NyV 
Goldberger Texiiinillvck története 1784-1984 
Hp., 1984

Endrei Walttfr

GOLDMARK pétf.r  k á r o l y

(Hiidapnl. 1906 dec 6 - 

Port Chester. 1977 dec 7.)

Dédapja G. József volt, a zeneszerző G. 

Károly testvére, jeles kémikus és lánglelkű 

forradalmár, aki nemcsak 1848 !>écsl forra
dalmi mozgalmaiban vett részt, de - emig

ránsként - Amerikában is, az Észak-Dél 
háborúban, az északiak oldalán. Nemcsak 
szellemével, hanem újfajta puskagyutacs 
találmányával is segítette a hadsereget.

G. P. K. buszkén vállalta őseit. (Nevé

ben a Károly tudatos emlékezés a zene
szerző rokonra!) Maga is vonzódott a ze
néhez, késő éveiben szívesen muzsikált a 

szomszédjában lakó Benny Goodman-nel 

Pesti középiskolás korában azonban fizi
kai ismereteivel és készségével lepte meg 
tanárál. Nem csoda hát, hogy amikor csa
ládjával 1920-ban Bécsbe emigrált, a bécsi 
műszaki egyetemre jelentkezett. Ezután 

Berlinben folytatta tanulmányait, a charlot- 

tenburgi műszaki főiskolán tanult, és dol
gozott Gábor Dénes mellett, aki felismer

te a fiatal kutató tehetségét, és további 

kutatásokra ösztönözte. G. P. K. visszatért 

tehát Bécsbe, s itt Ernst Mach professzor 
irányításával megírta Egy új eljárás ionok 

sebességének meghatározására című érte
kezését, amelyet a bécsi tudományos aka

démiának nyújtod be
Marékkor intenziven érdeklődött a még 

gyermekcipőben járó televíziózás iránt. A 

BBC-ben megindult kísérletek nyomán G. 

P K. egy olyan berendezést állított össze, 
amelynek 2,5 x 3,8 centiméteres képer
nyőjén sikerült képet kapnia. Ez 1926- 

ban történt: Goldmark huszadik születés

napján!
Sikerei nyomán az angol Pye társaság 

alkalmazta őt. majd újabb rövid bécsi tar

tózkodás után 1933-ban New Yorkba ha

józott. Ili 1935-ben a CBS hírközlési társa

ság munkatársa - később kutatási labora

tóriumának vezetője, majd a társaság igaz
gatója, utóbb alelnöke - lett. Csakhamar 

felhagyott a mechanikus televíziós beren

dezések kísérleteivel, és új útra tért az 
elektronikus - képcsöves - televíziós ké

szülékekkel kezdeti foglalkozni. 1940-ben 
mutatta be találmányát: a gyakorlatban 

használható színes televíziót
A második világháború alatt, haditech

nikai kérdésekkel foglalkozva, megoldot
ta a német radarkészülékek zavarásának
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kérdését. A háború után tökéletesítette szí

nes tv eljárását, amelyet már az űrkutatás 

során is alkalmaztak: ennek révén láthat

ták szerte a világon a Holdon tett első em

beri séta számos mozzanatát, ó  dolgozta 

ki a televízió orvosi alkalmazásának el

méletét és gyakorlatát, és nevéhez fűződik 

a „hosszan játszó", népszerű nevén: a mik

robarázdás hanglemez kifejlesztése. Zseni

ális módon oldotta meg a televíziós kép 

„konzerválását" is: eljárása, az EVR (=elect- 

ro videó recording) a képmagnetofon el

terjedéséig maradt elismert és közkedvelt 

módszer.

Már hetvenegyedik évében járt, ami

kor az Egyesült Államok elnöke, Jimmy 
Carter - 14 tudóstársával együtt - neki is 

átnyújtotta a tudományos munka legma

gasabb amerikai elismerését jelentő nem
zeti tudományos érdemérmet a National 
Medál of Science-l. 1977 decemberében 

maga vezette autójában halálos balesetet 
szenvedett Életrajzi visszaemlékezése 

Goldmark, C. Peter-Lee Edson: Maverick 

Inventor - My Turbulent Years at CBS. 

(New York, 1973.)

Irodalom
VÉGH Ferenc: A televízió magyar származású 
„varázslója" G. P K. Nyelvünk és Kultúránk,

1984

Végh Ferenc

GOMBÁS PÁL

<SelegíZíintó, I909jfin. 5- 

Htidetpeat, 1071. máj. I 7 )

Pályájának kezdete jói tükrözi az elméleti 

fizikus fiatalkori termékenységét és a ko

rabeli magyar lehetőségeket Hat évig - 
1933 és 1939 között - dolgozott Ortvay 
Rudolf mellett díjtalan tanársegédként, ami 

sem megélhetést, sem nyugalmat nem je

lentett, de megadta a fizika állandó jelen
létét Ezalatt közel 30 cikke jelent meg, 

többségükben a Zeilschrift fiir Physik-ben. 
Harmincéves korában egyetemi tanár lett 

Szegeden, később pedig Kolozsváron, inig

1944-től haláláig a Budapesti Műszaki Egye
temen a fizikai tanszék vezetője. 1954-től 

az MTA elméleti fizikai kutatócsoportjá
nak igazgatója is volt, Kétszeres Kossuth- 
díjas akadémikus, tíz éven keresztül a Ma

gyar Tudományos Akadémia alelnöke, az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat első elnöke.

Az elismertség impozáns életműnek szól. 
Tizenegy egyetemi jegyzet, a Mérnöki To

vábbképző Intézet különböző kiadványai 
után olyan nagyszabású művek foglalják 

össze előadásai anyagát, mint a Fizika 
mérnökök számára és a Kisdi Dáviddal 

közösen írt Bevezetés az elméleti fizikába 

két kötete. Halk szavú, gondosan felépített 

előadásai mérnökgenerációk számára ad
tak hatékony fizikusi gondolkodásmódot.

Tevékenységének meghatározó szín
tere azonban a kutatómunka volt. Egyete

mi tanulóévei arra az időszakra estek, ami

kor a kvantummechanika eredményessé

ge csaknem minden fizikust bámulatba 
ejtett, Ortvay pedig el tudta érni, hogy az 

új eredmények iránti lelkesedésében hall

gatói is osztozzanak. A kvantummechani
ka alkalmazása, nagyobb rendszerek, kö

zelítő módszerek fejlesztésével vált lehet

ségessé. A Thomas-Fermi-atommodell to
vábbfejlesztése során alkálihalogenid kris
tályokra, HC1 molekulára, alkáli fémek 

kohéziós energiájára végzett számításo

kat A Thomas-Fermi-Dirac-elméletet az 

elektronkorreláciő, majd az alapvető je
lentőségű inhomogenitási kinetikus ener
giakorrekció figyelembevételével a Tho- 

mas-Fermi-Dirac-Gombás-modellé fej

lesztette, és alkalmazta különböző rend
szerek, pl fémek, tulajdonságainak ma

gyarázatára.

1935-ben veti fel annak a lehetőségét, 

hogy a valenciaelektronok mozgása egy 
speciális potenciáltérben vizsgálható. A 

Pauli-elvet helyettesítő pszeudopotenciál 

igen termékeny elképzelésnek bizonyult, 

amely mind a mai napig szerepet játszik a 

szilárdtestek elektronszerkezetének, a fé
mek kötési energiájának, vagy a Fermi-te- 

lületek meghatározásának számításában
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Az atommagok Thomas-Fermi-modell- 

jét az ötvenes évek elején dolgozta ki. A 
közvetlenül mérhető adatokra az elmélet 
a kísérletekkel nagyságrendileg mindig 
egyező adatokat szolgáltatott, gyakran en

nél pontosabb eredmények is keletkez

tek. Húsz évvel később a statisztikus mo
dell ismét sikerrel volt alkalmazható nehéz 

atommagok globális tulajdonságainak ér

telmezésénél.
Munkásságát világszerte elismerték 

Egyedüli magyar szerzőként kérték fel, 
hogy szakterületéről összefoglaló cikket 

irjon a Handbuch dér Physik számára. A 
kvantummechanikai többt estproblémáról, 

az atom statisztikus elméletéről és a pszeu- 
dopotenciálról írt monográfiái német és 

orosz nyelven jelentek meg. Éveken ke

resztül szerkesztője volt a Zeitschrift für 

Physiknek. Elismertsége meghaladta azt 
a szintet, amit a hivatkozások számával 

lehet mérni. Neve az elsők között szere
pel, ha a magyar fizikai eredmények ke
rülnek szóba.

Az Ortvay-hagyományok folytatójaként 

(elhasználta nemzetközi tekintélyét tanít
ványai pályára állításához, a megfelelő 

munkafeltételek kialakításához. Ezek a fá
radozásai sem voltak hiábavalóak - a 

.Gombás-iskola" eredményei még hosszú 

időn keresztül szolgálják egy jelentős fizi
kus munkásságának továbbélését. 

Irodalom

KÓNYA Albert: G. P, Fizik.ti Szemle, 1971,, 

GÁSPÁR R«srt: G. I>. Acta Phys. Munjí., 1971., 

Évfordulóink 1984 , Fizikai Szemle G. P -env 

■ékszáma, 1984 dec.

Fiistöss László

<iOMBOCZ ENDRE

(Sopitwi, IHHJ.JDii, 9.- 

foiilapesl. lIMS.jan 16)

A budapesti Tudományegyetem elvégzése 
ll<án a gimnáziumi, főiskolai, majd 1918- 
161 egyetemi tanár 1929-tól a magyar 

Nemzeti Múzeum (ma Természettudo

mányi Múzeum) Növénytárának vezetője, 
1942-ig, nyugdíjba vonulásáig, 1939-től az 
MTA levelező tagja.

Botanikai érdeklődése már 18 éves ko
rában megmutatkozott, amidőn a Termé

szettudományi Társulat ülésén első dolgo
zatát bemutatták. 1906-ban akadémiai kiad

ványként jelentek meg Sopron megyei fló- 
rakutatási eredményei; ezt a nyárfa-nem
zetség (Populus) hazai fajainak nemzetkö

zileg is elismert monográfiája követte Pe
dagógusi munkásságának egyik fontos al
kotása a virágtalan növények rendszerta

nának akkor korszerű összefoglalása volt 

(1925-27), melyet igen sok népszerűsítő 

cikke követett a Természettudományi Köz

löny hasábjain (köztük az 1930-as évek

ben természetvédelmi vonatkozásiak is). 
Már az 1920-as évek kezdetétől egészen 

élete végéig tagja és vezető egyénisége 
volt a Társulatnak; szerkesztője számos 
kiadványának, évkönyveinek, a Botani
kai Közleményeknek. Univerzális áttekin 

tő és szerkesztői képességét tükrözik a 
Társulatnak az 1930-40-es években meg

jelent - akkoriban alapvető - kötetei, (pl, 
a Kincseskönyv, Az otthon és gazdasága, 

az első magyar Természettudományi Lexi

kon, főleg pedig a Társulat centenáriumi 
emlékkiadvány-sorozata: a Természet Vi

lága).
Mindezeken felül a legmaradandóbb 

műveit a magyar botanikatörlénet és bib

liográfia területén alkotta. Ma is forrás
munkaként használják alapvető bibliog

ráfiai köteleit, fiatalkori munkáját a pesti 

egyetemi botanikus kert és tanszék tör

ténetéről (1914), majd a magyar flóra- 

kutatást tárgyaló művét (1936), valamint 

a  Társulat történetének összefoglalását 

(1941).
Buda ostromakor bekövetkezett tragi

kus halála megakadályozta abban, hogy 
utolsó nagy művének, a Kitaibel-féle, ad

dig publikálatlan ütinaplónak a kiadását 

megérhesse. Ebben a kétkötetes művé
ben a 18-19 század kiemelkedő magyar 
llórakutaiójának állított méltó emléket
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Főbb művei

A Populus-ncm monographiá|J Bp , 1908.; A 

Budapesti Egyetemi Botanikus Kert és Tan

szék története. . 1770-1866 lip., 1914 ; A ma

gyar botanika. A magyar flóra kutatói. Bp,, 

1936 ; A magyar növénytani Irodalom bibliog

ráfiája 1901- 1925. lip., 1936.; u.a. 1901-1925. 

Up., 1939.; A Királyi Magyar Természettudo

mányi Társulat története. 1841-1941. Hp.. 1941; 

Diana ilinerum Pauli Kitaibelii. 1-2. iLeben 

und Uriefe unganscher Naturforscher. 111.) Up., 

1945,

Irodalom

JAVORKA Sándor: G. E. emlékezete. Hot Köz

iem. 1947.; HRISZTEK Szaniszló: 50 éve halt meg 

G. E. botanikus. (OSZK:) Eseménynaptár, 1995.

Priszter Szaniszló

GONDA BÉLA

(Sxóllőike. I85l.dec.28.- 

fíudapesl, 1933-ciug. 7.)

Gimnáziumi tanulmányai! Sárospataokon 
végezte, majd a budapesti Műegyetemen 

tanult. Gyakorlati munkáját a torontáli Ár

mentesítő társulatnál kezdte. Már 1871- 
lx*n kitűnt a Szily Kálmán alapította Ter
mészettudományi Közlöny munkatársa

ként. 1872-ben mint évfolyamelsó nyeri 
ösztöndíjat, 1873-ban Kherndl Antal híd- 

pályázatát nyerte meg. 1875-ben talajvizs
gálataihoz iszapoló készüléket szerkeszt, 

mellyel mint demonstrációs eszközzel a 

Műegyetem a bécsi nemzetközi oktatás

ügyi kiállításon vesz részt. Műegyetemi 
évei végén újságírói tevékenységében 3 

műegyetemi oktatás és diákpolitika, s a 

mérnöki pálya népszerűsítését szolgáló 

más kérdések lépnek előtérbe, n a koráb

bi szakíró egyben diákvezérként tűnik lel 

A mérnök-közvélemény széles körű tá
mogatásával 1877-lwi indított gazdasági
műszaki hetilapja a Gazdasági Mérnök, 

amely a Tisza-völgyi társulat, a Ferenc- 

csatorna társulat, a Temes-vidéki mérnök- 

egylet és Kvassay kultúrmérnökségének 

szervezó és propaganda orgánumává vá

lik. 1879-ben megszervezi a Tisza-völgyi 
társulat hazai szakértői értekezletét, szer

keszti és kiadja a társulat dokumentumait 
1878. márc. 31-én tartott magántanári pró
baelőadása alapján a mezőgazdasági víz

építés magántanárává nevezik ki.
A Gazdasági Mérnök 1877. évi 1. évfo

lyamát az 1878-as párizsi világkiállításon 

tüntették ki, majd az 1878. évi. 2. évfo

lyammal az 1879-es székesfehérvári or
szágos kiállításon nyert díjat. Lapját 1880- 

ban Műszaki Hetilap címmel szakirodalmi 

információs lappá szervezi, s különösen a 

kiállításügyei támogatja. Mint ilyen, az el
ső dokumentációs kiadvány hazánkban. 

1882-ben Hieronymi Károly államtitkár 
meghívja a Közmunka- és Közlekedés- 

ügyi Minisztérium munkatársává, ahová 

mint főmérnök és a műszaki tanács tagja 
lép be. 1885-ben az országos általános 

kiállítás szervezőbizottságának tagja és a 

kiállitásszervezést segítő Kiállítási Értesí

tő (a Gazdasági Mérnök társlapja) szer

kesztője. A következő években ugyanilyen 

társlapként szerkeszti a Vízügyi Közlönyt 

(1886-87). 1886-ban a budapesti keres

kedelmi akadémián a nemzetgazdaságtan 
és pénzügytan előadója. 1887-ben az új 
miniszter, Baross Gábor középitési fel
ügyelővé és műszaki tanácsossá nevezi 

ki. 1889-től a hajózási, Vaskapuszabályo
zási és kikötőépítési ügyek előadója, majd 

(1893-tól) osztályának főnöke. A Vaskapu

ról írt könyve 1892-ben jelent meg, a ma
gyar hajózásról 1899-ban adott ki kötetet.

A Vaskapu-csatorna átadása alkalmából 

a létrehozása körüli érdemeiért nemcsak 

luzai elismerést, de több külföldi kitünte

tést is kapott (1896). A csatorna elkészülte 

után megbízást kap a budapest-csepeli ké
sőbb Nemzeti- és Szabadkikötő tervének 

elkészítésére, melynek szükségességét, má
sokkal együtt először 6 vetette fel A kikö

tő el.ső tervével 1907-re készült el.

Harminc éves minisztériumi szolgálat

tal. de négy évtizedes mérnöki gyakorlat 

után, 1913-ban vonult nyugalomba,

Technikatörténettel is foglalkozott: köny

vet irt Vásárhelyi Pálról (1896) és Türr Ist

vánról (1925).
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Irodalom
ENTZ Géza- G H. Földrajzi Közlemények, 

1933; HALTÉN UERGER Mihály: G H. Up .

1933

P Károlyi Zsigmond

GORKA SÁNDOR

(Unguár, 1878 oki 12- 

Pécs, 1944. ápr. 10.)

Tisztviselő családban nőit fel; bölcsészka

rt egyetemi tanulmányai a természet rajzi 
tárgyak mellett - korán megnyilvánuló lág 

érdeklődési körének megfelelően - ma
gukba foglaltak antropológiai, filozófiai 
és orvoskari anatómiai és élettani tárgya

kat is. Egyidejűleg céltudatos tanulmányi 
utakon bejárta Párizs, Berlin, Jéna, Nápoly 

tudományos intézményeit. Legnagyobb 

hatást Jénában E. Haeckel (1834-1919) 
zoológus professzor tette rá. Ez érezhető 

volt későbbi elméleti biológiai tevékeny

ségében is. 1901-ben bolcsészdoktorrá 

avatták zoológiái főtárgyból. 1899-től ta
nársegéd az állattani tanszéken, 1907-től 
adjunktus. 1913-ban magántanárrá képesí
tették „gerinctelen állatok anatómiája és 
élettana" tárgykörben. Aktív szerepet vál
lalt a tudományos közéletben is A M Kir 

Természettudományi Társulat titkára és 
két évtizeden át a Természettudományi 

Közlöny (3 mai Természet Világa) szer

kesztője. Egyidejűleg helyet kapott a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók or

szágos választmányában. Fiatalon tagja lett 

a nem hivatalos jellegű Kis Akadémiának, 

amely tulajdonképpen 3 pesti egyetemek 

hátai szakeinl>ereinek baráti, sz „interdisz- 

tfplinaritást" szolgáló találkozóinak adott 

keretet Itt kötött barátságot Pékár Mihály 
orvossal, ami később előnyösen befolyá

solta egyetemi pályáját. Ugyanis az 1912- 
•Hrn l’ozsonylwn alapított Tudotnányegye- 

•enwfil 1918 után menekülni kényszerül- 

^ n, 1923-lun végleges helyet kapott Pé

csen Ugyanebben az évlx-n nevezték ki 

“W- r tanárnak az akkor (szinte sze- 
’̂ élyónek) szervezett biológiai tanszékn.*

és a Biológiai Intézet igazgatójának. Pékár, 
aki akkorihan az egyetem felsőházi képvi

selője volt, meggyőzte tanártársait és a 
kultuszkormányzatot az orvoskari bioló- 
giaoktatás fontosságáról. G. S. igen részle

tes és alapos oktatási programot dolgozott 

ki, amelynek szellemében adott elő a ké

sőbbiekben heti öt órában „általános bio
lógiát" (kötelező kollégiumként, de szi- 
gorlatozási kötelezettség nélkül), továbbá 
két-két órában fejlődéstant (embryológia) 

és örökléstant az első és másodéves medi

kusoknak. Egyetemi előadásaiban hatá

rozottan megfogalmazott oktatási prog
ram bontakozott ki, Bevezetőként megha
tározta a biológia helyét a tudományok 
rendszerében. O Treviranus hajdani német 

biológus szellemében (1802) a biológia 

keretébe tartozónak hirdette az összes olyan 

ismeretet, amelynek bármilyen kapcsola
ta volt az élettel, 3Z élő szervezetekkel, be

leértve az embert, sz emberi szellem ter

mékeit is. Az alaptudományok, mint ana
tómia, élettan, biokémia, kórtan mellett a 

biológia mindent magába záró keretébe 
utalta az egész medicinát, de még a pszi

chológiát is. Ezek után definiálta az .élet" 

jellemző jeleaségeit, feltételeit, majd rá
tért az ökológiai vonatkozásokra, ame

lyekben jól felismerhetők mesterének, 
Haeckelnek a természet „háztartására" vo
natkozó nézetei Mindezekkel és az élő vi
lág rendszertanát bemutató táblázatos át

tekintésekkel biológiai szemléletet nyújtott 
az általa nevelt orvosnemzedékeknek In

tézeti keretei igen szűkösek voltak 1940- 

ig, összesen három helyiségből állván, egy 
tanársegédi státussal. Ezután jelentősen 

tágult az intézet, így tudta rendezni kiter

jedt jegyzetanyagát, elsősorban 3Z előadá
sok nyersanyagaként.

Továbbra is tevékeny résztvevője volt a 
tudományos közéletnek 192ó-ban az ak
kor összehívott természet-, orvos-, mű

szaki* és mezőgazdasági kongresszus főtit

kára volt
G S tudománya tevékenységének ge

rincét az oktatás képezte. Csak fiatal kort-



Gothard 338

bán végzett laboratóriumi munkát, amely
nek eredményeként 1913-ban jelentette 
meg kismonográfiáját a bogarak Malpighi- 

edényeinek működéséről, vagyis a légző
szervükről. Oktatási programjának kidol

gozásához, már csak fáradhatatlan kíván

csiságától is hajtva, óriási olvasottsággal 

tekintette át a legtágabb értelemben vett 
biológia ismeretanyagát Így a tananyag
ban található szintetikus munkával sok új 

ismeretet hozott létre, szinte töbliet, mint 
a laboratóriumok analitikus kutatói. Élete 
vége felé nyomon követte L v. Berta la nl'fy 

rendszerelméletének kies írázását is, és re
gisztrálta annak jelentőségét. Tulajdon

képpen ezzel zárult produktív szellemi 
élete, amelynek biológiai végét veseelég- 

teleaség okozta.

Főbb művei

Az életről. Zoológiái Lapok, 1900., Az úllatfa- 

|Ok származása Bp., 1907 , Az élet M Filozó

fiai Társaság vitaülése Athenaeum, 1940 ; A 

mai biológia világképe Bp., 1942.

Irodalom

SZABÓ Pál Zoltán: A M. Kir. Erzsébet Tudo

mányegyetem és irodalmi munkássága 1940

2 k ; LAMBRECHT Miklós: A Pécsi Tudomány

egyetem. mint a biológiaoktatás hazai úttörő

ié. Természet Világa, 1977 . LAMBRECHT M

G. S az első magyar biológusprofesszor Otv. 

Hetil., 1979

Lambrecbl Miklós

GOTHARD JENŐ

(Herényi, 1857 máj. 31- 

lleréity, 1909. m áj 27.)

Középiskolai tanulmányait a szombathelyi 

premontrei rendi főgimnáziumban végez

te, ahol a természettudományokhoz való 
vonzódását és tehetségét tanára, a neves 

fizikus, Kunc Adolf segítette kibontakoz
tatni. Érettségi után a bécsi Technisclie 

Hochschule gépészeti fakultására iratko
zott be. Közben csillagászati és geodéziai 

tanulmányokat is folytatott. Mérnöki okle
velének megszerzése után hazaiért és a 

..Herényi Műcsarnok" néven ismert, jól fel

szerelt fizikai laboratóriumában műszerek 
készítésével foglalkozott.

Konkoly-Thege Miklós (1842- 1916), a 
kor neves magyar csillagásza hatására 1881- 
ben megalapította asztrofizikai obszervató 

riumát.

Legjelentősebb eredményeit az asztro- 

lötográfia és a spektrálfotográfia alkalma
zásában érte el Ó mutatta ki először fo
tográfiai úton a Lyra gyűrűs köd (NGC 
6720) centrális csillagát 1886-ban. Ködök
ről készült felvételei világszerte ismertté 

tették nevét. Színképfelvételeivel 1892- 
ben alapvető összefüggést tárt fel a nóvák 
é.s a planetáns ködök kapcsolatáról. Külö

nösen értékesek az üstökösök és üstökös

színképek fényképezésében elért ered
ményei. Jelentős munkát végzett a változó 

szlnképű (esetleg változó fényességű) csil

lagok, például a béta Lyrae, gamma Cassi- 
opeiae vizsgálata terén. Az előbbi csillag

nál kimutatta, hogy a színkép változása 

periodikus jelenség; a változás okát azon

ban csak hetven évvel később sikerült ki

deríteni. Ugyancsak nevéhez fűződik a 
nova-csillagok párhuzamos fényesség és 

színkép ingadozásának kimutatása (N 
l’ersei, 1901) Már korai észleléseivel is 

nagy nemzetközi feltűnést keltett.

1892-ben ő készítette az első, jól ki

mérhető üstökös-színképfelvétell. Kiemel

kedő jelentőségűek üstökösfelvételei is, 
amelyek e korban a legjobbak voltak. Mun

kássága alapján a múlt század végén már 

nemzetközileg elismert szaktekintélynek 

számított a halvány, diffúz égitestek fény

képezése terén, és tevékenysége nagy

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fény
képezés polgárjogot nyert a csillagászati 

kutatásban.

Kiváló műszertervező volt. Kitűnően 

felszerelt mechanikai műhelyében számos 

észlelő műszert készített saját céljaira, va

lamint hazji és külföldi obszervatóriumok, 

intézetek részére. Sokat foglalkozott fény

képezéssel, és a fotókamerák tökéletesíté
sével A kétaknás fényképezőgépek alajv 
típusát ő alkotta meg. Támogatta Veress
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Ferenc kolozsvári fényképész színes fo- 

tografálási kísérleteit, és elsőként rögzített 
színes napszínképet.

Asztrofizikai kutatásai mellett műszaki 
alkotói tevékenységét i.s folytatott. 1895- 

ben az Ikervár mellett létesített első hazai 

vízerőmű egyik tervezője és évekig mű
szaki igazgatója volt Az ő nevéhez fűző
dik az első magyarországi nagy távolságú, 

178 km-es telefon-összeköttetés megte
remtése is 1881-ben. Jelentős eredménye
ket ért el a fényképezés területén Ó írt 

Magyarországon először összefoglaló mun
kát a fényképezés tudományos és techni

kai alkalmazásáról.
Munkássága elismeréséül számos hazai 

és külföldi tudományos társaság, többek 

közölt 1881-ben az Astronomische Ge- 

sellschaft, 1883-ban a Royal Astronomical 
Society választotta tagjai sorába. 1890-ben 
lett az MTA lev. tagja.

Főbb művei
Publlkationen des astrophysikallschen Obser- 

vatoriums Zil Herény in Ungarn. Heft 1. He
rény, 1884., Az újabb kori csillagászat módsze
rei és megfigyelésmódjai, Bp,, 1886,; A fotog
ráfia. Hp., 1890.; Spektrálfotográfiai tanulmá

nyok. Bp., 1891.. Nova Aurigae spektruma. 
Hp., 1892

Irodalom
MÁRKÁNYI Béla: G. J. Természettudományi 

Közlöny, 1909 , HARKÁNYI1! : Eugen v. Got- 
hard The Astrophysical Journal, 31, 1910 , 

KONKOLY-THEGE Miklós: G J Akadémiai 

Bmlékbeszédek XV/3 líp . 1910., VÉRTESI 
Petemé: G. J Bibliográfia. Vasi Honismereti 

Közlemények, 19H1., G J. és kora. Vasi Szem

le 1981., HORVÁTI IJ.-VINCZF.l. AGothard 

Asztrofizikai Obszervaiórium. Szombathely. 
1987

Tóth György-Horváth József

GÖRGEY ARTÚR

Oof>orc. I8l8.jan.30- 
Vk*Xrá,l, 1916. máj. 21.)

Kaionai-pulitik.il működését az idők folya- 

'"•ln. napjainkat beleértve, a legszélsősé

gesebben ítélik meg. E helyen azonban 

nem a hadvezérrel, hanem a kémikussal 

kívánunk foglalkozni. Az ősi nemesi csa
ládból számlázó G. A.-t a természettudo
mányok érdekelték már gimnazista korá

ban, apja azonban arra késztette, hogy 

katona legyen A tullini utásztisztképző 
akadémia elvégzése után hadnagyként, 

majd főhadnagyként szolgált a császári 
hadseregben Apja halála után otthagyta a 
hadseregei, leszerelt és a prágai egyete
men kémiát tanult. A kémia professzora, 

Redtenbacher, tanulmányai után tanárse
gédként maga mellé vette. 1847-ben mód

szert dolgozott ki a kókuszdió zsírsavainak 
elválasztására, s ennek során felfedezte a 

tizenkét szénatomú laurilsavat. 1848-ban 

azon szándékkal téri haza Magyarország

ra, hogy megpályázza a József Ipartanoda 
megüresedett kémiai katedráját. Ám köz
ben kitöri a szabadságharc, s ő mint volt 

liszi jelentkezett a honvédségbe. További 
pályája már a magyar történelem lapjaira 

tartozik.

Főbb művei
Liehigs Annáién dér Chernie 66, 290, (1848): 
Mein Leben und Wirken in Ungarn, Leipzig, 

1852. (magyaail: 1988.)

Irodalom
S7.AHADVÁRY, F : Les reeherches chimiques 

du général Görgey, Actes du XI congrés Inier- 

natiorul d'histoire des selences IV., Warszawa,
1965, 78; SZABADVÁRY Ferenc-SZŐKEFALVl 

NAGY Zoltán. A kémia története Magyarorszá
gon, Bp.. 1972; SZABADVÁRY, F.. Dictionary 

of Scienüfic Biographies, 6. New York, 1972.

Szabadván’ Ferenc

GÖRÖG DEMETER

(llajdudurog, 1760.febr. I, -  

Ma, 1833 sztpt 5 )

A szerb eredetű Zilahy-család leszárma

zottja. A debreceni Református Kollégium 

hallgatója, majd Ungváron tanult. A nagy
váradi jogakadémián szerzett ismereteit a 
líécsi egyetemen gyarapította Közben a 
magyar nyelv tanításával és korrepeiálás-
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sál kereste kenyerét. 1787-95 között ifj. 

Kolonits László gróffal - akinek a nevelő
je volt - bejárta az ország tizenöt várme

gyéjét.
Sokoldalú egyéniség volt: lapszerkesz

tő és újságíró, térképkiadó és szerkesztő, 
humanista mecénás és mezőgazdász.

Kerekes Sámuellel 1780. július 7-én meg
indította a Hadi és Más Nevezetes Történe

tek című magyar nyelvű hírlapot, majd 
1795-ben megalkotta a Debreceni Gram

matika néven ismertté vált munkáját, a 
19. sz.-i anyanyelvi oktatásban fontos 

szerepet kapott első, rendszeres magyar 

nyelvtant.
A bécsi Esterházy-palotáhan berende

zett térképkészítő műhelye rajzolók és réz

metszők sorát nevelte ki, és adta Európá

nak. 1790-ben megjelentette Európának 
közönséges táblája című térképét, majd 
Esterházy Miklós herceg és Festetics György 

gróf segítségével hozzáfogott a magyar 

vármegyék atlaszba foglalt mappáinak 

megszerkesztéséhez 1802- 1811 között 
napvilágot Iát a Magyar Átlás 60 lapja, 
1812-ben pedig az első magyar nyelvű re
pertórium, 15 ezer helységnévvel. Görög 

atlasza a 19. század végéig, Gönczy Pál at
laszának 1890. évi megjelenéséig az egyet

len használatban lévő megyeatlasz volt.

G. D (1803-tól a császári udvar főhercegi 

nevelőjeként) a legjelesebb megyei mér
nökök és csillagászok - egyebek között 
Hell Miksa és Bogdanich Imre Dániel - 

szak- és helyismeretét, az I katonai felmé

rés topográfiai adatbázisát és kéziratos tér

képek sorát használhatta fel jeles alkotásá
nak készítésekor Az atlaszt 1848-ban, 
majd 1860-ban újból kiadták

Mezőgazdászként elsősorban a szőlő- 
lermesztés terén vált ismerné. Európa, Ázsia 

és Afrika legnemesebb szőlőfajtáit lelepi 

tette meg a Grinzingben vásárolt földjén 

1829-ben kiadta hét ív terjedelmű. Sokfé
le szőlőfajok lajstroma címet viselő kiadvá

nyát, amely a kétszáz év előtt ismén é.s ter

mesztett szőlőfajták legalaposabb szám

bavétele.

1831-től a Magyar Tudós Társaság tisz
teletbeli tagja.

Irodalom
KAI.LAY Ferenc: Emlékbeszéd G. D. tisztelet
beli tag felett. Magyar Tudós Társaság Év
könyvei, 1821-34.; MÁRTON József: G. D. 
életleírása és a magyar literatúra előmozdítása 
által... szerzeit érdemei. Uéts, 1834.; MOLNÁR 
József: G. D. Hajdú-Hihar megyei Múzeumok 
Közi,, 30 Debrecen, 1975.; NAGY Júlia: G. D., 
Kerekes Sámuel és Márton József, a XVIII 
századi magyar térképészet kiemelkedő mű
velői. Földrajzi Éri., 1977; TARDY János: G, H 
Évfordulóink a műszaki és természettudomá
nyokban, 1985

Tardy János

GÖTZ IRÉN JÚLIA

(Mosonmagyaróvár, 1889ápr. _J- 
Ufa, 1941?)

Szülővárosában és Budapesten folytatott 
középiskolai tanulmányok után, 1907-ben 

beiratkozott a budapesti Tudományegye
temre, ahol matematikai, fizikai, kémiai 
előadások mellett filozófiai előadásokat is 

hallgatott. Megalakulásától (1908) aktív 

tagja volt a radikális diákok Galilei-köré- 
nek. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, 

a szocialista Dienes Lászlóval. 1909-ben 

Summa cum laude vegyészdoktor lett. 

Kiemelkedő tehetségét honorálta az az 
ösztöndíj is, amivel az 1911/12. tanév so

rán Párizsban, Mme Curie rádiumlalx>rató- 

riumában képezhette magát tovább. Meg

kezdett kutatásait itthon nem folytathatta, 

de elhelyezkedett a Tangl Ferenc vezette 
Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti 

Állomáson, s ott 1915-től kinevezték ideig
lenes minőségű fizetéstelen kir. segédve

gyésznek. E státusában erősítették meg (I) 

1918-lwn 1913 óta volt Dienes l-ászló fele
sége, házasságukból három leányuk szü

letett 1919 jan 28-án adta elő a Termé- 

N/ettudományi Társulatban elméleti kuta

tásainak eredményeit. Magas szintű fel
készültségét azzal ismerte el a Tanácsköz
társaság, hogy 1919. IV. 10.-i rendeletével
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kinevezte az elméleti kémia előadójának 

a Tudományegyetemre; ezzel ő lett az 
első nő Magyarországon, 3ki egyetemen 

tanít.
A Tanácsköztársaság bukása után férjé

nek menekülnie kellett. G. 1. szülés előtt 

állván kénytelen volt illegalitásba vonulni, 
de felfedezték, bebörtönözték Moson

magyaróváron; három hónap után társai 
összefogása szabadította ki, és juttatta fér

je után Bécsbe. Onnan Romániába indul
tak. Rövid bukaresti tartózkodás után 1921 
végén átköltöztek Kolozsvárra. Ott az egye
temen az 1922/23-as tanévtől előbb élel

miszerkémiát adott elő, majd adjunktus, 

ill. docens a Gyógyszertani Intézetben, 

később a fizikai tudományok doktora cí
met viseli (1927/28).

A jobbra tolódás Romániában is érez
tette hatását, a Dienes házaspárnak mene

külnie kellett (1928 vége), Az emigráció 

következő állomása Berlin, ahol G. 1. a 
Szovjetunió kereskedelmi kirendeltségé

nek tanácsadója volt (1931) A náci sajtó 
támadásai miatt nem végezhette tovább 
ezt a munkái, a család a Szovjetunióba te

lepült. Ott 1931-38 közt a moszkvai Nitro

génkutató Intézet tudományos osztályve

zetője volt, innen gimnáziumba !>elyez- 
ték át 1941-ben koholt váddal letartóztat

ták, s bár rövidesen felmentették, a lx>r- 
tönben kapott tífuszban 1941 végén meg
halt.

Tudományos munkássága csak töredé

kesen, főként a pálya kezdeti szakaszából 

ismert Doktori disszertációjában Rtither- 

lord elmélete alapján tovább finomította a 

Curie és munkatársai állal használt méré- 

•Sl eljárásokat, s ezeket megfelelő mate
matikai alaklwn is sikerül kifejeznie Pá

rizsban a rádium K-sugárzásáva! foglalko
zik 1912-1919 közt Gróh Gyulával publi

kál allatélclmezési és íiziko-kémiai tárgy
körben. Jelentős eredménye e/időt>ől a 

Zschr. I. I'hys C.hemie-nek 1918-ban le

adott dolgozata, amiben a Tamann-toc- 

veny érvényességi körét terjeszti ki folya

dékok oldataira folyadékokban. Kolozsvá

ri tudományos tevékenységének egyetlen 
írásos dokumentuma szerint ezt a kutatást 
fejlesztette tovább; oldatok molekula- és 

londiffúziójáról, és azok más anyagokban 
való viselkedéséről értekezik. Pozitivista 

tudományfilozófiai nézeteire következtet
hetünk egy 1921-es tanulmányából

Irodalom

HEGEDŰS Éva. G !. Tudománytörténet - 
Technikatörténet, 1984.

Hegedűs Éva

GRANASZTÓI PÁL

(Budapest, 1908 aug. 29 - 

Budapest, 1985 J t í L i )

Apja, RihmcrBéla urológus, kórházi főor
vos, anyja Wittchen Paula Apai ágon a 

család pécsi, anyai ágon szepességl erede

tű. Közéleti és szakmai tevékenységének 

javát a magyar urbanisztika megújításá

nak szentelte, amelynek egyik legkivá
lóbb művelője volt. Szépirodalmi mun
kássága a kortárs irodalomban jelentős 

helyet biztosított neki,
G. P. középiskolái tanulmányait a buda

pesti Piaristáknál végezte, 1933-ban a Mű
szaki Egyetemen építészmérnöki diplo

mát szerzett. 1934-45 között a Budapest 
Székesfővárosi Tanács városrendezési osz

tályának tervezőmérnöke volt, 1945-48 
között a Fővárosi Közmunkák Tanácsá

nak osztályvezetője, 1948-69 között az 
Építésügyi és Városfejlesztési Miniszté
riumban. valamint a Városépítési Tudo

mányos Tervező Intézettben dolgozott, vál

takozva különféle vezető leosztásokban

A műszaki tudományok kandidátusa 
dm et 1957-ben szerezte meg (A magyar 

városépítészet sajátosságai), a műszaki tu
dományok doktora címet 1967-ben nyer

te el (Emlxrr és látvány városépítészetünk

ben).
Tagja volt az MTA Településtudományi 

Bizottságának, valamint Építészetelméleti 

é> Történeti, továbbá Művészettörténeti 
Bizottságának is. Sokáig dolgozott a Tudó
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mányos Minősítő Bizottság építési albi

zottságában.
Huzamosabb ideig tanított a mérnök

továbbképzőben, valamint a Magyar Épí
tőművészek Szövetségének Mesteriskolá

ján. Utóbbinak két cikluson át tanulmányi 
vezetője is volt (19*57, 1958). A Budapesti 

Műszaki Egyetemen címzetes egyetemi ta

nárként oktatott 1969 óla.
A Tér és Forma című folyóiratot Fischer 

Józseffel közösen szerkesztette 1942-45 
között. Az Építés és Közlekedéstudományi 

Közlemények, a Magyar Építőművészet 
és a Budapest című folyóiratok szerkesz

tőbizottságának tagja volt.

Egyik előkészítője az építésügyi tör
vénynek, Kidolgozta annak városrende

zési részét (1957-58). A továbbiakban 
szervezte é.s irányította az országos építés

ügyi szabályzat városrendezési részének 
elkészítését, melynek egyes fejezeteit szö- 

vegezte. Az 1960-as években megszervez

te a VÁT1 tudományos intézetét és részt 

vett az irányításában Az MTA Telepú léstu

dományi Bizottságának tagjaként 1957-től 
számos műemléki feladatot látott el, így 

szervezte az MTA építészettörténeti és mű

emlékvédelmi konferenciáját (1957), vala
mint az MTA műszaki osztálya keretében 
különféle vitaülésekel .Számos műemlék
védelmi előterjesztés és cikk szerzője

Főbb művei
Városok a múltban és j(Vvől>en. 1942.; Európai 
építészei, 1947 . Budapest holnap (Folonyi 
K al kflzOsen). 1959,; Vác (Deresényi D.-el 
közösen) 1960 , Az építészet igézetében.
1966.; Budapest e«y építész szemével (Czei- 
zing L fotóival). 1971.; Ember és látvány vá
rosépítészetünkben. 1972.; Az idő és a művek. 
1974.; Városaink sorsa. 1976.; Szép magyar 
városok (Czelzlng L fotóival). 1978., Budapest 
arculatai. 1980 ; Városépítései, városépítés, 
társadalom 1982.; Tanulmányok és cikkek 
száma száz felett Vallomás és búcsú. 1961.; Li 
ane 1962-; Múló világom. 1970,; Itthon éltem. 
1971., lf|úkot a Belvárosban 1973 ; Alakok, ál
mok 1973 ; Városok, képek, Zene. 1976 ; Ka 
rácsony Mallorcán., 1978., Miiek és tanok 
1979.

Irodalom
Új írás. 1977., MAJOR M.: G. F. hetven éves. 

Építés- és Közlekedéstudományi Közlemé

nyek 1978,, KARDOS I,: Tudósportrék. Bp.,

1984., Nekrológok: Magyar Nemzet (Zay L). 

1985- VII. 6.; Délmagyarország (BÁTYAI J ). 

1985 VII I Élet és Irodalom (POLONYI K ).

1985 VII 12 ; Magyar Építőművészei (VIDOR 

P) 1985.; Budapest (JÁVOR O  ) 1985.

Granasztoi György

GREGUSS PÁL

(Tornya. 1889. dec 31 - 

Szeged, 1984. márc. 23 )

A huszadik századi magyar növényanaló- 
mia és -paleontológia nemzetközileg is is

mert kutatója, a szegedi „xilotómiai iskola" 

megalapítója. Örökléstani, fejlődéstörté

neti, pedagógiai és ismeretterjesztő tanul
mányok, könyvek és cikkek szerzője, pro

fesszor, aki értékes, mozgalmas életpályát 

fejezett be - teljes szellemi és testi frisses

ségben - 1984-ben, életének 96. esztende

jében.
Az Arad melletti Tornya községben, 

szegény kisiparos csalidban született. 
1910-ben végezte el az aradi tanítókép

zőt, ahol Wagner János, a kiváló botani
kus volt az első irányítója. Három évvel 

később Budapesten megszerezte a polgá
ri iskolai tanári oklevelet, majd rendkívü

li hallgatóként (1913) felvették a buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem 

Bölcsészeti Karára. Katonai szolgálatának 

évei (1914-1917) után egy éven át a prá

gai Német Egyetem Orvosi Karán tanult 

és tanársegédi munkákat is ellátott. A 
pesti egyetemen 1919-ben doktorált a 

Tanítóképző tanára lett, majd az egyete

men 1927-ben magántanári oklevelet 

szerzett Rövid ideig a debreceni Tudo

mányegyetem magántanára is volt. 1927- 
ben a fővárosiról Szegedic költözött, a 

Tanárképző Főiskola tanárává nevezték 

ki. Később, 1940-ben a szegedi Tudo

mányegyetem növénytani tanszékének 
tanára, valamint a Füvészkert igazgatója
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lett. F.zi az állást 75 éves koráig, nyugállo

mányba vonulásáig töltötte be. Az egye
temen prodékán, dékán, s egy évig rek
tor is volt. Elnyerte a biológiai tudomá
nyok kandidátusa, majd 1954-lwn dokto
ra címet, 1958-ban pedig a Kossuth-dlj 

ezüst fokozatát. Nyugdíjas éveiben is se

rény é.s eredményes tudományos tevé

kenységet fejteti ki.

Gyakorlati és elméleti tudását külföldi 

utazásai, és nemzetközi kapcsolatai je
lentősen mélyítették Termékeny irodalmi 
munkássága az 1920-as években bonta
kozott ki: alsó-, közép- és felsőfokú tan

könyveit, jegyzeteit generációk sora hasz

nálta. Részben maga illusztrálta több, 
hamar népszerűvé vált ismeretterjesztő 

könyvét. Így például a Móra Ferenc elő- 

Nzavával megjelent A növények csodála

tos életét (1932) írt többek között örök
léstant, növényélettant és felállított egy 

egyéni, trífitelikus fejlődéstörténeti elmé

letet

Nemzetközi sikereit, elismerését főleg 
xilotómiai é.s paleontológiai munkásságá
val érte el: ez 1941-ben kiadott .spóraaila- 

szával kezdődött, majd a következő há

rom évtized során megjelentetett alapvető 
munkáinak sora gazdagította a szakiro
dalmat. Mind az élő, mind a fosszilis lom

bos fák és cserjék, főleg pedig a recens és 

fosszilis nyitvatermők részletes szövettana

- sok ezer mikrofotóval és anatómiai rajz

zal illusztrálva - található meg e vaskos 

köteteklien Tudományos értékük melleti 
lelentős gyakorlati fontosságuk is van e jó

részt angol és német nyelven megjelent 

monográfiának. A szerzőjük alaposságára 
jellemző, hogy például a világ összes élő 

lenyőfajainuk mintegy 92 százalékát sike
rtilt megszereznie és feldolgoznia.

Mozgalmas, eredményekben gazdag 
élttútpt azonban legjobban ő maga loglal- 

la össze, kilencvenedik születésnapja al

kalmaitól megjelent terjedelmes könyvé- 
„Életem. Az asztalosműhelytől az 

egyetemi katedráig" (Tankönyvkiadó, 

HP . 1979.)

Fcibb művel

A közép-európai hara.sztok spórái. Bp.. 1941.; 

Holzanatonue dér europaiseher Laubliolzer 

und Straucher. Bp , 1959.; The phylogeny of 

sexuality and (riphyletic evolution of üie tand- 

plast. Szeged, 19<í4., Xylofomy of the living 

Cycads. Hp , 196h ,; Teríary angiosperni wood 

in Hungary 1969.; Xylotomy of the livtng Co- 

nifers. Bp., 1972.

Pnszter Szaniszló

GROFCSIK JÁNOS

(Pápa. 1890. fül. 20- 

Hudapest, 1977.jaii.6.)

Középiskolai tanulmányait a veszprémi 

Főgimnáziumban végezte, majd a buda

pesti József Műegyetemen vegyészmér

nöki oklevelet szerzett 1912-ben. Ezután 
egy évig az Országos Kémiai Intézetben 

dolgozott A kerámiát már a Műegyete

men megkedvelte, ahol tanára a nagy

nevű Wartha Vince (1844-1914) volt.
1913-ban tanárnak nevezték ki az Álla

mi Felső-ipariskolához, ahol a kerámia- 
és rokoniparok technológiája volt a szak
tárgya. Mielőtt ennek tanítását megkezdte, 

az illetékes minisztérium féléves tanul

mányútra küldte Berlinbe
Felsőipariskolai tanári állása mellett a 

Technológia és Anyagvizsgáló Intézetben 

dolgozott, 1926- 1940-ig, ahol a kerámia - 
és üvegipari anyagvizsgálatokat irányítot

ta A tégla- és anyagipar állandó szakértő
je volt a budapesti Törvényszéken.

1928-ban megbízást kapott a több mint 

egy évtizede üzemen kívül álló Városlődi 
Kőedénygyúr üzembe helyezésére; ezután

1930-ban megtervezte é.s üzemibe állította 

a gyár kislődi kőagyagcső üzemét. A vá
roslődi Kőedény- és Kőagyagcsőgyár mű

szaki tanácsadója volt 1939-ig.

1934 és 1937 között a Kereskedelem 
ügyi Minisztérium megbízásától részt vell 

a magyarországi finomkerámiai és tűzálló- 

a nyag-előfordu lások ku (a tásában
A Magyar Szabványügyi Intézet meg

alakulásától kezdve közreműködött a ke



Gróh 344

rámiagyártmányok első magyar szabvá

nyainak megalkotásában, majd korszerű
sítésében. A Felső-ipariskola Vegyészeti 

Szakosztályát 1939-ben önálló iskolává 
.szervezte át, és megbízták az iskola igaz

gatásával, melyet 1941-ig látott el.

1939-ben a Kdszénbánya és Téglagyár 

Társulat (Drasche) központi laboratóriu
mának lett a vezetője. Berendezte a vál

lalat új laboratóriumát, mely akkor az or
szág legkorszerűbben felszerelt, kutató
munkára is alkalmas kerámia laborató

riuma lett.

A Drasche laboratóriumában megkezd

te azt a kutatómunkát, melynek célja az 

addig teljesen empirikus és csak recep

tek alapján dolgozó kerámia iparba be
vezetni és alkalmazni a tudomány addig 

megismert eredményeit. 1945 után az Épí
tőanyag című szakfolyóirat első évfolya
mában megjelent két cikke főleg e kutatá

sai alapján készült.
Eredményes tevékenységéért 1941-ben 

a Drasche-gyárak központi műszaki igaz

gatójának nevezték ki. 1945-től a vállalat 
vezérigazgató^ volt.

Az ipar átszervezése után 1948-ban az 

újonnan alakult Tégla- és Cserépipari Igaz
gatóságon mint iparigazgató-helyettes mű

ködött. 1949-ben az Ipamgyi Minisztérium 

mész-cemenl és üvegipari főosztályán fő
osztályvezető-helyettes volt

Ebben az időszakban részt vett a nagy 

iparfejlesztési, korszerűsítési programok 

előkészítésében, illetve megvalósításában 
1950-l>en, az akkor megalakult Nehézipa

ri Kutató Intézet szilikátkémiai osztályának 

vezetője, majd 1952-ben a Veszprémi 

Vegyipari Egyetem tanárává nevezték ki 

Emellett 1957 végéig vezette a NEV1KI szi- 
likátosztályát.

Nyugállományba vonulása után. égé 
szén haláláig fáradhatatlanul dolgozott to

vább, mint a Szilikátipari Központi Kutató 

és Tervező Intézet tudományos tanács
adója

Számos szakkOnyv szerzője, melyek 

közúl nemzetközi elismerési is aratott az

1956-ban az Akadémiai Kiadónál meg
jelent A kerámia elméleti alapjai cimű 

műve.
Szintén az Akadémiai Kiadó gondozá

sában jelent meg A mullit képződése, szer

kezete és jelentősége cimű munkája, ame

lyet lefordítottak angol nyelvre. Jelentős 
alkotása A magyar fmomkerámiaipar tör

ténete.

G J egyik alapítója volt a Szilikátipa
ri Tudományos Egyesületnek. 1975-től 
haláláig az Egyesület tiszteletbeli elnöke 

volt.

1950-től a Magyar Tudományos Akadé
mia Szervetlenkémiai Főbizottságának tag

ja, a Szilikátkémiai Bizottság elnöke.

Irodalom

CKOFCSIK E G. J Évfordulóink 1990

Gro/csik FM'mér

GRÓH GYULA

(Fsxtergom, 1886Jan 16.- 

tiudapesl, 1952. febr 2}.)

A kassai és a rozsnyói premontreieknél 

végzett középiskolai tanulmányok mel

lett a felső-ipariskolán vegyészetet tanult. 
Ezután a budapesti Tudományegyete

men tanult és szerzett 1908-ban bölcsész

doktori oklevelet. Az Országos Kémiai 

Intézetben dolgozott, majd 1914-ben az 
Állatorvosi Főiskolán előadó tanári meg

bízást kapott, majd 1917-től 1934-ig a ké

mia professzora volt. 1935-l>en a Mű

egyetem általános kémiai tanszékére hív

ták meg llosvay Lajos utódaként Rövid 

műegyetemi professzorság után 1936- 
bán átkerült a budapesti Tudományegye

temre, ahol a Buchböck Gusztáv halálá
val megüresedett III. sz kémiai tanszék 

élére nevezték ki E tanszéken, mely ké
sőbb az Általános Kémiai és Radiológiai 

Intézet nevét viselte, dolgozott 1950-ben 

történt nyugdíjazásáig. Utána haláláig az 

Országos Gabona- és Lisztkisérleti Állo
máson gyakorlati kérdések vizsgálatával 

loglalkozott.
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Tudományos munkásságát a gabonafe
hérje fizikai-kémiai .sajátságainak felderíté
sére irányuló kutatásokkal kezdte (1913) 

Fehérjekutatásaival kapcsolatban dolgoz
ta ki a mikrobiológiai aminosav-racemizá- 
ció meghatározási módszerét. Az első vi

lágháború után Hevesy Györggyel nyom

jelzés segítségével mérték az ionok ön- 

diffúziójának sebességét szilárd és olvasz

tott fémólomban. Ezzel a világon első
nek alkalmazták a radioaktív indikáció 

módszerét fémek OndiíTuziójának vizsgá

latára,
Sokoldalú munkásságát dicséri, hogy 

az Állatorvosi Főiskola intézetéiből szár

mazik a2 első hazai Raman-spektroszkó- 
piával foglalkozó közlemény 1931-ben. 

Reakciókinetikai vizsgálatokat is végzett, 

különösen említésre méltóak a jóddal kap

csolatos ilyen jellegű vizsgálatai.
Termékeny szakíró volt, száznál több 

tudományos dolgozata jelent meg. Nagy 

sikerű tankönyveket írt: az Általános ké

mia 1918 é.s 1955 között nyolc kiadásban, 

a Szervetlen kémia 1920 és 1949 között 

hét kiadásban, a Szerves kémia 1921 és 
1957 közöli hét kiadásban jeleni meg. Az 

Általános kémia könyvéi idegen nyelve
ken (németül, olaszul és törökül) is kiad

ták. Fonton munkája volt az eLső önálló, 
színvonalas és korszerű Fizikai kémia 

tankönyve, melyet Erdey-Grúz Tiborral, 
Schay Gézával és Náray-Szabó Istvánnal 

közösen ín 1940-ben, és amely kibővítve

1945-ben is megjelent.
A Magyar Tudományos Akadémia 

1925-ben levelező, 1936-ban rendes tagjá

nak választotta. Magas tisztségeket viselt a 

szakmai és társadalmi egyesületekben, a 
Magyar Kémikusok Egyesületének 1942- 

tól. a Természettudományi Társulatnak

1945-től volt az elnöke.

Irodalom
lENGYEI. Héla G. GY emlékezete Magyar 

Kémikusok l.ipia, 19*57 ; S7AHAOVÁKY Fe 

fwc-SZÓKKIAt.Vt-NAGY Zoltán: A kémia lo»- 

léiHle Magyarországon Hp., 1972.

Móra U iízló

GROSS INGER KE RÉS ZTÉLY JÁNOS

(Komárom, 1728. szept. 2.- 

Komárom, 1803)

Középiskolai tanulmányait a komáromi 
jezsuitáknál végezte, s már 16 éves korá

ban belépett a rendbe. Bölcseleti tanul

mányait Grazban végezte, ahol doktorá
tust is szerzett 1752-ben. A következő 

években a nagyszombati jezsuitáknál ta

nított, majd az esztergomi egyházmegye 

keretében működött tovább, s tábori 
lelkészi szolgálatba került. Ezredével a 
Habsburg Birodalmat és Olaszországot 

járta, s a szolgálat teljesítése után fennma

radt idejét természetrajzi tanulmányokra 

fordította.
Ó volt az első magyar természetvizsgá

ló, aki hazánk egész területének természe
ti kincseit összefoglaló munkában földol

gozta és közzétette. A tervezett nagyará

nyú műből csak az állatvilágra vonatkozó 

négy kötet és a Iákról szóló rész jelenhe
tett meg. A zoológiái rész a Kárpát-meden

ce faunájának eLső összefoglalását nyújtja, 

olyan munka volt ez, melyhez hasonlóra 
csak a millennium idején vállalkoztak. A 

munka értékét növelte, hogy latin nyelven 
jelent meg, tehát a nemzetközi tudomá

nyosság számára is érthető volt, ugyanak

kor az állatneveket magyarul, németül és 
szláv nyelveken is közölte (magyar állat- 
névgyűjtésél később, a 20. század elején 

megjelent „Magyar Brehm” is hasznosí

totta)

Fő munkája

Universa história physica Regni Hungáriáé se- 

cuiuiuin iria regnu naturae digesta tóm. I 

História Quadrupedum Hungáriáé; tóm. II 

História Avium Hungáriáé; tóm. 111. História 

Pscium, et Amphibiorum Hungáriáé; tonv IV 

História Inscctorum; tóm V Dendrologu 

Hungáriáé Posonii et Comarni, 1793-1797. 
Irodalom

IIANÁK János Az állattan története és irodal

ma Magyanirszügon. Pesten 1X49; MÍ-HRS 

Gyula és KARI. János: TermészetliiMória I A 

biológia trugyar Uttftrfii Hp., 1925
Kádár Zoltán
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GROSSMANN GUSZTÁV

(Budapest. 1878 aug 10 - 

Budapest, 1957jan . 17.)

Tanulmányait a budapesti Műegyetemen 

kezdte, de oklevelét a zürichi egyetemen 

nyerte el 1900-ban. 1911-től a berlini Sie- 
merts-Halske cég munkatársa volt Kísérle
teinek eredményeként és kezdeményezé

sére készítette el a cég a világ első 200 KV 
konstans egyenfeszültségű, kétszelepes 

mélyterápia-készüléket, amely teljesen ki 
szorította az addig használatos mélyterápi

ás gépeket.

Behatóan foglalkozott a röntgenfizika 

és -technika kérdéseivel. 1915-1918 kö

zött 3 cég bécsi vállalatának, 1924-ben a 
berlini gyár orvostechnikai részlegének a 

vezetője, 1925-31 között pedig a Sie- 
mens-Remiger-Veifa cég igazgatója volt. 
Erre az időre esik a ventilcsöves röntgen

készülékek kifejlesztése, amelyben G. G - 

nak igen nagy szerepe volt. 1932-től a 
gazdasági élettől visszavonult, és a tudo

mányos munkának szentelte életét.
Az 1935-ben megjelent alapvető érte

kezései és az ezekben lefektetett elvek 

alapján készült el az első, a gyakorlati 
céloknak is megfelelő, rétegfelvevö rönt
genkészülék, a Tomograph, amely ha

marosan az egész világon elterjedt A be
rendezés egyszeri!, és megbízható mó
don oldotta meg, hogy ne csak be lehes

sen látni az emberi szervezetbe, hanem a 

kívánt, kiválasztott, mintegy 1-2 centi
méter vastag réteg vizsgálatát is el lehes

sen végezni a szomszédos testrészek ár

nyékának kiiktatásával A rétegfelvétel 

út|án nyert kép eltér az általános rönt

genfelvételtől, az emberi testet nem 

egészben ábrázolja, hanem csak egy ki
választott szelvényét

G. G. kutatásainak eredménye alap

ián készítitek a későbbi rétegíelvevö-ké- 
szulékek, amelyek csupán elnevezésük

ben - planigraph, straiigraph stb. nem 
l>edig lényegileg különböznek egymás

tól (Ezek továbbfejlesztőinek egyik

csoportja a Nobel-díjban is részesült.) 
Grossmann 1942-ben hazatért Magyaror
szágra. 1951-től a Híradástechnikai Tu

dományos Egyesület röntgenosztályá

nak elnöke volt, 1954-től pedig 3Z Or
szágos Onkológiai Intézetben dolgozott 

Munkásságának egyik fő célja volt, hogy 
a hazai röntgenológia szakmai és tudo
mányos színvonalát emelje.

irodalom

HERDNER, R • Traité tedinique de tomogra- 

phie osxeuse Haris. 1953 ; G G. emlékezne 

Elektronika, 1957.

Vajda Pál- Vajdáné Csizmánk Irén

GROSSMANN MARCEL

(Budapest, 1878. ápr 9 - 

Zürich, 1936. szept. 7.)

Ma már minden szakember előtt nyilván

való, hogy a relativitás elmélete olyan zsi

nórmérték. amellyel minden fizikai elmé

letnek összhangban kell lennie. Alkotóját, 

Albert Einsteint századunk egyik legna
gyobb- ha nem a legnagyobb - fizikusa
ként tartiuk számon. Az viszont a legutób

bi időkig homályban volt, hogy az a tu
dós, akit a relativitás tanának létrejötté
ben Einstein után a második hely illeti 

meg hazánkfia: G. M.

Egyetemi tanulmányait Zürichben, a 
híres Eidgenösstsche Technische Hoch- 

schulén kezdte meg, majd itt nevezték ki 

a geometria professzorává 1907-ben. Ki
váló tanár hírében állt. sok matematikus 

neki köszönhette, hogy megismerkedett 

a geometria olyan, gyökeresen új fejeze
teivel, amelyek akkoriban nemigen vol

tak még közismertek. G. M évfolyamtár

sa volt Einsteinnek, akinek több ízben 
segített azzal, hogy egyes matematikai 

cikkeket elolvasott és elmagyarázott 

neki.
Einstein 1911-lxm, prágai professzor* 

sága idején |utott el az általános relativitás- 

elmélet alapgondolatáig: nevezetesen ah
hoz, hogy a tömegvonzás és a gyorsuló
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mozgás egyenértékű. Sokat töprengett 

azon, hogy a valóságnak megfelelő eset
ben, amikor a gravitációs tér inhomogén 

(a tömegvonzás nagysága és iránya hely- 
ról-helyre változik) milyen matematikai 
formalizmussal írhatná le a problémát. 

1912-ben, amikor visszatért Zürichbe, kér

désére G. M. elmondta, hogy ugyanazon 
fizikai tények tetszőleges koordinátarend

szerben való megfogalmazására már van 

egy jól kidolgozott rendszer, a Riemann- 
geometria. Ez a rendkívül hatékony geo

metriai módszer Gauss görbe felületekre 
kidolgozott módszerének volt az általá

nosítása, tetszőlegesen sok dimenziójú 

térre.
Einstein így Grossmann segítségével 

megtalálta az általános relativitáselmélet 

adekvát formalizmusát. 1913-ban közös 
cikkük jelent meg, amelyben az elméletet 
még csak mint lehetőséget vetették fel (Ál

talánosított relativitáselmélet és tömegvon- 

zási elmélet tervezete) Írtak még egy kö
zös cikkel, a továbbiakban azután Einstein 

már a maga útján haladt, barátjáról és se
gítőtársáról azonban nem feledkezett meg. 

„Végül hálával említem meg matematikus 

barátom, G. nevét, aki segítségével nem
csak megtakarította számomra az idetarto

zó matematikai irodalom tanulmányozá

sát, hanem a gravitációs téregyenletek 

megalkotásában is segítségemre volt" - ír
ta 1916-ban, az általános relativitáselmélet 

megszületését jelentő cikke lievczeté.sé- 

ÍH‘n

Műve
(Alhert Einsteinnel): Untwurfelnervenillgemei- 

nerten Relativitalstheorie und einer Theorie 

dér Gravitation. ZeitüChr. ftir Mathenv und 

l'iiys 1913

Irodalom
l'roc M G MeelInK őrt General Kelativity 
Trieste, I97S July 7-12 Norlh Holland Co. 
1977. LUKÁCS Itélu: Aki Einsteint matemati
kára tanította M. Gr. Terin V iI.ix-i 1979 ,1-llJil* 
lj>/k> IMyuitk 4 tudomány világiban lenn. 
Világa 1979

Makra Zíigntoud

GRUBER JÓZSEF

(Korompa, 1915. nov. 5 - 
Hudapesl. 1972. itov. 26.)

Édesapja a korompai vasgyári dolgozók és 
bányászok orvosaként tevékenykedett. 

Gimnáziumi és a budapesti Műegyetemen 

folytatott tanulmányai idején már ország

határ választotta el szüleitől.
Gépészmérnöki pályafutását (oklevelét

1938-ban szerezte) a Ganz Villamossági 
Gyár próbatermében kezdte, a zömmel 

rutinszerű feladat azonban nem elégítette 
ki. Kötelező katonai szolgálatának teljesíté

se után munkáját a Műegyetem aerodina
mikai tanszékén, dr. Abody Előd (1886- 

1949) professzor mellett adjunktusi beosz
tásban folytatta Itt készítette el egyetemi 

doktori disszertációját, mely az axiális át- 

ömlésű ventilátorok akkor még nem telje
sen tisztázott áramlástani kérdéseivel fog

lalkozott A háború utáni évek anyagi 
gondjai, a többgyermekes család eltartásá

nak terhe egyetemi állásának feladására 

kényszerítették 1947-től Koncz István Kü
lönleges Gépeket Gyártó Üzemében terve

zőmérnökként dolgozott. Ez a munkahely 

lehetővé tette tehetségének kibontakozá
sát. nem csupán az áramlástechnikai gé
pek tervezésével, hanem szilárdságtani, 

elekirotechnikai, szabályozástechnikai fel

adatok megoldásával kapcsolatban is. Az 

iparhan töltött évek alatt sem szakadt meg 
a kapcsolata a Műegyetemmel, 3hol meg

hívott előadóként tevékenykedett.

1950-ben visszatért az aerodinamikai 

tanszékre Intézeti tanárként, s Alx>dy pro

fesszor halála után tanszékvezetői megbí

zást kapott. A tanszék a megváltozott kép

zési igényeknek megfelelően módosította 

az oktatott anyagot és ezzel összhangban 
az áramlástan tanszék nevel vette fel A re

püléstechnikái támogató oktatás és az el 

méleti és kísérleti kutatómunka - a hazai 
repülőgépgyártás megszüntetése, illetve a 

vitorlázó repülőgépek építésére történő 
korlátozódba miatt - jelentőségét vesz

tette Ugyanakkor az iparfejlődés folytán
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egyre növekedett az általános áramlás- 
technika jelentősége. Egyre nagyobb 

számban igényeltek jó hatásfokú, gazdasá

gos üzemű ventilátorokat, fúvókat, komp

resszorokat Az oktatott anyagot ennek 
megfelelően úgy állította össze, hogy az 

áramlástechnikai gépekben végbemenő 
folyamatok és az egyéb ipari felhasználás
sal (épületgépészet, vegyipar) kapcsolatos 

áramlási jeleaségek vizsgálatának megala
pozója legyen. Az igényeknek megfele
lően kidolgozta az új, Szellőzők és gáz.sü- 

rítők elnevezésű tantárgy tematikáját is 
Egyetemi oktató és kutató tevékenysége 

mellett nem szakadt meg a kacsolata az 

iparral sem. Állandó ta-nácsadóként segí
tette a Ganz Villamossági Gyár és a Jármű- 

fejlesztési Intézet munká|át. A vezetése 

alatt álló tanszék folyamatosan oldott meg 

ipari problémákat, ezeket a munkákat el
méleti és konstrukciós szempontból rész

letekbe menően irányította.
Egyéb áramlástani problémákkal kap

csolatos tevékenységének szép példája a 

Gellérthegy oldalán levő ivóvíztározó me
dence kialakítása olyan módon, hogy a viz 
pangását el lehessen kerülni. Az elméleti 

vizsgálatokat modellkísérlet támasztotta 

alá Az eredmények nemzetközi érdeklő

dést keltettek.

Gniber József a hazai gépészmérnök
képzésben új alapokra helyezte az áram

lástan, s részben az áramlástechnikai gé
pek oktatását. Munkásságával nemzetkö

zi érdeklődést kiváltó, jelentős gazdasági 

hasznot hozó eredményeket ért el

Főbb művei

G. J -Pattantyús Á. Géza- Srárnylapátos vUxé- 
pek Hp , 1949 ; G J.-SZF.NTMÁKTONY Tilxir 
Gázdirumika Hp.. 1952.; G. J-HLAHÖ Mik
lós: Folyadékok mechanikája Hp , 1952 , G 
Radiális átomlésú, védtelen vékony, háirnhai- 
lt> lapátozáxú íorxó lapátfácsok .számitá.s.i 
Doktori disszertáció. Hp., 1963,; G. J. és szer
zőtársai Ventilátorok Hp., 1966

Irodalom

VÉGH P.: G .J. In Mticgyetum n.inyiai. Hp., 19S2
üuh'ift Győző

GRUBY DÁVID

(Kisbér, 1810. aug. 20.- 

Párizs, 1898 nov. 1-1.)

Szegény földműves szülők kilencedik 

gyermeke. Pesten nagy nélkülözések kö
zött végezte el a Piaristáknál középiskolai 
tanulmányait. Beiratkozott a pesti egye

tem orvoskarára, ahol két félévet hallga

tott, majd Bécsbe ment az orvoskarra. 
1839 márc. 18-án lett orvasdoktor és sze
mészmester. 1840-ben jelent meg első tu

dományos műve latin nyelven: Ohservati- 
ones microNCopicae ad morphologiam 
pathologicam (A kóros elváltozások mik

roszkópos megfigyelései) A könyvet hét 
tábla és 124 rajz illusztrálja Magyar szerző
től ez az első mikroszkópos technikával 

foglalkozó mű.
Ezután elhagyta Bécset, és Delafondnál 

az alforti Állatorvosi Főiskolán (Franciaor

szág) folytatta kísérleteit. Saját maga által 

szerkesztett mikroszkópjával neki sikerült 
először mikrofotográfiát készítenie. Guiart 

A francia orvostudomány története című 
munkájában (1947) megállapítja, hogy G 
D. a mikroszkópos fényképezés egyik elő

futára. Hagyatékában 15000 mikroszkó

pos készítményt és 3000 fényképklisél ta
láltak.

Korát jelentősen megelőzte: a kórokta- 

m irány kezdeményezője, néhány bőr
betegséget okozó gomba felfedezője, a 

véglények tanának szakértője. Új baci- 

lust fedezett fel, melyet a békaszív véré

iben látott meg, és trypanosomának neve

zett el (ma is így hívják); ötven év múlva 
ebből a csoporttól az álomkór kórokozó

ját írták le.

G. D. komolyan hitt a természeti jelen
ségek és a betegségek közti összefüggé

sekben 1856-tól a Montmartre-on volt a 
laboratóriuma és saját meteorológiai és 
csillagvizsgáló intézete. Ez az obszervató

rium havi közlönyt adott ki Publication 

mensuelle du Bulletin météorologlque de 
l’Observatoire Gmby, rue Lepte 100 cí
men,
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Ő ajánlotta először 1859-ben a vattát 
sebészi kötözésre. (12 év múlva Guerin 
párizsi sebész újból „feltalálta” a G. D. ál

tal ajánlott anyagot.) Sokat foglalkozott a 

sebesültszállító kocsik szerkezetével és 
leírásával is.

Tanítványaiból világhírű professzorok, 
akadémikusok váltak. Bemard Claude, 

Fluorens, Langenbeck é.s mások.

A bécsi Tudományos Akadémia mellett 
még húsz tudós társaság választotta tagjá

vá Tudományos közleményei a Comp. 
Rend. Scient. Acad. 1841.. 1843., 1844 évi 
köteteiben találhatók.

Élete második felében mint gyakorló 

orvos, Párizsban olyan világhírességek há
ziorvosa és barátja, mint Heine, Chopin, 

Georg Sand, Gambetta, Alphon.se Dau- 
del, Gounod, Balzac, a két Dumas, La- 

martine, Flammarion, Liszt Ferenc, Mun

kácsy Mihály, Zichy Mihály, Paál László, 

Perimutter Izsák. Gyakran hívták III. Na

póleon udvarába, Angliába pedig királyi 
hercegekhez

Az 1870-71-es német-francia háború 
alatt obszervatóriumában 40 ágyas kórhá
zat és ambulanciát rendezett be, saját költ

ségén. A sebesülteket egymaga látta el. 

Nagylelkűen támogatta a szegényeket is.

Irodalom

KORÁNYI Frigyes. Emltkezé.sek G. D.-rol. Or

vosi Hetilap, 1H9H ; Le LEU Le docteur Gniby 

nntest el souvenir* Paris, 1908 ; SALAUN. A 

P M : La Vie el l'oeuvre de D. G. Dudora 

Tlie.sis. Bordeaux. 1935.; CSILLAG István: Újalili 

adatok G. 0  életr.i|zilK» Orvon Hetilap, 1973

Csilla% István

GR1IZL FERENC

(fítidiipest, 1897Jan 10- 

HnriafHsi, 1972. non 30.)

A tóvárosi Piarista Gimnáziumban érettségi

nél Oklevelét a budapesti József Műegye
temen szere/te (1919). Bólcsés/x toki őri ér

tekezését a Tudományegyetemen védte 
">eg i'risx diplomásán az Országos Kémiai 

Intéwtlx'n kapott állást I923*lől ke/dclt

búza-és lisztvizsgálattal foglalkozni. Egész 
életpályájára kihatott Hankóczy Jenővel kö
tött barátsága. Együtt tervezték meg a Ga
bona* és LisztkLsérleti Állomást (1926) En
nek az intézménynek megnyitásától (1928) 
egyik osztályvezetője, Hankóczy halála 

(1939) után pedig igazgatója, egészen nyug

díjazásáig (1959) G F kezdettől részese 
volt Hankóczy fő alkotása, a farinográf 

megszerkesztéséhez szükséges alapkísér
leteknek, és az egyes változatok kipróbálá
sának. A vezetésével kidolgozott, történeti 
sorrendben a második hazai búzakataszter 
az 1929-30-as állapotokat mutatja be Egyik 
megalapítója a Magyar Molnár Céhnek 

(1932), ezt 1947-ben Malomipari Tudomá
nyos Társasággá szervezték át, amelynek 

első elnöke ő volt A gabonára és lisztre vo

natkozó ismereteket - tanfolyamoktól a 

Műegyetemig - évtizedeken át tanította.

A laborográf nevű tészta vizsga ló ké
szülékét 1940-ben szabadalmaztatta E ké
szülék vizsgálatának eredménye a labo- 
rogram, melyből következtetni lehet a bú

za értékeire, a liszt mináségére és a sütő
ipari termék várható jellemzőire. A készü
léknek igen nagy előnye, hogy pl búza

nemesítésnél 20 g liszt elegendő a vizsgá
lathoz. 1941-ben olyan búzatermesztési 
tájtérképet terjesztett elő, amely tíz év rész

letes vizsgálati adatain alapult. Ez volta
képpen búzatermesztésünk harmadik ka

tasztere. G. F. javaslataival arra törekedett, 

hogy a búza árában ne csak a malmi-, ha

nem a sütőipari értékek is kifejeződjenek 
Ehhez az alapot épp az általa szervezett 

gabonavizsgáló laboratóriumi hálózat ké

pezte volna A háborii megakadályozta a 
terv megvalósítását Munkásságában a ma

lom- és sütőipar egységet alkotott 1951- 

lx»n jelentette meg a gyorsított kenyérké- 
szitési eljárásról szóló tanulmányát Kbból 

megtudható, hogy olyan kis mintadagasz- 

tó-gOpct szerkesztett, amellyel - ellentét
e n  a korábbi gépekkel - az eddigi legho

mogénebb tészta készíthető. Valójában G 

K gépecskéje volt az első intenzív tészta- 
dagasztó gépünk Az intenzivitás ez eset-
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l>en nem valamiféle munkagyorsítást je

lentett, hanem azt, hogy a tésztasikér tel- 

jeü duzzadását érte el, amivel a tésztakészí
tés ideje is lerövidíthető. Az ilyen tésztából 
készült kenyér magasabb és nagyobb tér
fogatú, mint a hagyományosan készített 

kenyér. Az előző eredmények birtokában

1952-ben folyamatos működésű tésztada
gasztó gépet szerkesztett A gyorsított ke

nyérkészítést szolgálták a Gyárfás Annával 
együtt végzett kísérletei is, ahol kelesztő- 
ként növelt erjesztőhatású anyag előállí

tása volt a cél. Mind az intenzív kenyér- 
tészta-készítés elméleti megalapozásánál, 

mind az első gép megalkotásánál G. F,- 

nek világviszonylatban is kiemelkedőek 
az érdemei, Ugyancsak az 1950-es évek 
elején - Rajkai Pállal együtt - foglalkozott 

a búzamagvak hasadásával, melynek az 
őrlésnél van jelentősége.

A nehéz háborús évek alatt segítette az 

üldözötteket. Budapest ostroma előtt meg

tagadta intézete Nyugatra telepítését

Irodalom

Műszaki nagyjaink. 6. k lip , 19H6

Pénzes István

GYARMATH1 SÁMUEL

(Kolozsvár. 1751 Jtíl. 15 - 
Kolozsvár. 18)0 márc, 4.)

Kolozsváron, Zílahon és Nagyerryeden volt 

középiskolás. Ösztöndíjul Bécsben orvo
si stúdiumokat folytatott, orvosdoktorrá 

1782-ben avatták, ezután Andrád Sámuel

lel németországi tanulmányútra ment, 

ahol a kor neves tudósaival ismerkedett 

meg Hazatérése után Ráday Gedeon gyer

mekei melleit vállalt nevelői állást. Részt 
vett a pozsonyi Magyar Hírmondó szer
kesztésében is. A magyar nyelvészet mel

lett a természettudományok és azok gya

korlati alkalmazása egész élele folyamán 
érdekelte. 17H4. május 11-én - alig fél év

vel a Montgolfier fivérek 1783-ban végre

hajtott léggömbkisérlete után - Gy S. Po
zsonyion léggombot készített és Ixxsátott

útjára. Sikeres kísérletét hamarosan megis
mételte. A jeles eseményről a Magyar Hír

mondó is beszámolt
„Doktor Gyarmathi Úr felbocsáta ezen 

Holnapnak 11-tk napján egy repülő Go

lyóbist itt Posonban, a kardinális Prímás Ó 

Eminenciája és sok értelmes néző jelenlé
téiben, ezen Golyóbisnak nehézsége vala 
1000 Árpa szem nyomó; fért beléje 4900 
enbicus ujjnyi levegő." Arról nem maradt 

adat, hogy Gy. S. milyen módon szerzett 
tudomást a Montgolfier fivérek kísérleté

ről. Élete folyamán sokat foglalkozott mi- 
neralógiával is,

1787-ben Hunyad megye főorvosa lett, 

majd Zilahon tanított a Református Kollé
giumban és innen vonult nyugállományba

Főbb művei

Okosodva tanító magyar nyelvmester. I—II 

Kolozsvár-Nagyszeben, 1794 ; Affinitás lingu- 

ae hungaricae cum linguis fennicae originis 

grammatice demonstrata Góttingae, 1799.. 

Vocabularíum... Uées, 1816.

Irodalom

NAGY Oltó: Gy. J< élete és munkássága. Ko

lozsvár, 1944 , JANCSÓ Elemér: Gy. S. a fel

világosodás Nyelv- és Irodalomtudományi 

Közlemények, 1959

Batári Gyula

GYŐRFFY ISTVÁN

(llidasiifnieti, 1880. dec 19 - 

tsákvár. 1959 ápr. 19)

Kolozsvárott doktorált, utána tíz éven át 

Makón, majd Lőcsén középiskolái tanár A 

kolozsvári egyetemen tanársegéd, 1913- 

ban magántanár, 1914-ben pedig ny. r. ta
nár Az I világháború Ix-fejeztével Szege

den új egyetemi tanszéket, valamint bota
nikus kertel szervezett és vezetett. 1940 és 
1944 között újra Kolozsváron professzor, 

az MIA lev tagja (1940- 1949). AII. világ
háború befejeztével rövid ideig Salzburg

ban, majd a Mátrában, Gyulán, végül Csák- 

váron dolgozott.

Elsősorban a mohok kutatója: Európa- 
szerte ismert biológus. Szenvedélyes tér-
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inészetjáró, alpinista, exsiccatum-gyűjtő 

(Flóra Exsiccata Hungarica. Gramineae... 
Hungáriáé) és -kiadó (Bryophyta regni 

Hungáriáé, 1915-1919) Hétszáznál is több 
cikke, tanulmánya jelent meg. Ezek zöme 
a mohokon végzett rendszertani, anató

miai, ökológiai, főleg pedig teratológiai 

megfigyelésein alapult. Rendkívül sokol
dalú irodalmi munkássága kiterjedt azon
ban a mohokon kívül a virágos és más, 
virágtalan növénycsoportokra i.s (algák, 
gombák). Szegeden megalapította a ví- 

rágtalan növényekkel foglalkozó első ma
gyar folyóiratot. A Fólia Cryptogamicanak

1924 és 1942 között ló száma jelent meg 
Kolozsváron a Botanikai Múzeum Füzetek 

három évfolyamát adu ki (1915-1919) 
Neves művelője volt csaknem fél év

századon át az eléggé elhanyagolt növény- 
íenológiának (Szepesség, Kolozsvár, Sze

ged). Számos dolgozatában foglalkozott a 

népi botanikával, a magyar növényekkel, 

Iwtanikatörténettel és bibliográfiával, de a 

muzeológiával és a természetvédelemmel 
is Mint kiváló rajzoló, többek között ő il

lusztrálta pl. az európai lombosmoha-soro- 

zat (Locske, Berlin, 1929 ) Funariaceae-fa- 

jait A tudományban több virágos taxon, 

továbbá két alganemzetség (Győrffyana 
és Győrflyella KOL) őrzi nevét.

Főbb művei

BryoloRwche DeKrJge zűr rinni dér Hohen 

Tatra 1-13 M Hol Lapok, 1905-25., Monofj- 

raphie dér Therniulvexetation von H;i|dúszo- 

l*>szlft in Ungarn. Jena, 1932 , Muscumm ab- 

nornialia et terata... Cluj-Kolozsvár, 1947 

Irodalom

^eroffentlichungen von Hrof l)r I Győrffy 

(1901-1944). Kolozsvár, 1914 . BOROS A Ke- 

''Uí- liryoliifc et Lichenol. 1959

Prtszter Szaniszlú

G YÖRG Y I DÉNES

(HtHiii/tem, IHH(t.áf>r25- 

HatatotiatmMi. 1901. ntw. 21.)

Müvészcsa Iádból származott, nagyapja 
Gyorgvi-Giergl Alajos festőművész, apja

Gy. Kálmán a Fővárosi Iparrajz Iskola ta
nára. a Magyar Iparművészet című folyó

irat szerkesztője volt. e munkája révén 

kapcsolatot tartott európai építészekkel, 
művészekkel (pl Eliel Saarinen), akiknek 
hatása érződik fia korai tervein.

Gy. D. 1908-ban szerzett diplomát a 
budapesti Műegyetemen, ahol a .Fiata
lok" csoportjának volt aktív tagja, így ke
rült szoros barátságba Kós Károllyal, a 

csoport vezető egyéniségével. Együtt ren

dezték 1907-ben az építészhallgatók első
- új építészeti felfogást tükröző - kiállítá
sát 1910-12 között közösen készítették a 
Városmajori Iskola terveit.

Műegyetemi évei alatt az Országos Ma
gyar Technológiai Iparmúzeumban, az es

ti tanfolyamokon, majd 1910-től az Ipar- 

művészeti Iskolán tanított. 1923-ban az in
tézmény rendes tanára, 1945-ben igazga

tója lett.

Első tervei a magyaros formatörekvé
sek jegyében készültek. Legszebb példái 
ennek az időszaknak az első világháború 

előtt épített több vidéki iskola. Ettől eltérő, 

eklektizáló építészeti felfogást fejez ki a 
debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 

székháznak terve (1911. pályázat 1, díj) 
Alpár Ignác felkérésére Gy. D. 1912-ben 
készítette a Mezőgazdasági Múzeum (a 

millenniumi kiállítás újraépített történel
mi csarnoka), belső berendezésének a 
monumentális épülethez illő terveit. 1916- 
ban - IV. Károly koronázásán - a koroná
zási útvonal és a Szentháromság tér deko

rációját tervezte
Az első világháború után Gy. D. mun

kásságát is befolyásolták a már 1910 körül 

jelentkező új eklektikus, neobarokk stí

lusirányzatok A Hangya irodaház (Bp., 

Közraktár u 30., 1920.) homlokzata né
metországi üzlethazak mintáit követi, a 

keszthelyi Balaton Múzeum (1920-28) és 
a debreceni Déri Múzeum (1923-29) a he

lyi hagyományokhoz igazodó klaszszicizá- 

ló barokk felé mutat. Budapesten több 
családi házat tervezeti neobarokk siiJus- 
bán A kor reprezentációs igényeit kielé-
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gitó épület a philadelphiai (1926) és a bar
celonai (1929) világkiállítás magyar pavi
lonja és belső berendezésük.

Az 1930-as évek végétől következik Gy. 
D. legérettebb korszaka. Bár nem kapcso

lódott a Bauhaus építészeihez, mégis sike
rült beilleszkednie a modern építészet vi
lágába, anélkül, hogy régebbi alkotásai

nak hátat fordított volna. Jelentős sikereket 
ért el a brüsszeli és a párizsi világkiállítás

magyar pavilonjaival (1935 és 1937).
A második világháború után Györgyi 

Balatonalmádiban, visszavonultan élt. Utol
só megvalósult terve a balatonalmádi is
kola (1948).

Hagyatékát a Ki.scelli Múzeum építé

szeti archívuma és a Magyar Építészeti 
Múzeum őrzi.

Fő műve

Ú| magyar építőművészet 1—1! Bp., 1935-38 

Irodalom.

KUBINSZKY Mihályt Gy. D Architektúra soro

zat. Bp., 1974., Gy D építész 1886 196) , Az 

OMF Magyar Építészeti Múzeumának kiállítá

sa. Katalógus Szerk FÜLÖP Csilla. HADIK 

András. PUSZTAI László. Bp., é.n.

Hajdú Viráfi

GY Ö RG Y I GÉZA

(Budapest, 1930 okt 8 - 

Szeged, 1973 aug 24.)

Tanulmányait a fővárosban folytatta. A Tu

dományegyetemen 1954-ben szerzett fizi

kus oklevelet. 1953-tól az M TA Központi 

Fizikai Kutató Intézetében dolgozott halá 
Iáig 1955-ben megszerezte az egyetemi 

doktorátust, és Schmid Rezső-díjat Ls ka

pott. 1966-ban kandidátus lett, 1971-ben a 

fizikatudomány doktora. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen címzetes egyetemi 

tanár volt. Az MTA Fizikai Bizottságának, az 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanácsának 
és a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának 

tagja, a KFKI Intézeti Dí| kitüntetettje volt 
Az elméleti fizika számos klasszikus te 

ni letét művelte eredményesen. Még egye

temi hallgató korában irt alapvető munkát 
az energia-impulzus lenzor fizikai jelenté
séről polarizálható közegekben. Később 

magfizikai tárgyú dolgozatai jelentek meg; 
Elméleti magfizika című könyve két kiadást 
ért meg, és lengyelre is lefordították. A ré
szecskefizika területén legjelentősebb mun

kája a Györgyi-Goldhaber-modell kidol
gozása, amelynek során fontos, később új
ra felfedezett tömegrelációt ismert fel. Szá
mottevően járult hozzá a Coulomb-problé- 

ma csoportelméleti vizsgálatához és a dina
mikai csoportok elméletéhez általában. Ne

ki magának a kvantummechanikai Kepler- 
probléma csoportelméleti tulajdonságainak 

tisztázásában elért eredményei adtak a leg
több örömet. Itt sikerült ugyanis legszeb

ben megvalósítania elképzelését, megta

lálni azt a matematikai formulát, melyben a 
Kepler-törvényeknek megfelelő mozgás a 

legegyszerűbbnek, a legszimmetrikusabb- 

nak fogható fel (Dinamikai szimmetriák cí

mű doktori értekezése).

Jelentős pedagógiai tevékenységet fej

lett ki egyetemi speciális kollégiumok tartá
sával, egyetemi jegyzetek írásával (Forgás

csoport), a modem elméleti fizika klasszi

kusainak magyar nyelvű publikálásával 
(Magyar Fizikai Folyóirat. Klasszikus Soro
zat), könyvforditásokkal é.s a Fizikai Szem

lében a tudomány haladásáról rendszere
sen közölt cikkeivel Neumann János és 

Ortvay Rudolf levelezésének felkutatása és 

közzététele fontos hozzájárulás a 20. száza
di magyar tudomány történetéhez. Wigner 

Jenőnek több művét ő fordította magyarra.

Mintegy húszéves alkotói periódusá
nak több mint a felét súlyos lietegen, gyer- 

mekparalizistől bénultan élte le, de tevé

keny, alkotó életet élt korai haláláig.

Fdbb művei

Az impulzusmomentum kvantumelmélete. Up , 

1959,1963, Oiiportelméiet és a mag liéimodell- 

(e. Hp., 1963, KlnHeii magfizika. Hp., 1961., 1965

Irodalom

FKENKF.L Andor-MARX György Búcsú Gy

G.*<ftl Fizikai Szemle, 1973

Ifroskó Péit'r
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GYORY TIBOR

(Budapest, 1869. máj. 9 - 

Budapest, 19 i8 ja> i.9 )

1893-ban Budapesten szerezte orvosdok

tori oklevelét. Pályáját klinikusként kezd

te. majd áttért az egészségügy szervezésé
re és az orvostőrtenelem művelésére. Az 

orvostörténelmet nem a szellemtudomá

nyok egy ágának tartotta, hanem a medi
cina szerves részének Művei mindennél 
jobban bizonyítják, hogy a jó orvostörté
nésznek filológiailag képzett, de nagy fel

készültségű orvosnak kell lennie.

Irodalmi munkáinak zöme a magyar 

orvostörténelmi kérdésekkel foglalkozik, 

de mindig a nemzetközi tudomány szem

szögéből vizsgálta felvetett kérdéseit.
A század legtekintélyesebb orvostörté

nészéhez, Kari Sudhoffhoz őszinte barát
ság fűzte Knnek köszönhető, hogy a Deut

sche Gesellschaft ftir Geschichte dér Me- 

dizin 1929. évi nemzetközi kongresszusát 
Budapesten tartotta Gy T többnyelvű út

mutatót szerkesztett, amelyben hazánk or
vosi életével ismertette meg a kongresszus 
résztvevőit.

Gy. T.-nak különösen nagy érdeme, 
hogy Semmelweis Ignác magyar szár

mazását és prioritását a gyermekágyi láz 

okának és megelőzési módjának felfede

zésében a külfölddel elismertette Több

éves gyűjtő, feldolgozó és rendszerező 
munka eredményeként 1900-ban jelent 

meg a Magyar Tudományos Akadémia 

segítségével a hazánkban és hazánkra 

vonatkozó külföldi orvosi könyveknek a 

katalógusa, Magyarország orvosi bibliog

ráfiája 1472-1899 Ez a 250 oldalas mii a 

magyar és a nemzetközi orvostörténel- 

1)11 irodalom egyik legfontosabb lornis- 
niflve.

A múlt irodalmának gondozása mellett 

°y- T. az aktuális orvosi irodalmai sem 

hanyagolta el Mintegy másfél évtizeden át 
vérkészletté a Népegészségügy című fo
lyóiratot. Számos külföldi folyóiratnak volt 
,n>'Kyar reíerálója.

Több cikkben és tanulmányban dol
gozta fel a nagyszombati egyetem orvosi 
fakultásának első éveit, a hazai orvoskép

zés kezdeteit. Később kutatásait kiterjesz
tette a későbbi századokra is, és ennek 
eredménye az egyelem orvosi kara törté

netének feldolgozása Ez az eredeti forrá
sokra támaszkodó, ív terjedelmű könyv, 

legnagyobb terjedelmű és utolsó írása Az 
egyetem 300 éves fennállásának ünnepe 

alkalmából adták ki
1918-ban egyetemi rk. tanári címet ka

pott, majd a népjóléti és munkaügyi mi
nisztériumban a közegészségügyi osztályt 

vezette. 1926-ban címzetes, 1936-ban nyil

vános rendes tanári kinevezést kapott.

Főbb művei

Semmelweis gesammelte Werke. Jena, 1904., 

Magyarország orvosi bibliográphiája 1472—

1899., A Magyarországon és hazánkra vonat

kozólag a külföldön megjelent orvosi köny

veknek kimutatása 1900., Magyar Orvosi Iro

dalom bibliográfiája (évenként megjelent) 1900; 

Az Orvostudományi Kar története 1770-1935 

Munkáinak nagy része németül is megjelent.

Irodalom

SCHULTHEISZ Emil: Gy. T Orvosi Hetilap, 

1963.; SZÁLLÁSI Árpád. Emlékezés egy kivá

ló orvostörténészre. Gy. T Orvosi Hetilap, 

1979.

Kapronczay Károly

GYULAI ZOLTÁN

mpe. 188-' dec 16- 

Budapest. 1968 fiit  15 )

Székely tanítócsaládban született. Közép

iskoláit Tordán. majd Kolozsváron végez

te. A kolozsvári egyetemen 1913-ban '•zi/r- 

zett matematika-fizika szakos tanári okle
velet. Végzés után Tangl Károly tanárse
gédje lett Kutatómunkáját az első világhá- 
lioni hosszú időre megszakította. Hétéves 

hadifogság után. csak 1922-ben kezd

hette újra a munkát az időközben Sze

gedre áttelepült egyetemen Itt dolgozod 
1935-ig Közben lehetősége volt egy ideig 
(1924-26) ösztöndíjasként a göttingem
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egyetemen R. W. Pohl melleit kuialómun- 
kát végezni 1926-ban Szegeden megkap
ta a magántanári címet.

1935-ben nevezték ki egyetemi tanár

nak a debreceni egyetemre. Innen került
1940-ben a kolozsvári egyeiemre, ahol 

egy ideig a Matematika- és Természettu
dományi Kar dékáni tisztét is betöltötte.
1947-től a Budapesti Műszaki Egyetemen 

dolgozott, ahol a kísérleti fizikai tanszé
kei 1962-ig, az MTA kristálynövekedési 

tanszéki kutatócsoportot pedig haláláig 

vezette.
Az MTA levelező tagjává 1932-ben, ren

des tagjává 1954-l>en választották A Göt- 

tingeni Tudományos Akadémiának 1962- 

ben lett tiszteletbeli tagja. 1952-től haláláig 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke 

és az Acta Physica Hungarica szerkesztő

bizottságának tagja. 1953-ban Kossuth-díj- 

jal. 1966-ban Állami Díjjal tüntették ki.

Fő kutatási területe a szilárdtest-fizika 

volt. Első munkája, amely a szelén fény
elektromos tulajdonságaival foglalkozott, 

mind magyarul, mind németül megjelent 

Göttingeni tartózkodása alatt alkálihalo- 
genid kristályok fényelnyelésével és fény- 

elektromos vezetésével foglalkozott Be

bizonyította a NaCl kristályok fényelnyelé
sének kvantumszerti jellegét. Ez fontos 
megállapítás volt a kvantumfizika kiala
kulásának időszakában, és nagy érdeklő

dést váltott ki. Szegeden végezte el leghí

resebb kísérletét, mely Gyulai-Hartly-ef- 

fektus néven vonult be az irodalomba 

(Hartly Domonkos Gy. Z. munkatársa 

voll), s melyre mind a mai napig sokan 

hivatkoznak. A kísérlet alapgondolata a 
következő volt: .Ha a kristályok különbö* 

ző tulajdonságai - esetünkben a kristá

lyok elektromos vezetőképessége - tény
leg összefüggnek a Smekal-féle laza szer

kezettel. úgy a kristályok vezetőképes- 
ségét>en változást kell észlelnünk, ha az 

észldt kristályban a laza helyek" - mai fo

galmazásban hibahelyek - „számát mes

terségesen növeljük-' A kísérlet igazolta 
Gy Z. feltételezését NaCl kristályokat

egyoldalú nyomásnak alávetve, a kristá

lyon átfolyó áram ugrásszerűen megnőtt
A harmincas évek közepén érdeklődé

se a kristálynövekedés kérdései felé for
dult. Oldatból, olvadékból és gőzből tör
ténő növekedés esetére igazolta a Kos- 
sel-Stranski-elméletet. Az elmélet és a 

megfigyelés közti méretbeli eltérés fel

oldására feltételezett a növekvő kristály 

felületén egy félig rendezett határréteget, 

amelyben nagyobb az ionkoncentráció, 
mint az oldatban. Ezt a feltételezését a ké

sőbbiekben igazolták. Az ötvenes évek 
elején, más külföldi kutalókolleklívákkal 

egyidejűleg, de azoktól függetlenül, mun

katársaival együtt kidolgozta a mestersé
ges kvarckristályok előállításának mód

szerét.

Hatalmas visszhangot váltott ki az a 

méréssorozata, mellyel elsőként mutatta 

ki, hogy a tűknstályok szakítószilárdsága 

megközelíti a tökéletes kristályrácsra szá

molt értéket. Élete végén a mechanikai be
hatás hatására keletkező lavinaszerű kris

tályképződést tanulmányozta.
Több, mint félévszázados tudományos 

működése során közel száz közleményt 

irt. Jelentős a didaktikai munkássága is 
Kétkötetes tankönyvét két ízben is kiad
ták. Érdekelték filozófiai kérdések is.

Gy. Z. ízig-vérig kísérleti fizikus volt. 

Egyszerű kísérletekkel próbálta a jelen
ségek fizikai lényegét feltárni. Egyetemi 

előadásait is mindig a kísérletekre alapoz

ta. Azon kevés számú magyar kísérleti fi

zikushoz tartozott, akik mindvégig a ne

héz magyar viszonyok között éltek és al

kottak. A szilárdtest-fizika úttörőié volt Ma

gyarországon, és iskolát teremtett a kriv 

tályfizika terén.
Példamutatása, bölcsessége, a másik 

embert mélyen tisztelő egyénisége azok

ban Is órök nyomott hagyott, akik csak ró 

vid ideig ismerhették őt.

I;<5bh művei

A I hillwadis-elfektusról szelénen M;itli é<> 
l’liys lapok, 1912.; t!lx-r (len Hallwjchsef- 

feki bei Selen l’hysikalixdie Zellwlinft. 1912.;
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Zam Quantenaquivalent bei dér licluelekt- 
rischen Leitung in Na-CI-Kristallen Zeilscli- 
rift f. Physik, 1925.; Elektrische Leilfahigkeit 
verformier Steinsalzkristalle. (D, HARTLY-val) 
Zeitschrift f Hhysik, 1928, üeohachtungen 
des Krislallwachstums an Alkalihalogeniden. 
Zeitschrift f Kristallographie, 1935 ; LAOTSE 
(I. Tao; 2. Az élet.) Ford.: Gy. Z. Kolozsvár, 
1942, Fesügkeíts- und Plastizitatxeigenschaf- 
ten von NaCI-Nadelkristallen. Zeitschrift f. 
Physik, 1954.

Irodalom
Fizikai Szemle, 1958 •; MORUN Zoltán Gy. Z. 
Természet Világa, 1978.; HARTMANN Ervin 
Gy. Z. Évfordulóink, 1987. lip., 1986.

___________  Hartmemn Ervin

GYULAY ZOLTÁN

(Csáktornya, I900.szept.22.- 

Miskolc, 1977. febr. 9 )

Középiskoláit Szegeden és Sopronban vé

gezte szín jeles eredménnyel A soproni 
Bányászati és Erdészeti Főiskolán szerzett 
kitűnő képesítéssel bányamérnök! okleve
let. 1925 és 1934 között a főiskola Mecha

nikai és Bányaműveléstani tanszékén dől

gozott.

1935-lxm az olajiparhoz került A Du
nántúlon koncessziót nyert EUROGASCO 
Mihályi—] jelű fúrásánál fúrómunkásként 

kezdte és gyorsan felfelé ivelő pályáján 
egyre magasabb beosztásokba került. Volt 

mélyfúrási üzemvezető (1936), központi 
műszaki előadó, majd a közben megala

kult MAORT nagykanizsai kerületi köz

pontjában a Tervezési és Építési Osztály 

vezetője 1938-ban. később (1941) a buda

i é i  vállalat központi főfelügyelője, ügy

vezető igazgatója, majd ezt követően 1948- 
lian a MAORT vezérigazgatója A MAORT 

állatni kezelésbe vétele után előbb a NIM 

osztályvezetője, majd 1950-ben a Nagy- 
k-mizsán szervezett Dunántúli Ásványolaj 
központ vezérigazgatójaként irányította a 

l,;|2ai objipgm. Másfél évtizedes gyakorisé

11 ‘dejélHjn nevéhez fűződött a hazai rota- 
ri fendszcn'i fúrások lemélyítése, az első

olajvezeték tervezése és építésének veze
tése, valamint a zalai olajmezők gazolinle* 

lepeinek tervezése.
1950-től mindinkább az oktatás, a tudo

mány felé fordult az érdeklődése. Előbb a 

Gazdasági és Műszaki Akadémián tan
székvezető tanár, majd a következő évben 

nevezik ki a Soproni Műszaki Egyetem 
Bánya- és Kohómémöki Karának egyete

mi tanárává, ahol megalapítja és megszer

vezi az olajmérnökképzést. 1951-tól 1966- 
íg az NME Olajiermelési Tanszék vezető

le. 1960-ban műszaki doktor lett. Ezidő 
alatt a tanszék az olajipar részére nem
csak a felsőoktatás, hanem speciális te

rületeken a tudományos kutatás bázisává 

váll. Mint egyetemi tanár 1971-ben ment 

nyugállományba, közben 1960-ban az 
általa megszervezett MTA Olajbányá
szati Kutató Laboratóriumának vezetője, 

1970-75 között ellátta a Központi Bányá

szati Múzeum igazgatását is.
A tudományos teljesítmények közül ki

emelendő a rezervoármémöki tudomány 
alapjainak lerakása az alapkutatások bein
dításával. Oktatási tevékenysége túlterjedt 

határainkon, a Freibergi Bányászati Aka
démián vendégprofesszorként oktatta a 

rezervoármeehanikai tárgyat. 1966-ban itt 
az Akadémia tiszteletbeli szenátorrá vá

lasztotta.
A magyar nyelvű szakirodalmat meg

alapozta, midőn megalapította a világ 

szénhidrogénbányászat irodalmának tel

jes spektrumát átfogó értékelő biblio

gráfiát.
Nagy ívelésű és széles horizontú pá

lyafutása alatt igen jelentős társadalmi 

munkát is végzett Az Országos Magyar 

Bányászati é.s Kohászati Egyesületnek 
55 évig volt a tagja, 1972-ben tisztelet

beli (agjává is választotta az egyesület 

Jelentős volt a Magyarhoni Földtani Tár- 

sulal, a TIT keretél>en kifejteti tevékeny

sége is.
Szakmai, tudományos és társadalmi 

tevékenységének megbecsülését számos 
din, kitüntetés tanúsítja: az MTA Föld- és
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Ásványtudományok kandidátusa (1953), 
műszaki doktor (1960). az OMBKE négy 
kitüntetésének tulajdonosa stb. Szaka
vatott tollából több, mint félszáz tanul
mány jelent meg hazai és külföldi szak

lapokban.

Főbb művei

Rezervoár mechanika. Bányászati Kézikönyv, 
4 k. Bp.; Telepfolyadékok és kftzetfizika (Egye

temi |egyzet). Miskolc; Rezervoarmechanik 1., 

2„ 3. k. Freiberg, 1967.

Irodalom

Megemlékezések dr. Gy. Z. professzorról. A 
Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 
Miskolc, 1978. (Összeállította dr. SZtLAS A. 
Pál); Nekrológ. Dr. Gy Z (1900-1977) Kóola, 
ÉS Földgáz. 1977.

Csatb Béla



H
HAAR ALFRÉD

(Budapest. ISflS oki I I-  

Szeged. 1933 márc. 16.)

Egyetemi tanulmányait a Műegyetemen 
kezdte, de 1904-ben átiratkozott a Tudo
mányegyetemre, majd 1905-től Göttinyen- 

hen tanult. Itt doktorált 1909-ben Hűbéri
nél A magántanári képesítés megszerzése 

után a zürichi műegyetemen adott elő. 

1912-ben hazahívták a kolozsvári egye

lem matematika-fizika tanszékére ny. rk. 

tanárnak. 1917-ben ny. r. tanán kinevezést 

kapóit A trianoni béke után rövid ideig 
Budapesten, azután pedig a szegedi tudo

mányegyetemen adott elő Riesz Frigyes
sel összefogva a szegedi egyetemet világ
hírű matematikai centrummá fejlesztették 

•922-ben megindították az Acta Scientla- 

fum Mathematicarum című szakfolyóira
tot, amelynek közvetítésével külföld is ér

tesülhetett a magyar matematikai eredmé
nyekről 1929-ben az ottani egyetem felké

résére Hamburgban ismertette a variáció

ámításban elért kutatási eredményeit.

1931-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia Itrv tagjává választották Az egész nem
zetközi matematikai világ nagy vesztesé

ge. hogy fiatalon, alkotó ereje teljében rá

adta d  a halál.

Széles körű és ugyanakkor igen elmé

lyült kutatásokat végzett Nagyságát ép
Pen az mutatja, hogy minden általa vizs

gált területen tudott maradandót alkotni 

fontos eredményekkel gazdagította az 

an;'iízis számos fejezetéi az ortogonális 
(llRgvOnysorok, a szinguláris integrálok, a 
Parciális differenciálegyenletek, a függ- 

v̂ nyapproximádó, az analitikus függvé
nyek és » többváltozós variációszámítás 

őrületén. 1929-ben a hamburgi egyetem 
elkérésére ismerteire a variációs2ámiiás- 

1un e*ér! eredményeit Alapvető jelentősé

gű utolsó műve 1933-ban jelent meg Dér 

Massbegriff In dér Theorie dér Kontinu- 
ierlichen Gruppén (A mértékfogalom a 

folytonos csoportok elméletében) címmel 

(Annales of Mathematics, 34. p. 147-169.). 
Ebben igazolta az invariáns csoportmérté
kek létezését. A halmazelméletben sikere

sen foglalkozott mind a diszkrét, mind a 
folytonos csoportok vizsgálatával Tovább

fejlesztette a lineáris egyenlőtlenségek el
méletét. A matematikatörténetben nevét 

őrzik, az ortogonális függvénysorok el 

méletében a „Haar-féle függvényrendszer" 

[a (0,1) intervallumon ortogonális és nor
mált függvényrendszer), a többszörös in

tegrálok variációs kérdéseiben jelentős 

„Haar-féle lemma" és a kompakt halma

zokra vonatkozó „Haar-mérték".

Összegyűjtött művei

SZÓKEFALV1 -NAGY Béla (szerk ): H A össze

gyűltön munkái Bp , 1959

Irodalom

RADOS Gusztáv-RIESZ Frigyes: H. A Akadé

miai Értesítő, 1933.; SZÓKEFALV1-NAGY Béla: 

H A, Magyar Tudomány, 1985

Sain Márton

HADAI.Y KÁROLY

(Nagysziget, 1743- 

Pest, I834.J1U. 19)

Bölcseleti és jogi tanulmányok után mint 

kir. táblai hites jegyző Batthyány József 

bíbornok mellett dolgozott 1777-től böl- 
cseletel tanított a nagyszombati akadé
mián. majd 1781-től a győri akadémián 
matematikát tanított. Ezután a pécsi és po

zsonyi akadémián, 1810-1831 között a 
lnidai (majd pesti)Tudományegyetemen a 

felsőbb matematika tanára 1809-től a tisz

ta és alkalmazott matematikát, ezen kívül 
1826-28 között az építészetet adta elő a
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Tudományegyetemen és a Mérnöki Inté
zetben (Institutum Geometriáim). 1801- 
ben a göttingeni tudós társaság tagjai sorá
ba választották 1831-ben vonult nyugdíj

ba. Tíz tankönyvet ín, ezeknek egy részé
ben nem csak matematikai, hanem fizikai 

kérdéseket is tárgyalt. Több tankönyvét 

külföldön is használták.

Főbb művei

Elementa hydrntechnicae. Bécs -Jaurfnl, 17HJ., 

7 kiad 1821.; Tentamen publicum ex archi- 

tectura Pozsony, 1806; Mechanica solida- 

rum Pozsony, 1808.

Irodalom

FODOR Ferenc Az tnstitutum Geometricum. 

Up.. 1954.

P. Károlyi Zstgmoncl

HAGGENMACHER KÁROLY

(Wintertbur, 1835 nárc  1} - 

hudapest, 1921 aug. 8 )

Svájcban született. Elemi iskolái után ipa

ri-, kézműipari iskolát végzett. Gyakor
nok volt Sulzer finommechanikai műhe
lyében, de innen rövidlátása miatt távoz

nia kellett. így lelt molnártanuló a heide- 
ni malomban. Vándorútra kelt, és ennek 

során érkezett Budára, ahol 1856-tól 

együtt dolgozott Henrik bátyjával. Né
hány éven át malmok felújításával foglal

kozott Némi tőkével visszament Svájcba 

és terménykereskedelemmel próbálko
zott 1863-ban azonban visszatért Pestre, 
tlőbb a pesti József Hengermalomban, 

majd az Első Fest-Budai Gőzmalmi Társu
lat malmában dolgozott mint főmolnár. 

1867 táján már műszaki és kereskedelmi 

igazgató. Halálakor már úgy méltatták 

mint alapítót, igazgatói, végül az igazga

tóság elnökét

Műszaki munkássága malomipari gé
pek feltalálására és malmok munkafolya

matának korszerűsítésére irányult, ámbár 

kétségtelenül sikerei lehettek a malom- 

ügyvitel közgazdasági és kereskedelmi 

ágazatában is.

Találmányai közül a síkszita világhírt 
hozott számára, A síkszita első szabadal
mát 1885-ban kapta meg. Ebben hét gép
változatot és nagyszámú részletet tett vé

detté, de a piacképes síkszitál - többéves 
kísérletezés után - csak 1887-ben szaba

dalmaztatta. Ezt a gépet 1888-tól kezdték 

a malmokban alkalmazni.
A síkszita előnyeit azonnal fölismerték. 

A korábban használatos, tengely körül for
gó hengeres és hasáb alakú sziták alap
mozgásukkal folytonosan keverték a szitá

landó anyagot. A síkszitában azonban, 

ahol minden szita vízszintes síkban mo

zog, a búzaőrlemény fajlagos tömeg, „faj- 
súly” szerint rendeződhet, ezáltal a szitálás 

hatásfoka igen jó, Már kezdetben is több 
szitalapot helyeztek egymás fölé Az átszi

tált anyagféleséget gyűjtőkeretek továbbí
tották a kijelölt ejlőcsalornába. Jellemző a 
gép sikerére, hogy alig egy esztendő alatt 

200 síkszitát gyártottak.

Első daratisztító gépét 1872-ben szaba

dalmaztatta. Ez ún. centrifugális gép volt, 

amelyben forgó tárcsákkal szétterített da
rarétegen levegőt szívtak át, kiemelve a 
könnyű anyagrészeket Ha lehel még en
nél is szellemesebb volt a következő dara- 

tisztitó konstrukció. A készülék mozgó al
katrész nélkül, kaszkádelven működött, 
ahol az aláhulló darán központi ventilátor 

levegőt szívott át. A tapasztalatok alapján 

még három-négy korszerűsített daratisztí
tó gép követte az előzőeket, alkalmassá 

téve egy-egy gépet a derce (a daránál ki

sebb szemcséjű anyag) tisztítására is.

Közreműködésével és irányításával a 
malmok őrlési munkája szinte művészi 

szintre emelkedett. A minél több korpa- 

mentes liszt és lisztmentes korpa érdeké

iben hosszú volt az őrlési folyamat, kiter

jedt osztályozással és alapos dara- és der- 

censztítással. Jellemzésül a mai kéi-há- 
rom lisziféleséggel szemben - töl>b mint 

húszféle lisztet és korpát állítottak elő. A 
mind tökéletesebb őrlési eredményhez 

szükséges mind tökéletesei>l> gépek meg
teremtésén munkálkodott II K.-nál a nw*
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lomgépészei és a malomtechnológia köl

csönhatásban volt - napjaink búzaőrlésé

re is kiható eredménnyel

Irodalom

Dfc'NZLER. J. V : Zum Andenkcn an Herm K H. 
m IHidapett. Bp,, é n.; H K Molnárok Lapja, 

1921. ; STORCK, J.-TEAGUE, W D Flour fór 
Man's llread. A History of Milling Minneapolis. 

1952.; WEGMANN, E - Geschlchtedér Familie 

Haggenmacher von Winterthur. Winterthur.

1957., PÉKÁR Zsuzsa: A M.o.-fa bevándorolt 

Huggenmadier család. Turul, 1993 , 1994
Pénzes István

HAJNAL ANTAL

(Makó. 1838 szept. 1- 

Ftumc. 190?jatt. 17.)

Apja neves reforniátus lelkész, makói, majd 
békési tanár volt. A jó hirű debreceni kol

légiumba járt, majd az 1850-ben Pesten 

megszerzett mérnök; képesítésével a ki
egyezés évéig szűkebb hazájában, Békés 

vármegyében dolgozott magánmérnök- 
ként. 1867-ben állami szolgálatba lépett, s 

a Közmunka- és Közlekedésügyi Miniszté
riumban folyószabályozási ügyekkel, és 

az egyetlen magyar fennhatóság alá tarto
zó tengerparti kikötő, a fiumei fejlesztési 

terveivel foglalkozott. Az ezzel összefüggő 

tíyakorlati feladatokkal 1877-tól, mármint
* fiumei kikötő M Kir. Építészeti Hivatal 
főnöke került szoros kapcsolatba 1884- 

a magyar kormány hazai és nemzet
közi szakemberek elé terjesztett kél tervet, 

amely a gyorsan fejlődő kikötő bővítését 

szolgálta, Az összehívott tanács az európai 

:‘nulmányűt|;ti révén akkor már jelentős 

tapasztalatokkal rendelkező H. A elgon
dolását logadia el. A nagyszabású tervet a 

n;,Kykc>zónség tájékoztatására az 1885. évi 
'H|dapesti országos kiállításon tajzok, ma- 
kenek és modellek segítségével mulatta 

**■* A kikötőépitészeti vállalkozás. A kiállí
tásra készült el fő szakirodalmi műve. a 

Hunit* és kikötő|e, amely részleteilxrn ad-

1,1 közre a kikötő illesztésének elvi és 
tsVakorlaii programját.

A több mint húsz esztendeig tartó mun

kák szerencsés módon H. A vezetésével 

valósultak meg Működése azonban nem
csak a kikötő építésére szorítkozott. 1889- 
ben Baross Gábor, az erők összefogása 
érdekében, a kikötőgépészeti hivatalt a 
tengerészeti hatósággal összevonta, s II 

A.-t az új hivatal műszaki irányítójává ne

vezte ki Ebben a minőségében az egész 
Magyarországhoz tartozó tengerpart kikö
tőépítési és fenntartási munkáit gondozta.

irodalom

GONDA Béla: H. A. a fiumei kikötő tervezn
ie cs építője. Gazdasági Mérnök, 1901 1 sz ; 
Évfordulóink, 1988

Fejér László

HAJÓS ALFRÉD

(Budapest, 1878. febr I - 

Budapest, 1955 ttot’. 12.)

A Markó utcai főreáliskolában érettségi
zett. Tanulmányait sem elhanyagolva, 1895- 

ben a gyorsúszás Európa-bajnoka, majd 
1896-ban az athéni olimpián, mind a 100 
m-es, mind az 1200 m-es úszásban olim

piai bajnoki aranyérmet szerzett
.Ott álltam a Parthenon romjainál, a 

szerte heverő oszlopcsonkok előtt, s gon
dolatban rekonstruáltam a tökéletes ará

nyokat és az utolérhetetlen szépséget, ame

lyet az alkotóművész szelleme és a szob

rász finom vésője megteremtett Olimpiai 
bajnokságom értékét mérlegelve, tudatára 

ébredtem, hogy milyen kicsi az az ered

mény. amit én elértem, a romokban is 
csodálatos építmények alkotóihoz viszo

nyítva Mint elsőéves építészmérnök, az 

inasévek kezdetén állva, igaz meggyőző
déssel és akarással tettem komoly fogadal
mat, hogy sportsikereimhez hasonlóan, 

hivatásomban, szellemi téren is igyekszem 
majd maradandó eredményekért küzde

ni." - írta önéletírásában.
Építészmérnöki oklevelét 1899-ben sze

rezte a budapesti Műegyetemen. Friss dip

lomásként először Alpár Ignác mfltermé-
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ben dolgozol!, többek közt a Mezőgazda
sági Múzeum tervein, majd Lechner Ódon 
irodájában .szerzett tapasztalatokat. 1904- 

ben Villányi Jánossal közös építészirodát 
nyitott, és számos tervpályázaton szerepel
tek sikerrel: 1909-ben első díjasok a Borsod 

megyei Takarékpénztár miskolci banképü

letére kiirt pályázaton és a budapesti XIV. 
kerületi Magyar Református Egyház szék- 

háza pályázatának I díjával annak kivitelét 
is kiérdemelték. 1910-ben közös munkájuk 

a debreceni Arany Bika szálló. Megbízást 
kaptak a szombathelyi Magyar Általános 
Hitelbank és a budapesti V. kerületi Magyar 

Mezőgazdák Székháza épületeire 1911-ben, 

majd a XIV kerületben felépítendő Vako

kat Gyámolító Országos Egyesület székha
zára 1912-ben. E munkáik a helyi építésze

ti tradíciót és a megbízó intézmények társa

dalmi arculatát hangsúlyozó eklektika szel

lemét tükrözték.

1910-ben készült el egy 50000 fő befo
gadására alkalmas stadionterve, mely az 

első világháború kitörése miatt nem való
sulhatott meg Az 1920-as évek első felé
ben tervezte az Újpesti Torna Egylet lab
darúgó stadionját, majd 1924-ben a párizsi 

olimpia szellemi versenyén „Ideális Sta

dion" tervével első díjat nyert.

Tanulmányozta a nemzetközi sportléte

sítmények építészetét, e stúdiumok kitel
jesedéseként épült meg 1931-ben a buda

pesti Margitszigeten Nemzeti Sportuszo

dája, mely - modem, vasbetonból készült 

térlefedő szerkezetei, barátságos belső te- 

rei, nemes arányú tömegei és kulturált 
homlokzati megjelenése, valamint a ter

mészeti környezetbe való illeszkedése okán
- méltán .szerzett számára európai hírnevet 

3Z építőművészet területén is. E munkájá
val 1933-ban meghívták Párizsba az építé

szeti kiállításra, amelyet a L’architecture 

d'Aujourd hui című folyóirat rendezett.

Tervei szennt épült a győri uszoda, a 
budapesti volt szabadság-hegyi- és a pün

kösdfürdői strand is. Szép tömegformálású 
munkája az 1938-ban kivitelezett szálloda- 

bérház Budapesten, a Délibáb és a Munká

csy utca sarkán. Budapest 1945-os ostroma 
után számos budapesti középület helyreál

lítási munkáját vezette, olyanokét is, mint a 
Vajdahunyadvár és a Tőzsdepalola, me

lyek még akkor kerültek rajzlapokra, ami
kor H. A. ifjú építészként Alpár Ignác irodá

jában praktizálni kezdett. 1946-ban Wei- 

chlnger Károllyal közösen tervezte a hajdú- 
szoboszlói gyógyfürdőt 1950-ben fél év

százados építésztervezői pályafutását Mű
egyetemi aranydiplomával jutalmazták.

Hőbb művei
így leltem olimpiai bajnok. Bp.. 1956, 

Irodalom
PUSZTAI László: Száz éve született H A. 
1878-1955 Magyar Építőművészet, 1978., 
GERLE-KOVÁCS-MAKOVECZ: A századfor
duló magyar építészete Bp , 1990

Mújdricza Péter

HAJÓS GYÖRGY

(Budapest, I9l2.febr.2t-  

Budapest, 1912. márc. 17.)

Matematikus, egyetemi tanár. 1929-ben 

kapott középiskolai matematika-lizika sza

kos tanári diplomát a budapesti Pázmány 

Péter Tudományegyetemen. 1935-ig kö

zépiskolai tanárként tanított, majd ekkor a 
budapesti Műegyetemen lett tanársegéd. 

Itt adott elő - közben adjunktussá előlép

ve - 1949-ig Ebben az évben nevezték ki 

a budapesti Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem tanszékvezető professzorának a 

geometriai tanszékre. Itt működött halá
láig A Magyar Tudományos Akadémia

1948-ban levelező- és 1953-ban rendes 
tagjává választotta, fiz éven át töltötte be 

az Akadémia matematikai és fizikai osztá

lyának titkári tisztét Elnökének választot
ta a Bolyai János Matematikai Társulat is- 
1965-ben tagja lelt a Román Szocialista 

Köztársaság Tudományos Akadémiájának, 

1967-lien pedig a Deutsche Akademie dér 

Naturforscher Leopoldinának Kél ízben 
tüntették ki Kossuth-dijjal: 1951-ben és 

1962-ben.
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Jelentős eredményeket ért el a geomet

riai számelmélet, a csoportelmélet, a disz
krét geometria, a rácspontok geometriája, 
a szerkesztéselmélet, a gráfelmélet, a Bo- 
lyai-Lobacsevszkij-geometria, a numeri
kus analízis és a nomográfia tárgykörök

é n . Külföldön is nevet szerzett Hermann 

Minkowski egyik sejtésének csoportelmé
leti bizonyításával, így vált a Minkowski- 

sejtés Hajós-Minkowski-tétellé Bizonyí
tása során felfedezéssel bővítette a véges 
Abel-csoponok elméletét. Kutató- és okta

tómunkája mellett tevékenyen részt vett a 
magyar matematikai közélet irányításában 

is. Főszerkesztője volt az Acta Mathemati- 

ca Academiae Scientiarum Hungaricae fo
lyóiratnak. Jelentősen hozzájárult a kö

zépiskolai matematikatanárok továbbkép

zéséhez is. 1960-ban magyar, 1969-ben 
német nyelven jelent meg a kitűnő, össze

foglaló, axiomatikus felépítésű Bevezetés 

a geometriába című könyve.

Főbb művei

Uber einfache und mehrfaehe Hedeckung des 

n-dimensionalcn Ka Limes mit cinem Würfelgit- 

ttrr. Mathematische Zeitschrift, 1941,; Differen

ciálgeometria, llp., 1950. SZÁSZ, H . On a new 

presentation of the hyperbolic tngonometry 

hy aid of lile Poincaré model Annales Univ 

Sci, liudapestieasis ele , Sectio Math.. 7. 1964.

Irodalom

KÉDEl László; H. Gy. Magyar Tudomány, 1972

Sain Márton

HAIAVÁTS GYU1A

(*w ia. 185j.  fiíl 7.- 
Ht«Iapest. 1026 fú l 28.)

A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadé
mia bányászati szakának elvégzése után 

1874-ben a Magyar Kir. Földtani Intézel* 
•Hín geológus gyakornokként kezdte pá

lyafutását, később főgeológus és m. kir. fő- 

hányatanácsos. Az intézetben 44 évig fo 
'y-'matosan dolgozott, majd nytigdijazá- 

M'61 (1918) haláláig az intézeti könyvtárai 
vezette

Szakirodalmi munkássága az őslény

tan, a rétegtan és a vízföldtan témakörére 
terjedi ki.

Az Alföld fiatal harmad- és negyedidő
szaki képződményeinek tanulmányozásá
hoz az 1880-as években megszaporodott 

artézi kutak fúrása adott nagy lehetőséget. 

Az első áttekintő földtani szelvényt Szen

tes és Zombor között Az Alföld Duna- Ti
sza közötti részének földtani viszonyai ci
mű 1895-ben megjelent kitűnő munkájá
ban közli.

Nagy jelentőségű A Duna és Tisza völ

gyének geológiája című műve. amelyben 
elsőként fogalmazta meg és vázolta fel 

a pliocén (levantei és pannon) képződ

mények ősföldrajzi elterjedését a Kárpát
medencében (1902). A viszonylag kevés 

adatból annyira jól körül tudta határolni 
e2eket a képződményeket, hogy a későbbi 
vizsgálatok sem hoztak lényegesen újabb 

adatot.
A vízpazarlás és a kutak kivitelezési hi

báinak megszüntetésére, az artézi kutak 

számának csökkentésére és a vízvezeték 

kiépítésére tett javaslata a helyes vízgaz
dálkodási szemlélet első megnyilvánulása.

A mai értelmezés szerinti első kútka- 
taszter megteremtője A magyarországi ar

tézi kutak története (1896) című munkájá

val. Hasonló jellegű az 1904-ben megje
lent A magyar pontusi emelet általános és 
őslénytani irodalma című műve.

Irodalom

NOSZKY Jenfi; H Gy. tiszteleti tag emlékeze
te Földtani Közlöny, 1927 .; SCHRÉTF.R Zol
tán 11. Gy. (1853-1926) Hidrológiai Tájékoz
tató, 1963.; DOHOS Irma: Megemlékezés H. 
Gy -ról halálának 50. évfordulóján. Földtani 
Tudominyiöneneü Évkönyv 1976-ról, 1977.

Dobos Irma

HANKÓ BÉLA
(leprád, 1886fúl 5 - 

Torontó. 1959 nőtt 16.)

A budapesti Tudományegyetemen tanári, 

majd bölc*é>zdoktori oklevelet szerzett
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Első tudományos dolgozatai (Állattani Köz

lemények, 1909-) a madarak bonc- és élet 
tani kérdéseivel foglalkoznak, 1910-től 
kezdve főként hidrobiológiái tárgyú ta
nulmányokat tett közzé, egyidejűleg azon
ban elsőként Magyarországon, a gerinc

telen állatok regenerációs képességeivel 
kapcsolatos kutatásokat végzett. 1910-ben 

a Tudományegyetem állattani tanszéké
nek tanársegédjévé nevezték ki, 1911-ben 

a helgolandi, 1912-ben és 1914-ben a ná
polyi zoológiái állomáson dolgozott.

1914-1918 közt részt vett az 1. világhá

borúban. Hazatérése után 1918-ban kö
zépiskolai tanári minőségben a Magyar 

Nemzeti Múzeum állattárához osztották 

be szolgálaltételre, négy év múlva, 1922- 
ben ugyanott múzeumi őrré minősítették 

ál. Múzeumi munkája az állattár ichthyoló- 
giai anyagának feldolgozása volt, egyide- 
lűleg tanulmányaiban a halgazdaság gya

korlati kérdéseivel is foglalkozott. 1924- 
ben megjelent munkája: Tógazdasági ta

nácsadó pontyos tógazdaságok részére

1925-ben a közgazdaságtudományi karon 
a halgazdaságtan magántanára lett, s egy
idejűleg megbízták a Magyar Nemzeti Mú

zeum révfülöpi biológiai állomásának 
vezetésével. 1927-tón a tihanyi Biológiai 

(ma Limnológiai) Intézet első igazgatója 

lett. Egyaránt foglalkozott a vízi szerveze

tek biológiájával és általános élettani kér
désekkel az 1927-ben közzétett A megúj

hodás. Elvesztett testrészek visszaszerzése, 
idegen testrészek átültetése című köny

vében is. Két év uián kénytelen volt igaz

gatói állásától távozni. 1929-ben a debre

ceni tudományegyetem állattani tanszé
kének rk., 1933-ban pedig r. tanára lett.

Mint debreceni egyetemi tanár - a taní
táson kívül minden erejét a hazai házi
állatok történetének kutatására szentelte 

Akárcsak a regenerációs fiziológia terüle

tén. ebixn az újonnan választott témakör
iben is úttörő munkát végzett. A hajdani 

Alföld ősi állatvilága című munkáját (meg

jelenésének éve bizonytalan 1931 vagy 

1933) követték A magyar szarvasmarha

egykori gazdasági jelentősége (1935), Ősi 

magyar háziállataink (1940), Ősi magyar 
kutyák (1940), Az ősmagyar fekete juhnyáj 

(1941). 1940-1944 között a kolozsvári egye
tem állatrendszertani intézetét és múzeu
mát vezette, 19̂ 5-1950-ig ismét a debrece
ni tudományegyetem tanára. Utolsó na
gyobb megjelent munkája A magyar házi

állatok története ősidőktől máig (1954). E 

témában írott nagyszabású összefoglalása 
kéziratban maradt. Nyugdíjazása után egy 
ideig a budapesti Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum munkatársa voll, majd 1957-ben 
kivándorolt Kanadába.

Irodalom

MÓDIS László: H 15. Acta Univ. Debrecen,

1956., HEGYI Imre H. H Ethnographu. 1960., 

MATOLCSI János: H 11 Agrártrtrténeti életra|- 

zok. Bp., 1985 ; Évfordulóink, 1986.

Kádár Zoltán

HANKÓCZY JENÓ
(Pusztaxsefyke, 1879 febr 24 - 

Budapest, 1939■ márc. 2.)

Veszprémben érettségizett. Tanulmányait 

a Magyaróvári Gazda.sági Akadémián 1900- 

ban fejezte be. Először az alma materének 

növénytermelési tanszékén vállalt tanári 

állást. 1904-től a Növénytermesztési Kísér
leti Állomás munkatársa, később vezetője 

Itt kezdett foglalkozni a lisztek használati 

értékével 1920-tól a Moson vármegyei 

árvizsgáló bizottság elnöke Dolgozott a 
Közélelmezési Minisztériumban is 1924- 

ben a Kémiai Intézet igazgatójává nevez

ték ki. 1928 decemberében avatták fel az 

Országos Gatóna- és Lisztkísérleti Állo

mást, amelynek élére őt állították. E tiszt

séget élete végéig betöltötte.

Minthogy a liszt használati értéke fő

képp a sikér minőségétől függ, ezért en

nek meghatározására keresett módszert

1905-lxm elkészítette az ún. farmoméiért, 

amellyel mérhették és számoklxin kifeiez- 
hetlék a liszttói kivont sikér nyújlhalósá- 

gái, továbbá a nyújtáshoz szükséges erőt
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Később a készülékét módosította, és ellát

ta az eredményt leíró műszerrel is. Mivel a 
lisztben a sikér mellett vannak olyan alko

tórészek, melyek a kelő tésztában előnyö
sen vagy hátrányosan halnak, ezért a fari- 
nométeri alkalmassá tette tészta vizsgála

tára. E munkáival párhuzamosan 1912- 

l>en olyan készüléket szerkesztett, amelv- 
lyel a liszt vízfólvételének mértéke hatá

rozható meg. Ennek a neve: vízkötóké- 
pesség-határozó A héjmennyiség a búza 
egyik jellemzője- Ennek pontos mérése 
laboratóriumi feladat E munkához szer

kesztette meg (1905-1906) a kézzel vagy 
géppel hajtható „maghéjkimosó" gépét. 

A tésztából csörgő víz alatt síkén kimosni, 
fáradságos és nagy figyelmet igénylő mun

ka. Hogy a sikérmosást megkönnyítse, és 

főleg pontossá tegye, H. J 1914-ben si- 
kérmosót szerkesztett, amely emlékeztet 
a maghéjkimosójára 1926 táján jutott el 

annak fölismeréséhez, hogy minél jobb 

valamely tészta minősége, annál nagyobb 
a dagasztógépet hajtó villanymotor áram- 

folvétele. Ebből az alapgondolatból újabb 
liszt vizsgáló műszer született, a farino- 

gráf (1927). Az elkövetkező három év
ben a készülék negyedik változatánál 

tartottak. A készülék mérési eredménye 

rajzban jelent meg, amelynek a neve far- 

inogram.
Az elmúlt évtizedek során a fa (inogni 

fia valóságos tudománnyá fejlődött A far- 

inogram a tészta minőségétől függő alap- 

tulajdonságokra ad felvilágosítást, neve
zetesen a konzisztenciáról, a tésztakiala- 

kulá.s idejéről, az egyensúlyi állapotról, a 

rugalmasságról és nyúlósságról, valamint 
•*z ellágyulls mértékéről. A farinográf gyár

tási jogát C W Rrabender vásárolta meg. 

Arról a kérdésről, hogy valamely lisztféle

ségnek, ill a Ix'lőle készült tésztának ele- 

gendú-e a gázfejlesztő képessége vagy 
sem, a fermentográf ad felvilágosítást li 

készülék ugyancsak a/ ő gondolatai és 

kísérletei alapján készült A szerkesztés és 

gyártás C W Hralxmder gyári Ixm valósult 
meg

H. J. egyik fáradhatatlan harcosa volt a 

kiváló minőségű magyar búzának. Ennek 
érdekében az általa vezetett intézetben - 
egyik munkatársa. Gruzl Ferenc irányításá
val - megszerkesztette búzatermesztésünk 
történetének második kataszterét.

Irodalom
HOLZWAKT Ferenc: H.J. Kísérlelügyi Közle
mények, 1939 ; Műszaki nagyjaink. 1. k.

Pénzes István

HANTKEN MIKSA

(Jablotika, 1821 szept 26- 

Budapesl, 189). jUn 26)

Teschenben járt gimnáziumba, majd 1840- 
42-ben a bécsi egyetemen filozófiát ta

nult. 1842-ben iratkozott be a selmeci bá
nyászati akadémiára; 1846-ban kapott há
nya mérnöki oklevelet. Különféle vállala

toknál bányatisztként dolgozott, közben 

1848- 50-lx̂ n a bécsi egyetemen analitikai 
kémiát hallgatott.

1852-58 között a dorogi szénmedencé

ben dolgozott. 1861-Ö6 közölt a pesti ke
reskedelmi akadémián földtani és termé

szetrajzot tanítóit. 1866-68-ban a Nemzeti 
Múzeum növény- és ásványtárának se

gédőre, majd őre volt. 1868-han a Földmi- 
velés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz

térium földtani osztályának vezetésével 
bízták meg. Ez képezte alapját az 1869- 

lien megalapított Magyar Királyi Földtani 

Intézetnek, amelynek első igazgatója volt. 

1876-ban a budapesti Tudományegyelem 

magántanárrá habilitálta, majd 1882-ben 

az Európában harmadikként alapitolt ős

lénytani tanszék első tanszékvezető pro

fesszora lett Az oktatás melleit megvetet

te a tanszék nemzetközi hifii őslénytani 
gyűjteményének alapját is

1860-tól lagja, 1866-70 között Titkára. 
1871-76 közöli választmányi tagja, 1873 

óla „örökítő tagja" volt a Magyarhoni föld
tani Társulatnak Az MTA 1864-lwn lev

1874-lx-n pedig r tagjává választotta Tisz

teletbeli tagja volt a bolognai egyetem ta
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nári karának, ezen kívül több egyesület

nek és társulatnak volt alapító, rendes, vá

lasztmányi és tiszteleti tagja.
1853 és 1888 között 56 könyve és ta

nulmánya jelent meg (vö. Földtani Köz

löny, 1894.). Földtani intézeti igazgatósá

ga alatt indult meg az intézet két fontos, 
máig is megjelenő kiadványa, az „Évi Je

lentés” és az „Évkönyv".
Mikropaleontológiai munkái klasszi

kus, ma is használt művek.
Kimagasló eredményeket ért el a ma

gyarországi kőszenek kutatásában is. Ma
gyarországon elsőként helyezte a szénbá
nyászatot tudományos, földtani alapokra 

Ó dolgozott ki először módszert a fúrás- 

minták iszapolására, a rétegenkénti minta

vételre és a mikropaleontológiai vizsgála

tokra 1867-től részt vett egész Magyaror
szág kőszeneinek kutatásában, amelynek 

eredményeit magyar és német nyelven, 

sokáig használt kézikönyvként publikálta
1878-ban. Ebben a gyakorlati tevékeny
ségre is nagy hangsúlyt fektetett.

A fosszilis foraminiferák (különösen a 
nummuliteszek) vizsgálatában világhírnév
re tett szert. Már 1863-ban felhívta a figyel

met a foraminiferák rétegtani jelentőségére. 
Ó írta meg a múlt század egyik legjelen
tősebb foraminifera-tanulmánysorozatát. 

1871-ben elsőként ismerte fel a homokos 
házú foraminiferák pórusait. (E felismerést 

sokan Moebius-nak tulajdonítják, aki azt 
1880-ban publikálta, holott H. M. már 1872- 

ben nyilvánosságra hozta.) Ez nagyban be- 
folyásolta a foraminiferák rendszerezését

1873-ban a bécsi világkiállításon Ma
darász Zsigmond Edével közösen egy 171 

darabból álló nummulitesz-csiszolatgyűjte- 
ményt állított ki, ez a „Gollectio Systema- 
tica Nummulitum” aranyérmet nyert

1875-ben |elent meg nemzetközi jelen

tőségű műve a Clavulina Szabó-i rétegek

ről. Ezzel korát messze megelőzve a fajok 

függőleges és vízszintes elterjedéséből ré

tegtant szintézist állított fel. F ma is széles 

körben használt művében 93 új foramim- 
fera fajt írt le.

Felismerte a nummuliteszek dimorfiz- 
musát, amit azonban nem publikált; ez a 

fontos megállapítása csak 1879-ben, de la 

Harpe művében látott napvilágot.
H. M. 1881-ben Bolognában, a 2. nem

zetközi geológus kongresszuson Ismét nagy 

elismerést aratott nummulitesz-gyűjtemé- 
nyével. Fontos szerepet játszott a földtani 

térképek színkulcsának egységesítésében 

(e munkában már 1878-ban, Párizsban, 

az I nemzetközi geológus kongresszuson 
is részt vett).

1886-ban Floridában leírta Amerika el
ső nummuliteszeit. A mészkövek és .szaru
kövek mikroszkópi vizsgálatáról írt tanul

mányával a miknofadológia előfutára volt. 

80-nál több fajt, egy alnemet, három ne

met neveztek el tiszteletére. Schwager, Fi- 

scher és Ruppert mellett ő a negyedik tu

dós a világon, akinek a nevét (1927 óta) 

egy foraminifera-család viseli. Őslénytani 

munkák kitüntetésére a Magyarhoni Föld
tani Társulat Hantken Miksa-emlékérmet 

alapított,

Irodalom

KOCH Antal. H. M. Földtani Közlöny. 1894.; 
KOCH Antal: H M Akadémiai Értesitf), 18%., 
DERSZIH Jenő- Megemlékezés H M-rnl. Uá- 
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Száz éves a Magyar Állami Földtani Intézet 
Hp., 1969 ; ALLOPIATOKIS lrma-BOGSCH 
László: H M. jelentősége a magyar bányászat, 
földtan és őslénytan fejlődésében. Hányásza- 
ti és Kohászati Lapok. Bányászat, 1982

Dudicb Endre

MARASZTHY ÁGOSTON

(Futok, 1812. aug. 30. >•

Nicaragua, 1860 fül. 6.?)

Iskoláit szülőhelyén és Újvidéken végezte, 

majd a pesti egyetemen jogi tanulmányo

kat folytatott. Megyei jelöltként a nemzeti 

lestőrséghez került Bécsbe, ahol a )ó ké

pességű fiatalember az ország idős nádo
ra, József főherceg személyi titkára lett
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(ezek meghízható levéltári adatokkal nem 
igazolhatók), Majd visszament Bács me
gyéibe, ahol tiszteletbeli aljegyzői és tábla- 

birói kinevezést kapott. Édesanyja család
ja révén kapcsolatba került Kossuth Lajos

sal. Politikai nézetei miatt hivatali helyze

te bizonytalanná vált, ezért is indult - az 
esetleges letelepedés körülményeiről való 
tájékozódás szándékával is - Amerikába, 

1840-ben
New Yorkba érkezett, innen - ismerő

sei tanácsára - az akkoriban megnyíló Wis- 

consin államba ment, birtokot vásárolt, és 
egy új települést alapított (Haraszthy-falva, 
ma: Sauk City). Itt töltötte a telet, majd 

tavasszal folytatta utazását: löbbhónapos, 

gyakran fehér ember által alig ismert 

területeken át vezető vándorlása után 

New Orleans-ba ért. Innen a keleti államo
kon áthaladva ment New Yorkba; közben 
Washingtonban az Unió elnökével is talál

kozott.

1841 végén érkezett haza. Utazásáról 
könyvet írt, majd futaki birtokait eladva, 

családjával végleg Amerikába települt. (Már 

wisconsini birtokán élt, amikor - 1844- 
ben - könyve megjelent Pesten.) Új lakó

helyén - szorgalma, vállalkozó kedve, nyelv

ismerete révén - a környék egyik vezér

egyéniségévé vált Az általa kezdeménye
zett komlótermelés vetette meg a híres 

wisconsini sörgyártás alapját.
Az aranyláz időszakában, 1849-ben Ka

liforniába költözött Először San Diego se
riffje volt, majd a megye országgyűlési 

képviselője. Azután San Franciscóba köl- 

'Ozött, ahol elnöki kinevezéssel az ország 
második aranyfeldolgozó üzemének és 

pénzverdéjének lett az igazgatója Emellé
- magyar szalxKlságharcos menekült bará
taival - egy hasonló magánvállalkozású 

üzemet ls létesített. Ez irányú eredményes 

•nűktxlése 1857-ig tartott
Ekkor látott neki teljes erővel nagy

arányú szőlőtelepitési tevékenységének, 

a mellyel már az előző lakhelyein is pró

bálkozott. A San Franciscótól nem messze 

levő Sonomában végre megtalálta az arra

legalkalmasabb környezetet Gyorsan elért 

eredményeinek az elismerését mutatja, hogy
1861-ben őt küldték át Európába a legjobb 

szölővídékek tanulmányozására. Innen 300 
fajtából 100000 venyigét szállított Kalifor

niába Ezeket részben saját farmján ültet

te el, részben szétosztotta, és ezzel alapoz
ta meg a mai virágzó és híres kaliforniai 
.szőlőkultúrát. Az állam első számú mező
gazdasági szakembereként, 1862-ben a 

kaliforniai Állami Mezőgazdasági Társulat 
elnökévé választották. Az abban az évben 

megjelent könyve évtizedekre szólóan a 
legismertebb szakkönyvvé vált. Borai első 
dijakat nyertek; úttörő volt a konyak, pezs

gő, mazsola készítésében.

1867-68-ban áthelyezte tevékenységéi 

Nicaraguába, Nagy lervei megvalósításai 

azonban hirtelen halála meghiúsította 

(Valószínűleg belezuhant az ültetvényét 
átszelő folyóba, s az aligátorok végeztek 

vele.)
Az általa alapított szőlőgazdaságot és 

pincészetet a múlt század végi filoxériajár- 

vány és a San Franciscó-i földrengés tönk

retette. illetve romba döntötte Híres sző
lője azonban új életre kelt. Új tulajdonosa 

újratelepítette, rendbehozatta, s ma övé 
Kalifornia legrégebbi alapítású és egyben 
legmodernebb borgazdasága.

H. Á. érdemeit és emlékét őrzi többek 
között Finta Sándor Los Angeles-i szob

rászművész domborműve H. Á. egyik régi, 
rendlx-hozott kőháza falán Ó volt az egyik 

első olyan magyar, aki markáns tevékeny

ségével beírta nevél az Újvilág gazdasági 

történetébe, Halálának 100 évfordulóján 

az állam kormányzója Ronald Reagan (az 
USA későbbi elnöke), kongresszusi be

szédében tisztelettel adózóit a „Kaliforniai 

szőlőkullúra atyja" emlékének.

Főbb művei

Utazás fijszakamerikában Pert, 1844 , Repnrt 

on Grapex and Wmex o f California. Tnmsacti- 

ons California State Agricultural Society fór 

1K5K. Sacrainenco, 1H59.; Grape Ctilture. Wi- 

ncs and Wine-makinK With noles upon Aftri- 

culture and Honiculiunv New York,
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XANTUSJános: Levelek ÉiszakamerlkáMI (Lel

te rs from Nortli America) Pest, 1858.; SZTÁ- 

RAY Zoltán H. Á., a kaliforniai szcSlókultúra 

atyja San Hernadino, Calif, 1964 ; SCHOEN- 

MAN, Tlieodore (szerk ): Father of Culifornia 

Wine: Á H San Harbara, 1979 ; DOJGSÁK 

Gyfizó Amerikai magyar történetek Hp , I9H5-. 

nOJCSÁK Gyözó Arany Kaliforniában. Bé

késcsaba, 1992

Haraszthy Éva-Dojcsák Győző

HARKÁNYI BÉLA

(P*st, 1869- ápr. II.-  

Budapest, I9 i2 ja n  23.)

A „modem" csillagászat alapvelő problé
mái közé tartozott a csillagok távolságá
nak, állapotának és anyagi összetételé

nek, valamint hőmérsékletének és méreté
nek meghatározása. Amíg azonban a tá- 

volságmeghatározást a „klasszikus" csilla
gászat módszerei már a 19. sz. első felé

ben is lehetővé tették, addig a fizikai jel
lemzők meghatározására csak a múlt szá
zad utolsó negyedélien kialakuló fizikai 

csillagászat (asztrofizika) eszközet és mód
szerei nyújtottak lehetőséget Az asztrofizi

ka kifejlesztése terén - főként a spekt

roszkópiai eszközök és módszerek kidol
gozásában - jelentős szerepe volt a ma
gyarországi kutatóknak.

A csillagok hőmérsékletének megha

tározásával már az 1880-as évektől jelen
tős eredményeket ért el Küvesligethy 

Radó professzor (1862-1934) Ezt a mun
kát folytatta tanítványa, később barátja és 

munkatársa, H. B., aki a világon elsőként 
határozta meg elméleti úton néhány csil

lag felszíni hőmérsékletét (1901), maid a 
hőmérséklet alapján a csillagok méreteit is 

(1910),

H. B. Budapesten végezte középisko
láit. majd 1887-ben a budapesti Tudomány

egyetemre iratkozott, ahol főleg matema

tikával, fizikával és csillagászattal foglalko

zott Vagyoni helyzete lehetővé tette, hogy 
ismereteit külföldön bővítse 1890̂ 91 -ben

a lipcsei, majd a strassburgi egyetemen, 
ezután két évig a párizsi Sorbonne-on ta

nult és a francia nemzeti obszervatórium
ban dolgozott. Hosszabb tanulmányutat 

tett az Egyesült Államokban is, ahol megis
merte az akkori idők legkorszerűbb csilla

gászati műszereit. Külföldi tanulmányai 
alatt figyelme egyre inkább a csillag hő

mérséklet meghatározása felé fordult.

Doktori értekezését azonban még egy 

klasszikus kérdésről: a Föld pólusingado
zásának elméletéről nyújtotta be a Tudo

mányegyetemre (1898). 1899-ben kinevez
ték az akkor állami kezelésije vett ógyal- 
lai asztrofizikai obszervatórium első ob- 
szervátorává, és ettől kezdve már főként 

asztrofizikai kérdésekkel foglalkozott 

(Megjegyzendő, hogy az ógyallai asztrofi

zikai obszervatóriumot a csillagászati fizi

ka nemzetközi hírnevű magyar úttörője, 
Konkoly-Thege Miklós (1842-1916) ala

pította 1871-ben, és saját kóliségén nagy

szabású obszervatóriummá fejlesztette, majd

1898-ban a magyar államkincstárnak ajan- 
dékozta. Jogutóda az MTA Csillagászati 
Kutató Intézete Budapesten.)

H. B. amerikai tapasztalatai alapján ja

vasolta, hogy a csillagvizsgáló munkálatai
nak súlypontját helyezze a rendelkezésre 

álló kisebb műszerekkel is eredményesen 
végezhető csillagászati fényességmérések

re (fotometriára). Ez a munkaterv majd

nem egy fél évszázadra meghatározta a 

magyarországi csillagászati vizsgálatok irá
nyát.

1902-ben jelent meg fontos tanulmá 

nya, amelyben hat csillag felszíni hőmér

sékletét határozta meg, a Planck-formula 

segítségével Neki sikerült először reális 

értékeket kapnia a csillagok hőmérsékle

tére. (Astronomische Nachrichten, 1902.) 

Eredményeit nagy érdeklődés kisérte: a 
kérdéssel foglalkozó csillagászok (Bohlin, 

S. Arrhenius, majd Lummerés Pringsheim) 

elismeréssel méltatták. A fizikusok számá

ra viszont azért volt érdekes a munkái
mért igazolta a Planck-formula érvényes

ségét magas hőmérsékletekre is.
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A következő jelentős eredményét, a 

csillagok átmérőjének meghatározását a 
fényesség és a hőmérséklet alapján. 1910- 

lien közölte (Astronomische Nachrichten). 
Ó mutatta meg először, hogy a csillagok 

nagy részének mérete nem különbözik 
nagymértékben a Nap átmérőjétől, de egyes 

csillagok átmérője a Napénak sok tucat

szorosa is lehet.

Kitűnő matematikus volt, A Balaton tu
dományos tanulmányozásának keretében 
kidolgozta a hullámzó vízfelületeken létre

jövő fénytükrözés elméletét, és megma

gyarázta a kelő és nyugvó napkép által lét
rehozott, úgynevezett „aranyhíd" keletke

zését. (Resultaten dér wlssenschaftliche 

Erforschung des Balatonsees. Bp., 1905.)

Az őgyallai csillagvizsgálóban viselt tiszt
ségétől 1903-ban megvált, de 1907-ben 

kinevezték a budapesti Tudományegye
tem magántanárává. Számos tudományos 

egyesület tagja volt (pl. az Astronomische 

Oesellschaít, a Mathematikai és Physikai 

Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság 

munkájában vett részt), az MTA 1911-ben 
választotta lev. tagjai sorába.

Az I. világháború mán még néhány ér
tékes közleménye jelent meg a csillagok 

fejlődésének kérdéséről, de munkája ek
kor már főleg az egyetemi oktatásra szorít
kozott.

Irodalom

KÖVF.SLIGETHY Radó li H Asir Nadiridi- 

len, 1932.; TASS Antal Erinnerun# an H H 

v,cndjalirsduift d Astronomische Gesdls- 
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Akadémiai Értesítő, 1932.
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btniHmányaii Rimaszombaton, Losoncon 

Kecskeméten végezte, utána átmeneti- 
nevelői állást vállalt. 24 éves korában 

debreceni kollégium hallgatója lett, majd

1745-ben négyéves külföldi tanulmányút

ra indult. Baselben előbb teológiai, majd 

egy évre rá orvostudományi doktorátust 
szerzett, 30 éves korában a debreceni re
formátus kollégium meghívását fogadta 

el, bár már előzőleg több külföldi egyetem 

hívta meg előadónak. Katedráját 1749-ben 
foglalta cl és ettől kezdve haláláig itt mű

ködött.

Mint orvos sokat tett a kollégium egész
ségügyi problémáinak megoldásáért, mint 
a fizikában járatos egyén szinte mágus hí
rében állott, az akkor még újszerű elektro

mos kísérletei miatt. Egyébként is a kor 
felkészült polihisztora volt, 3ki a tudomá

nyok legkülönbözőbb területein hallatta 

szavát. A természeti megfigyeléseket fel
használta az iskolai oktatás kibővítésére é.s 

szemléltetésére így kell értékelni például 
a Nap delelési magasságából meghatáro
zott földrajzi szélességet, amely ugyan már 

a kor kívánalmaihoz képest is pontatlan 

volt, de a tanulóknak tájékoztatást adott a 
mérés kivitelezéséről (a debreceni kollé

giumban alapfokú földmérő képzés is folyt) 
Nagyobb igényű az 1769 évi üstökös meg

figyelése, amelynek pályáját is megpró
bálta meghatározni, továbbá az 1776. év
iién látott sarkifény-jelenség szabatos leírá

sa Nem kis mértékben az ilyen gyakorla
ti oktatásnak is köszönhető, hogy a 18. 

század második felétől hazánkban sok fa
lusi tanító, pap. városi tisztviselő jegyzett 

fel értékes, ma is használható adatokat 
egyes természeti tüneményekről. Nyomta

tott értekezésének száma nem nagy, Legje

lentősebb munkája az Introductio: ez egy 
1757-ben Debrecenben megjelent filozó

fiai tárgyú könyv, amelynek egyik terjedel
mes fejezete valószínűség-számítás tartal

mú. H l volt az első hazai tudós, aki - l>ár 

latin nyelven - a valószinűség-számítás 

elemeit lx.*mutatta. habár e tudományágat 
új eredményekkel nem gazdagította.

Annál jelentősebb, hogy pontos statisz
tikai adatokra és a valószlnűségszámitás, 

valamint a matematikai statisztika eszkö
zeire támaszkodva megbízható követkéz*
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tetéseket vont le a hazai halálozási viszo

nyokból, és - mint orvos - tanácsokat is 
adott az itthoni szomorú helyzet megjaví

tására. Mária Terézia, majd II. József meg
nehezítette a kollégium életét, megvonták 
az anyagi támogatást. H. I. ekkor Pozsony

ban és Bécsben sokat harcolt a császári 

önkény ellen. Sikert csak részben sikerült 
elérnie, az eredménytelenségen elkese

redve 1786 februárjában nyugdíjba vonult, 
és még ugyanebben az évben meghalt 
Rendkívül sokoldalú, színes egyénisége 

sok magyar Író és költő képzeletét foglal
koztatta, a szépirodalmi művek egész so

ra idézi emlékét.

Irodalom

LÓSY-SCHMIDT Ede: H. 1. élete. Debrecen, 

1931.; HORVÁTH Róbert: H I Hp., 1963-, 

TÓTH Béla: H. 1. Bp., 1977 : Műszaki nagy
jaink 3. k ; Évfordulóink 1986.

Szénássy Barna

HAUSZMANN ALAJOS

(Buda. Í847.jtin.9.-  

Velence. Fejér ni., 1926. jü l 31)

Építészeti tanulmányait a budai József 
Műegyetemen kezdte 1864-ben, majd 1866- 

ban a berlini Bauakademie-n folytatta.
1868-ban tért haza és Szkalnitzky Antal 

irodájában helyezkedett el, ahol már egye
temi évei alatt is dolgozott, a Magyar Tu
dományos Akadémia épületének mun

káin Egyidejűleg Szkalnitzky tanársegé

de, 1872-től utóda - a középítéstan és a 

műépítészet! tanszék nyilvános rendes 

tanára - lett a műegyetemen. 1869/70- 

ben Olaszországban telt utazása során a 
reneszánsz építészet emlékeit tanulmá

nyozta.

1870-tón önálló irodát nyitott. A histo

rizmus idejének egyik leggyakrabban fog

lalkoztatott építésze lelt Magyarországon. 
Alkotásai között - jelentős budapesti köz

épületek mellett - egyaránl megtalálható 

lakóház, kórház, iskola, kastély, palota 

Széleskörii tevékenysége folytán irodájá

ban számos építészt alkalmazott, tanítvá
nyai - mintegy a műegyetemi tanulmá
nyok kiegészítéseképpen - elsőként itt 

vállaltak munkát.
1870-ben díjnyertes pályaműve alap

ján épült az Erzsébet téri Kioszk - a későb
bi Nemzeti Szalon -, mely nevél ismertté 

lette, Munkásságának első két évtizedére 
a neoreneszáasz stílus volt jellemző, mely

nek első kiemelkedő példái a Markó utcai 
Főreáliskola és a Technológiai Iparmú

zeum. Ugyancsak reneszánsz szellemben 
épült, ám a szűkös költségkeretek miatt 

kevés díszítéssel a Törvénykezési Palota 
(Bp. V„ M.irkó u, - Alkotmány u.) (1886-90), 
melyben a budapesti büntető- és váltó

törvényszék, járásbíróság és egy négyeme

letes fogház kapott helyet. Német- és fran
ciaországi példák tanulmányozása után 

tervezte az Üllői úti Szent István Kórházat 

(1876-80), az Erzsébet kórházat (1882

-84), a kolozsvári egyetem orvosi fakultá

sának intézeteit (1883-86), valamint a bu

dapesti egyetem törvényszéki orvostani 
intézetét (1887).

1889-ben kapott megbízást a Királyi 
Kúria és ítélőtábla (Igazságügyi Palota, 

Bp., Kossuth tér 12., 1891-96) épületének 

tervezésére. Az Országházzal szemközt ál
ló, msztikus alapzatra emelt monumentá
lis épület - eltérően az akkor szokásos 

udvartól és zárt folyosóktól - egy köz

ponti csarnok köré szerveződik, oldalt 

lépcsőkkel és nyitott folyosókkal, gazdag 

képzőművészeti díszítéssel (a csarnok 
mennyezeti festményét és a homlokzaton 

lévő Justitia szobrot Lotz Károly készítet

te). I. Ferenc József az épület felavatása al

kalmától a „Litteris et Artibus" érdemjel

vénnyel tüntette ki az építészt. 1890-ben 

pályázaton nyerte el a megbízást H. A. a 
New York Biztosítótársaság palotájára: a 

gazdagon díszített, középtornyos, négy

emeletes épület földszintjén kávéház ka

pott helyet (Bp., Erzsébet körűt 9-11"
1891-94). A fiumei (ma: Rijeka) kormány' 
zói palotát a megbízó, Batthyány Lajos 

gróf fiumei kormányzó kívánságán! Falb'*
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dió architektúrájának reneszánsz szelle

mében építette meg (1896-98).
Ybl Miklós halála után, 1890-ben a ki

rály H. A.-t nevezte ki a budai királyi vár 
bóvité.sének és átépítésének vezetőjéül 

(1891-1905) A budai királyi vár esetében 
természetszerűleg adódott az igazodás a 

barokk-kon épuletszámy stílusához. Az 
építkezés remélt - és meg nem valósult - 

célja az volt, hogy a királyi udvartartás 
több időt töltsön Budapesten, a város idő
vel esetleg a Monarchia új központjává 

váljon. H. A. az Ybl-tervezte krisztinaváro
si szárnyat a Duna (észak) felé az épület 

megkettőzesével egészítette ki, a két épü

letszárny kózé kupolával fedett közép

részt Iktatott. A kupolára - mint a magyar 

királyság szimbólumát - a Szent Koronát 

helyezte A belső terek kialakításában az 
európai mintákat követte, e célból tanul
mányutat tett Európában, ahol uralkodói 

palotákat látogatott meg Az építkezés be

fejezésekor a király a Ferenc József-rend 
nagykeresztjét adományozta neki.

Utolsó nagy jelentőségű munkája a bu
dapesti Műegyetem lágymányosi közpon

ti épülete, melynek tervezését 1905-ben 

nyerte el (1905-1910).

H A. sokoldalú és jelentős építészi te

vékenysége mellett a szakmai közéletben 

<s szerepet vállalt. Egyik aiapitó|a volt a 

Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek 
(1867), melynek 1906-9 között elnöki tisz

tét is (letöltötte, harminc éven át tagja volt 
a Fővárosi Közmunkák Tanácsának. 1906- 

*61 tíz éven keresztül volt az Országos Köz- 

építési Tanács elnöke, mely munkájáért a 

király magyar nemességet adományozott 
neki

A Műegyetemen 1913-ban történt 

nyugdíjba vonulásáig oktatott, 1887-90 
között a mérnöki és építészi szakosztály 

dékániénak, az 1903/04 és 1904/05 tanév
e n  rcctor mngnificusnak választották. 

'9M-ben tiszteleti műszaki doktor cím
mel tüntették ki, 1024-lx-n a Magyar Tudo
mányt*; Akadémia tiszteleti tagjává válasz 

10,1:1 Számos luzai kitüntetés mellett mun

kásságát külföldön is elismerték: a belga 

király a Lipót-rend lovagkeresztjével tün
tette ki (1875). a Royal Institut of British 

Architects tiszteleti tagjává választotta 
(1894).

Főbb művei

A budapesti Igazságügyi Palota, Magyar Mér

nök és Építész Egylet Könyvkiadó Vállalata 

Bp., 1901.; A fiumei kormányzó palotája 

Klny., Magyar Mérnök és Építész Egylet Köz

lönye, 30. k.; A magyar királyi vár építésének 

története, Bp., 1900; A Magyar Királyi József 

Műegyetem új épületei, Bp., 1909.. A magyar 

királyi vár - Oie Ungarlsche Komgsburg - Le 

Chateau Rnyal, h.n., é.n |!912|

Irodalom

KOMOR M H. A Művészet, 1914., CZAGÁNY 
István H. A művészeiének stílusváltozásai, 
Művészettörténeti Értesítő, 1978/4.; H A 
önéletrajza, in. Lapis angularis. Fonások a Ma
gyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből, 
OMvH Magyar Építészeti Múzeum, Bp., 1995

Hajdú Virág

HAYNAL IMRE

(Betztene. 1892. non 12. - 

Budapest, !9 '9 fct> r9)

Az erdélyi Beszterce vármegye székhe

lyén született, ahol édesapja főorvos volt 

Az ősi szász városban érettségizett Az 
egyetemet a kolozsvári Tudományegyete
men végezte és ott avatták 1915-ben az or

vostudományok doktorává. Végigharcolta 
a világháborút, az isonzói csatában megse

besült, vitézségéért ismételten kitüntették 

A háború befejezését követően a csa

ládnak menekülnie kellett Erdélyből A 

híres Buday-féle kórbonctani intézettben 

dolgozott Budapesten egy évet és azután 

került a budapesti III. Belklinikára Korányi 
Sándorhoz Belgyógyászati életútja ezután 

mindvégig ahhoz az emberhez kötötte, 
akinek az intézetében 15 évet töltött el és 
lett díjtalan gyakornokból adjunktus. Köz

tien külföldön is tanult 1 lenng professzor

nál Kölnben. Pick professzornál a Ixrcsi 
íarmakológiai intézellxm és két évet Tbo-
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más Lewisnél Londonban. Ez utóbbi dön
tő hatással volt további tudományos é.s 

klinikai tevékenységére.

1925-ben belgyógyász szakorvosi. 1931 

ben a budapesti Tudományegyetem or
vostudományi karán A szív és vérerek be

tegségei című tárgykörből magántanári 
képesítést nyert. 1939-ben rk. egyetemi 
tanári címet kapott 1934-1940 között elő

ször a Szent László, majd a Rókus Kórház 
főorvosa Budapesten Ez az időszak praxi
sának fénykora is, a legsikeresebb bel

gyógyászok egyike az országban.
1940-től 1945-ig a kolozsvári Tudomány- 

egyetemen a belgyógyászat nyilvános ren

des tanára, a belgyógyászati klinika igaz

gatója, az 1945 1946. tanévben az egye

tem orvostudományi karának dékánja.
1946-tól a budapesti orvostudományi 

egyetemen a belgyógyászat ny.r. tanára, a 
II. Belgyógyászati klinika igazgatója 1945- 

ben a Magyar Tudományos Akadémia le

velező, 1946-ban rendes tagja
Sokrétű tudományos tevékenységére a 

klinikus megközelítés és a klasszikus fizi

kális diagnosztika lehetőségeinek teljes 
kihasználása volt a jellemző. Klinikai évei 

alatt eleinte hematologiával kezdett foglal

kozni, majd mind erőteljesebben fordult a 

keringési kórtan problémái felé. Vizsgálta 

a hajszálerek beidegzését, a máj és tüdő- 
keringés regulációját. Magyarországon ne
véhez fűződik a szív elektromos jelensé

geit vizsgáló tudomány, az elektrokardio- 

grifia (EKG) bevezetése, elterjesztése, 
amelynek úttörője, szakértője é.s tanítója 

volt A magyar orvosok és orvostanhallga
tók általa ismerték meg a korszerű .szív

gyógyászatot. Elindított egy klinikai kuta

tóiskolát is. amelynek nyomai a mai napig 
követhetők

A II világháború után érdeklődése egy 

másik élettani terület, a pajzsmtrigy meg

betegedése felé fordult. Itt ismét úttörő 

munkát végzett lievezette az akkorion 

korszerűnek tartott pajzsmirigyműkodést 

vizsgáló eljárásokat, foglalkozott a hypo- 
thalamus-hvpophysis kölcsönhatás zava

raival, kutatta a diagnosztika és a terápia 
lehetőségeit a hyperthyreosis és a vérkép
zés szabályozása területén Érdekes varga

betűvel jutott el a polyeythaemia vera kór- 
oktanához, majd a paroxysmalis tachy- 

cardiához.
Demokratikus érzelmű és liberális gon

dolkodású férfi volt, szóban és tettben 
egyaránt elítélte a faji, vallási és egyéb 

diszkriminációt, nem volt hajlandó kör
nyezetében ilyesmit eltűrni. Az akkori ma

gyar intellektuális elithez tartozott, nem 
csak a kiváló orvost látták benne, hanem 

a magyar hazafit, a véleményt formáló 
egyéniséget is. Nagy segítségére volt a tár

sas életben széles körű nyelvtudása. A ze

nét nagyra becsülte, ő maga is fuvolázott.

1957-ben a Kossuth-dij második foko
zatával tüntették ki, majd 1958-ban - egy 
1956-ban a kari ülésen elhangzott szóki

mondó bírálatáért - kényszernyugdíjaz

ták Négy évvel később felhagyott a ma

gánrendeléssel, az utolsó éveire a meg 
nem emészthető sérelmek fölötti rezigná- 

cló maradt.
1993-ban a budapesti Orvostovábbkép

ző Egyetem felvette a Haynal Imre Egész

ségtudományi Egyetem nevel.

Irodalom
Dr HAYNAI, 1MKE Életrajzi Adatok Buda
pesti Orvosi Egyetem .személyzeti nyilvántar

tó Orvostudományi Múzeum Levéltára. GRÁF 

P Dr H l. (1H92-1979). (Nekrológ) Orv 

Hetilap. 1979 . PÁLOS Á l  H. I 1892-1979 

(Nekrológ) Magyar Tudomány, 1979., Dr. SZE

MERE I1. Emlékezés Dr. H. I. belgyógyász pro

fesszor születésének századik évfordulójára. 

Magyar Belorvosi Archívum, 1993/1- Dr FE

HÉR J : Száz éve született dr. H. 1 Orvosi He

tilap. 1992.

Szász Tamás

HAYNALD LAJOS

(Sztcsény. 1816. ttbl ,i - 

Kalocsa, 1891 fú l 4.)

Nógrád vármegye szülötte Középiskoláit 

Vácott, Pesten, majd F.sztergomlxin végez
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te. A nagyszombati egyetemen filozófiát 

(1831), a l>éesín teológiát hallgatott (1833) 
Szaktárgyain kívül érdekelte a botanika 

és a csillagászai, tanulmányai befejezte- 
kor számos európai nyelvet is ismert 

1839-ben szentelték pappá, két évre rá 

teológiai doktor lett. Igen fiatalon, 36 éve 
sen nevezték ki Erdély püspökévé. Ebbe

m minőségében tanúsított hazafiassága el

lentétbe került a bécsi kormányzattal, és 
lemondott 1868-ban a Magyar Tudomá
nyos Akadémiai igazgatója és tiszteletbeli 

tagja lett Igen sok külföldi akadémia, tár

sulat, egyetem stb. tagja, számos bel- es 

külföldi kongresszus résztvevője.
Kiváló tanár, szervező, előadó és szó

nok, a közoktatás, az egyházügy, a zene 

a képzőművészetek, valamint a tenné- 

szetmdoinányok bőkezű támogatója volt 
Erdélyi püspöksége alatt létesítette pél

dául a csiksomlyói székely gimnáziumot 

ks a tanítóképzőt, a gyulafehérvári nóne- 

vtlő intézetet és a kórházat, pártfogolt 
számos botanikai kutatási (például Janka. 
Fuss stb.), adományainak összege megha
ladta a 300 000 forintot.

Sokoldalú tevékenységének egyik ered
ménye volt egyebek között a kalocsai ol> 

szervatórium megalapítása. A négymilliót 

ls meghaladó összegű alapítványai hosszú 
"*>fából kiemelkedett az, hogy 1870-ben a 

magyar Nemzeti Múzeum Növénytárát 

12 000 Ft-tal segélyezte Kora ifjúságától 

kezdve érdekelte ugyanis a liotanika tudo- 
mányji. és annak számos neves képviselő

ivel tartott kapcsolatot Számos utazásán 

szenvedélyesen gyűjtött és határozott nö
vényeket. Szorgalmasan részt vett az ak
kor folyó oszt rák-magyar exsicvatum-kiad- 

vány fajainak begyűjtésében Saját növé

nyein kívül európai hírűvé tette herbárui- 
rn;,! Kazdag és értékes gyűjtemények meg- 

v*‘Virlás;\val. Több ezer köteles botanikai 

^kkönyvtárra teli szert, mely korában 
alapvi-irt jelentőségűvé vált

•- irodalmi iminká-sságából több 
-̂'Kyházi és országgyűlési, nyomtatásban 
ls kiadott beszédén kívül emlíihető az az

éles polémia, amely 1878-ban, a darwiniz
mus hazai térhódítása kapcsán lángolt fel 
H és a pozitivista Hermán Ottó között. 
Előbbi ugyanis - a klérus akkon felfogásá

nak értelmében - Darwin elméletét inga
tag és szappanbuborékként elmúló felte

vésnek minősítette, erre pedig Hermán 

éles szavakkal replikázott Kiemelkedő 
H. akadémiai ténykedéséből három nagy 

emlékbeszéd, melyekben az elhunyt Fenzl, 
Boissier és Parlatore életéről és munkássá
gáról számol be. Kisebb értekezéseket 

közölt a szelídgesztenyéről (1877, 1881), 
behatóbban pedig a szentírási növények 

tudományos ismertetésével foglalkozott 

Nyomtatásban mindössze a mézgát és 
gyantát termő fajok feldolgozása látott 

napvilágot (1869, 1880) Az erről szóló 

munkához 13 művészi kivitelű kőnyo

matú táblát is készített Seboth J. osztrák 
művész.

H. L.-ró! még élete során közel félszáz 

növényt neveztek el, köztük több nemzet
ségei is Legismertebb a dél-európai Hay- 

naldia Schur. de van brazíliai nemzetség 
(Kanitz), sőt egy gombanemzetség is 

(Schulzer).

Irodalom
KANITZ Ágost: H. I. híbornok mint botanikus. 

Pozsony, IHW . FRAKNÓI Vilmos H L emlé

kezete Akadémia. Értesítő 1894.; SZINNYEI 

József Magyar írók élete é.s munkái IHid.i- 

pcst, 1896.; SZITTYAY Dénes. H L. kalocsai 

bíboros érsek élete. I—II. Kalocsai érseki fő- 

gimn Értesítő. 1914—I5- és 1916-17 j GOM- 

HOCZ Endre A magyar l>oianika története. 

Hutl3pest, 1936 MALMAI János: A szentírási 

mézgák és gyanták termőnövényei Gy6gy- 

szeiéxztOrt Értés. 1-4. 1938.

Priszter Szaniszló

IIAZAY ISTVÁN

(Htiífapesi. 1901 ápr \ 5.- 

Budapest, 1995 dec 2 i )

H. I iskoláit Budapesten végezte. Mérnö

ki oklevelet 1922-lx-n szerzett a budapes

ti Műegyetemen
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1923-ban az Állami Földmérés szolgála
tába állt, ahol 1927-ben földmérnöki, majd

1929-ben háromszögelőmémöki szakvizs

gát telt. Kerek 30 évi gyakorlati szakmai 
tevékenysége során részt veit a földmérés 
valamennyi, egyszerűbb és magasabbren- 

dű munkájában. Különös gyakorlatot szer
zett a felső- és az alsórendű háromszöge

lés, a szabatos szintézis (magasságmérés), 

a csillagászati geodéziai munkálatok és a 
városmérések területén. Már fiatalon meg
nyilvánult kiemelkedő képességei folytán 

hamarosan irányítói, vezetői feladatokat 
kapóit; így 1932-től Budapest Főváros há
romszögelésében és részletes felmérésé

ben, majd 1938-tól a Pénzügyminiszté
riumban az Állami Földmérés központi 

felügyeleti tevékenységében, 1942-tól pe

dig az egész Állami Földmérés vezetésével 

bízták meg.
Gyakorlati szakmai tevékenysége mel

lett már fiatalon megkezdte tudományos 
és oktalói működését Első tanulmányai
1930-ban jelentek meg. A csillagászati geo

dézia tárgykörében készített doktori érte

kezése alapján a Műegyetem 1934-ben 
avatta műszaki doktorrá 1929-től a három- 

szógelőmérnöki tanfolyamon kíegyenlí- 

téstant. majd később csillagászati geodé
ziát is tanított. 1938-ban jelent meg „Kiegyen
lítő számítás a geodéziai gyakorlatban" cí

mű első könyve Hbben már számos olyan 
felismerést, megállapítási tett - sajnos ak

kor csak magyar nyelven- amelyek csak 

az utóbbi években váltak a nemzetközi 

szakirodalom témájává és nyertek általá

nos elismerést.

További oktatói és tudományos mun
kássága alapján 1941-ben a Műegyetem 
magántanárrá habilitálta. Éltől kewlve gya

korlati működése mellen rendszeresen tar
tott egyetemi előadásokat Sopronban a 
Bánya- é-s Erdőmérnöki Karon

Az Állami Földmérésnek a II. világ

háborút követő átszervezésekor (1951- 
től) egész munkaerejét a felsőoktatás és 
a tudományos kutatás szolgálatába állí

totta A soproni Földmérnöki Kar alkal

mazott geodéziai tanszékén először meg

hívott előadóként, majd 1953-tól tanszék
vezető egyetemi tanárként kimagasló ér

demeket szerzett a magyarországi föld
mérnökképzés megszervezésében és tar
talmi irányításában. Rövid idő alatt öt tel

jesen új tantárgy tananyagát és jegyzetét 
dolgozta ki.

Tudományos eredményei elismerése

ként 1952-ben Budapestre történt áthe
lyezése után a II. geodéziai, később felső
geodéziai tanszék és több éven keresztül 

e mellett a topográfiai és fotogrammetriai 
tanszék vezetésével bízták meg. Intenzí

ven bekapcsolódott a Kar, majd az Egye
tem vezetésébe: 1960-tól 1964-ig a Mérnö

ki (ma Építőmérnöki) Kar dékánjaként, 

majd ezt követően 1967-ig a két egyetem 

egyesítéséig, az Építőipari és Közlekedési 

Műszaki Egyetem rektoraként.
Közben tíz könyve jelent meg (köztük 

négy egyetemi tankönyv több kiadásban). 
„Kiegyenlítő számítások" című könyvét 
angol nyelven is kiadták. Emellett mintegy 
száz tanulmányt publikált. Legjelentősebb 

tudományos eredményei: a mechanikai 

kiegyenlítés új elmélete, a statikai koordt- 
nátakiegyenlítés, a magyar országos felső

rendű háromszögelési hálózat kiegyenlíté

séhez alkalmazott eljárás: a dominánspon

tok módszere; a Gauss-Krüeger vetülei 
magyarországi viszonyokhoz való alkal
mazása és a számításokhoz szükséges 

képletek kialakítása és táblázatok elkészí

tése, nagyobb területek ábrázolása egy
séges vetületi koordináta-rendszerben; 

számos egyéb vetületi probléma megoldá

sa; a fiktív mérési eredmények alkalmazá
sa, a sokszögelési csomópontrendszerek 

kialakítása és számítási metódusa, a súly

transzformáció é.s ennek alkalmazása geo* 
dézial alaphálózatok kiegyenlítésében, ké

regmozgási szintezési hálózatok kiegyen

lítési módszere sebességváltozások figye' 
lemhevételévei, a különböző vonatkozási 

ellipszoidok egymáshoz viszonyított hely* 
zetének meghatározására szolgáló elme-le

tt vizsgálatok stb.
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Tudományos eredményei elismerése
kén! 1967-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, majd 1976-ban rendes 

lakjai közé választotta. Hosszú időn ke
resztül az MTA Geodézia Tudományos Bi

zottságának elnökeként vett részt a ma

gyar geodéziai tudományos élet irányításá
ban. Sokáig elnökként irányította a MTESZ 

Aranyokleveles Mérnökök Körét.
Életművét a Kossuth-díj mellett, illetve 

ezt követően kormány- és miniszteri ki

tüntetések sora, a MTESZ Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesülete által alapított Lázár 
deák Emlékérem, a földmérők Fasching 

Antal emlékérme, a Budapesti Műszaki 

Egyetem emlékérme és az általa adomá

nyozott dlszdoktori (doctor honoris causa) 

t-'im, az arany műszaki doktori és a gyé

mánt mérnöki oklevél kísérte.

Irodalom

Geodézia és Kartográfia, 1971 2., 1976. 2., 
1981 2., 1986. 5., 1991. 4. és 1996. 2. .számai , 
HÍRÓ Péter ProfessorOr h. c, I H octogena- 
rit» Acta Geodaetica, Geophysica et Montanis- 
tica Acad. Sci Hung., Tomus 16 (1), (1981) , 
ftr h. e. dr I I I 85 éves. Geodézia és Kartog
ráfia, 1986. 4. szám , DÍKÓ Péter: Profe.sor 1. H. 
“ N5 years Acta Geodaetica, Geophysica et 
Monianistica Hung., 1986,; Professzor H no- 

nagenarian Acla Geodaetica, Geophysica et 
Montanistica Hung.. 1991 ; BÍKÓ Péter H I 
Jelentősége a magyar földmérésben Geodézia 
és Kartográfia. 1991.

Ádám József

HAZSIJNSZKY f r ig y e s

(Kétmárk 1818 ja n  6- 

Ft*r)cs. 1896nov 18)

Késmárki középiskolai tanulmányait köve 
!öen ugyanolt a teológiát is elvégzi. A sá- 

r(,*I>ataki é.s debreceni főiskolai évei után 

,H4;-*-han a bécsi műegyetemen tanul to- 
Víll>b, a botanika mellett geológiát, á.s- 

vinytant és kémiát is hallgat 1846-ban az 
<-‘IK.*rjesi kollégium természelrajz-matema- 

•“ta tanára le.\/. Itteni pedagógiai pályalú- 

t,,'a mellett főleg a magyar Hóra kutatásá

nak szenteli közel öt évtizedes munkás

ságát Felvidéki flórakutatásainak és gyűj

téseinek eredménye az első magyar (tény

leges) növényhatározó (1864), melyet 

nyolc év múlva az egész országot tárgya

ló fuvészeti kézikönyve követ Érdemei 

elismerését jelzi a Magyar Tudományos 

Akadémia tagsága is (levelező 1863, ren

des tag 1872).

Korai mikroszkopizálással ő  kezdi meg 

úttörőként a magyar kriptogám flóra feltá

rását. A hazai moszatokon (1867), zuzm ó

kon (1870) és mohokon (1885) felül első

sorban a gombáknak a fáradhatatlan kuta

tója Száznál több publikációjának legna

gyobb része m ikológiái tárgyú Monogra

fikus feldolgozással jelennek meg, szól

nak mind a mikroszkopikus (pl az üszög- 

és rozsdagombák), m ind a nagygombák 

területéről. Foglalkoztatják a növényrend

szerezés, továbbá a magyar terminológia 

és nómenklatúra kérdései is.

Főbb müvei

Éj.szaki Magyarlion viránya. Kassa, 1864 : Ma- 

gyarhon edényei növényeinek fuvészeti kézi

könyve. Pest., (Összefoglaló mikológiái mun

kái az MTA Mathematikai és Természettudo

mányi Közleményeiben jelentek meg, 1861 

és 1895 között.)

Irodalom

MAYEK Endre H F, emlékezete Eperjesi CoU 

legium Értesítője, 1897 MÁGOCSY-D1ETZ 

Sándor: Emlékbeszéd H. F rendes tagml MTA 

Emlékbeszédek IX 1899.. MÁGOCSY-D1ETZ 

Sándor: H F. hagyatékából I—II Növényt. 

Köziem 1008; Hot Köziem 1912

Priszter Szaniszló

HEGYFOKY KABOS
(Újleszna, 1847fü l 7- 

TtirkvfC, 1919 febr. 7.)

Középiskoláit Lőcsén és Egerben végezte. 
1865-ben papnövendék Egerben, 1871- 

Ixfn pappá szentelték. Néhány alföldi köz
ségben káplánként tevékenykedett, 1886- 

ban Sártlon, 1889-ben Bánhorvátiban, 

1891 tői haláláig Túrkevén plébános Már
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1881-ben nagy érdeklődéssel fordult a 
meteorológia - elsősorban az éghajlattan

- felé, előbb saját költségén, majd 1882 ta
vaszától az Orsz. Meteorológiai es FOld- 

mágnességi Intézet felszerelésével meteo
rológiai észleléseket végzett. 37 éven át 
rendszeres és igen megbízható észlelései
vel jelentősen hozzájárult az Alföld éghaj
lati és időjárási viszonyainak megismeré

séhez.
Saját erejéből elsajátított klimatológiai 

és statisztikai ismereteivel egyre részlete

sebb munkát végzett a Nagy-Alföld ég
hajlati sajátságainak kutatása terén. A Me

teorológiai Intézet és a Természettudomá

nyi Társulat támogatásával rendszeresen 
feldolgozta az Alföld (legrészletesebben 

saját állomásának, Túrkevének) éghajlati 

jellemzőit és egyes részletadataít. Néhány 
fontosabb tanulmányát az MTA jelentette 

meg. Ezek az értekezések nemcsak Ma

gyarország éghajlatának ismerete szem
pontjától váltak fontossá, de Európa kli
matikus viszonyainak, a kontinens egyes 
területei közti kölcsönhatásoknak .i meg

állapításában nemzetközi jelentőségűvé 

váltak. Már 1884-ben tisztázta a májusi 

fagyok kialakulásának körülményeit, e 
tárgyról megjelent értekezésében (1886) 
pedig megcáfolta a német C Bezold téves, 

de akkoriban igen elterjedi felfogását is 
Értékes monográfiái jelentek meg a Kár
pát-medence szélirány-gyakoriságairól, a 
felhőzet eloszlásáról, a hőmérséklet válto

zékonyságáról és a csapadékról. Cikkeit a 
Természettudományi Közlöny, a temes

vári Természettudományi Fűzetek, a Föld

rajzi Közlemények, valamint Az Időjáráson 

kívül a Meteorologische Zeilschnft ts kö

zölte (1883-1917), több műve kétnyelvű 
kiadásban jelent meg, igy ezek külföldön 
is ismertekké váltak.

Értékes megfigyeléseket végzett a nö
vény- és madárfenológia terén is (egyes 

növények rűgyezése, virágzása, béé rése, 

ül. a koltözőmadarak vándorlása időpont

jainak vizsgálatában) Kezdeményezésé

re Indult meg a gyűjtés a Nagyszalóki-csú-

cson felállítandó magashegyi meteoroló

giai állomás költségére
Nevét a meteorológiai eszlelők kitünte

tésére alapított H. K.-emlékérem örökítet
te meg, amelyet a Magyar Meteorológiai 
Társaság 1936-ban alapított.

Főbb müvei
Dic gcstrengen Herren in Ungarn. Meteorolo- 

gisdie Zeitschrifr, 1884 ; A má|us havi meteo

rológiai viszonyok Magyarországon Hp.,
1886.. A szél iránya a magyar szent korona or

szágaiban, Hp , 1894.; A hegyi és völgyi szél 

Az Időjárás, 1904.; Die Schwunkung dér jahr- 

lichen Regenmenge in Ungarn Meteorolo- 

gische Zeitschrifr, 1906., Az esó évi periódusa 

Magyarországon. Orsz Met. és Földnv Int. 

kiadványai, 1909 7.; Az eső napi periódusá

nak alakulásáról. Az Időjárás, 1910.

Irodalom
RÓNA Zs. H. K (Hihliogrifiával). Az Időjárás, 

1919.

Bariba Lajos

HEIM PÁL

(Hudapcst, 1X76. non jO. - 

Budapest, 1929■ okt. 23 )

Az 1900-as évek kiemelkedő gyermekor

vosa volt. Orvosi tanulmányait Lausanne- 
ban és a budapesti egyetemen végezte, 

1897-t>en avatták orvossá. 1898-tól a Stefá

nia Gyermekkórház gyakornoka lett Kö
zel másfél évig Breslauban, Czerny klini
káján dolgozott, ahol már önálló kutató

munkát végzett. 1900-ban a budapesti Ir
galmas Kórház gyermekosztályának főor

vosává nevezték ki 1907-l>en a budapes

ti egyetem orvosi kara egyetemi magánta

nárrá habilitálta.

Az első világhábom alatt a fronton tel

jesített szolgálatot. Gyermekorvosi mun
kásságát csak két év múlva folytathatta, 

miután lx;tegsége miatt leszerelték. 1918- 
Iwn a pozsonyi egyetem gyermekgyógyá

szati tanszékére nyilvános, rendes tanárrá 

nevezték ki, de a világhábom után neki ts 
távoznia kellett, munkatársaival együtt A/ 
egyetem ideiglenesen a budapesti Fehér
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kereszt Gyermekkórházban kapott sze
rény munkalehetőséget, azonban 1923- 
24-e.s tanévben Pécsre költözhetett Már
1921-ben rektorrá választották. A Pécsett 

töltött évek a klinikus, a kutató és a taní
tómester legeredményesebb életszakaszá

nak számítanak. Bókay János nyugdíjba 

vonulása után a pesti Gyermekklinika élé

re hívták meg, de néhány hónappal kine

vezése után elhunyt.
H. P. felismerte, hogy a csecsemő fizio

lógiájának és patológiájának különös je
lentősége van a gyermekgyógyászatban 

Érdeklődésének előterében olyan ma is 

időszerű kérdések álltak, mint az ásványi

anyag- és folyadékháztartás zavarai, a 

fehérvérsejtek sajátosságai, a tuberculin- 
allergia, a csecsemótápiálás alapelvei, a 

szoptatás értékének hangsúlyozása. Kü
lönösen fontosnak tartotta a gyermekor
vos feladatai között a megelőző, felvilágo

sító, nevelő munkát

Felismerte, hogy a gyermekorvosi mun
ka egymagában nem elég, szükség van 

Jól képzett ápolónőkre. Megalapította a 

gyermekápolónői iskolát Kimeríthetetlen 
energiával küzdött a Stefánia Szövetség 

továbbfejlesztéséért, s ennek a Madzsar 
József állal szervezeti apparátus orvosi bi

zottságának elnöke volt

Irodalom
BOUSZAY László H P a gyógyító, oktató é.s 
kutató gyermekorvos. Magyar Pediátw, 1975 . 
SÁRKÁNY lenrt: Megemlékezés II l’-ról, Or- 

Hetilap, 1975 , DOHSZAY László: H R 
életéi lói, Hu. Munka, 1982.

Ke/nenes Pál

HEIT2MANN KÁROLY

(Vbikorce. IHi6.okt.2- 
Kóma. 1896. jatt. 1)

0rv«s. bőrgyógyász, anatómus, patoló- 
KUs Magyarország főállatorvosának fia

ként az akkori Szerémséglwi magyar ál- 

^'Upolgámak született Középiskoláit l*es- 
ten, egyetemi tanulmányait Becsben vé

gezte Orvosdoktori diplomájának meg
szerzése (1859) után Hebra bőrgyógyá
szati klinikáján működött és nyert m taná

ri képesítést, majd New York-ban telepe
dett le, s ott széles köríi tudományos és 
szakirodalmi működést feltett ki. Lelkes 

szószólója lett a sejt-tannak és a sejtkórtan- 

nak Egyik európai elóadókörútja alkal
mával hunyt el váratlanul 60 éves ko
rában

Főbb művei
Compendium dér chirurgischen Palhologie 
lind Thcrapie I. II.. Bécs, 18H1 Atlas der cU-.sk- 

ripliven Anatómia des Mensdien. Hraumül- 

ler. Wien, 1904 . Mikroskopische Morphologie 
des Tierkorperx im gesunden und kranken 

Zuslande. Uraumüller, Wien, 1883-

Irodalom

PAGF.KL, J . Hiogr. Lex hervorragender Aer? 

te des 19-ien Jahrli Wien. 1901,; HACK- 
STOCK, I.: Auf den Spuren der Arztfamilie 

Heitzmann. Orvostört. Közi (in Press).

Karasszon Dénes

HELI. JÓZSEF KÁROLY

(Szétakua. 171} máj. 15.- 

Selniecbáttya, H89 m<tr< I I  .)

A Selmecbánya környékén elterülő érc

bányák létét a 17. .század végén a növek

vő vízmennyiség megszűnéssel fenyeget
te A gondok mérséklése céljából hívta az 

udvari kamara Csehországból 1694-ben 

Selmecbányára H Máté Kornél lőgépmes- 

ten. aki vízgyűjtő tavak létesítésével, víz- 
kerék meghajtású emelőgépekkel és rudas 

szivattyúkkal több bányát mentett meg 

az elfulladáslól. Személyének jelentősé

gét bizonyítia, hogy 1707-ben II Rákóczi 

Ferenccel. 1712-ben I. József császárral 
szemléén - műszaki-gazdasági érveket fel
sorakoztatva - megvédte a bányákat a fel

számolástól Kél házasságától születelt 23 

gyermeke közül József Károly folytatta és 

még magasabb szintre emelte atyja bá

nyagépész mesterségét.
II J K. tanulóéveit már az 1735-ben 

alapított - Mikoviny Sámuel által vezetett
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- bányatisztképző iskolában töltötte. Alig 

25 évesen, 1738-ban Hegybányán üzem

be helyezte teljesen egyéni elgondolást! 
„himbás-szekrényes" szivattyúját. A himba 
egyik karjára erősített, vízzel megtelő szek
rény lesüllyedt és felemelte a másik karjá

ra erősített szivattyúrudat. A gép vízerő 

szükséglete csekély hányada volt a víz
kerekekkel meghajtott szivattyúnak.

Az első gépénél jóval jelentősebb volt 
az 1749-ben a Lipót-aknába beépített - a 
hidraulika törvényszerűségeinek új felis

merésén alapuló - ún „vízoszlopos" szi
vattyú. A gép hengerébe alulról beveze

tett, nagynyomású hajtóvíz fellökte a ruda- 
zathoz kapcsolt szivattyút. Amikor a nyo

móvíz kiömlött a hengerből, a dugattyú 

visszazuhant, magával vonva a rudazatot. 
1768-ban már tizenegy vízoszlopos gép 
dolgozott Selmecbányán, közülük a Zsig

mond aknai még száz évvel később, 1865- 

ben is üzemben volt.

1753-ban újabb találmánnyal lepte meg 
a selmeci bányászatot. A vízemelést - ko
rábbi üzemi gyakorlatban ismeretlen mó

don - a sűrített levegő mechanikai hatásá
val oldotta meg A Jéggépet” a 330 m 

mély Arnália-aknába építette be A gép 
felső hengerét magasabb szintről vízzel 
táplálta, mely a hengerben lévő levegőt 

vascsövön át az alsó hengerben kompri

málta, ahol a levegő nyomást gyakorolva, 
a hánya vizét magasabb szintre, vagy kül

színre nyomta. Napjainkban az olajbányá

szatban világszene használt „gázliftes’’ ter

melési mód nem más, mint a I lell-fcle lég

gép munkaelvének korszerüsíceil alkal
mazása

P58-ban a Könlgsegg-aknánál elkészí

tette a .tűzgép' javított változatát Tökéle
tesítette az ércfeldolgozók zúzóit, az addig 
használt tíz helyeit 30-35 zúzónyilat alkal

mazva Gépei tölgyfáitól, kezdetlegesen 

öntött vas géprészekből, csövekből ké
szültek. A gépek 20-30 lóerős teljesít

ményeik mellett óriási méretűek voltak, 

mégis csaknem egy évszázadon át. egé

szen a gőzgépes hajtások kiforrott gya

korlati alkalmazásáig gazdaságosnak bi

zonyultak.

Irodalom
PODA, N : Beschreibung dér Luftma schine 

Wien, 1771.; HORN, I.: Kurzgefasste líescli- 
reibung dér, bei elem üergbau zu Schemnitz in 

Nieder-Ungarn erriclueten Maschinen. Prag, 

1771 (Keprini: Praha, 1975 ); DEUUS, T. C.: 
Anleitung zu dér Hergbaukunst. Wien, 1773.; 

PALLÉR J A magyar bányagépesítés úttörői a 
IK században. Bp., 1953.

Molnár László

HELL M IKSA

(Selmecbánya, 1720. máj. 15- 

Bécs, 1792 ápr. 14.)

A selmecbánya-szélaknai Höll Máté Kor

nél, hírneves bányagépmester gyermeke, 
maga is élete végéig gyakorlatias szemlé

letével, műszaki érdeklődésével tűnt ki. 

18 éves korában lépett be a jezsuita rend

in; Zsolnán Hamarosan Bécsbe küldték 
tanulni az egyetemre. Itt ismerkedett meg 

a csillagászattal ajoseph Franz által veze
tett jezsuita obszervatóriumban. 1752-ben 

a rend Kolozsvárra küldte, hogy az ottani 
jezsuita akadémiai kollégiumban, a Bá

thory Egyetemen tanítson matematikát és 
csillagászatot. Három évet töltött ebben a 

városban, s közben két matematika tan
könyvet is megjelentetett; Elementa arit- 

meticae numericae et lilteraris seu Algeb- 
rae, ül. Compendia varia praxesque omni- 

um operationum ariihmeticarum címmel 

1755-ben királyi csillagásznak nevez

ték ki Bécsbe Az ő munkája nyomán ala

kult meg a következő évben az egyetemi 

csillagvizsgáló, ő lett első igazgatója is. 
Az új intézmény rövidesen nemzetközi 
elismerést szerzett 1757-től folyamatosan 

kiadott évkönyveivel Az évenként megje
lenő Ephemerides astronomicae ad meri- 

dianum Vindobonensem a gyakorlati csil
lagászmunkában igen hasznos táblázatain 

kívül időnként kisebb tudományos tanul

mányokat is közölt, megelőzve ezzel min
den más csillagászati évkönyvet és ké
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sőhh alapítón folyóiratoi. Itt jelent meg 

1762-ben H M cikke a Vénusz-átvonulá.s 

néven ismén csillagászati jelenség tudo
mányos jelentőségéről.

Ennek és az évkönyvek nemzetközi 

hírnevének volt köszönhető, hogy VII. 
Keresztély dán és norvég király Hellt kér

te fel az 1769-es Vénusz-átvonulás megfi
gyelésére szervezett vardői tudományos 

expedíció vezetőjének. (Az észlelés szem
pontjából kedvező földrajzi helyzete miatt 

választották ezt a távoli norvég szigetel.) 

H. M. és társa, Sajnovics János 1769. jún. 3- 
án sikeresen észlelte az eseményt, és a 
kapón adatok alapján 8°7"-es Nap paralla

xis értéket számítottak, amely a korabeli 
számítások közül legjobban közelíti meg a 

mai ismereteink szerinti értéket. Az ex

pedíció eredményeiről szóló beszámoló 

1772-ben jelent meg Koppenhágában, 

majd Bécsben.

H. M. jelentős eredménye (amelyre 

ugyancsak észak-norvégiai útján jutott) a 
földrajzi szélesség meghatározásának egy 

új. máig is a legpontosabbak közt szá
mon tartott módszere. Több értekezésé

ben propagálta ezt a módszert, amelyet el

sők közt magyarországi helymeghatáro

zásoknál alkalmaztak sikerrel. Tökéletesí

tette a földrajzi hosszúság megállapításá
nak eljárását is.

Bebizonyította, hogy a Vénusz bolygó 
felfedezni vélt holdja nem létezik, csupán 

a távcső lencséin tükröződő fénylés Ki

egészítette és közzétette a francia J D. 

(~iNS;ini holdtérképét. Az Uránusz bolygó 

fölfedezése után (W Herschel, 1781) a 

kontinensen elsők közt szorgalmazta az ú| 
égitest megfigyelését és a pályaszámítá
sokat.

Elsőként végzett az Északi-sarkkörön 

1('l rendszeres időjárási méréseket. Ugyan

ia k  V.irdő szigetén először hajtott végre 

hoss/abb időtartamú foldmágneses iné- 

M 'M Sajnovics Jánossal együtt megkezdte 

•' '“ agyar és lapp nyelv osszehasonlító 

v,ZNKálatát is, gyűjtötte a lappok néprajzi 
adatiit.

H. M. egy háromkötetes északi enciklo

pédia kiadását is tervezte Expeditio litera- 

ria ad Polum Arcticum címmel. Nagy ér

deklődéssel várt műve azonban sohasem 
jelent meg, töredékes kéziratát a bécsi 

egyetemi csillagvizsgáló őrzi

Hazatérte után H M.-t nagy nemzet
közi elismerés vette körül. Tagja lett a göt- 
tingeni, stockholmi, trondheimi, koppen

hágai és bolognai akadémiának Mária Te
rézia császárnő egy megalakítandó osztrák 
tudományos akadémia tervezetének ki

dolgozásával bízta meg
Legfőbb szívügye azonban továbbra is 

szülőhazája, Magyarország csillagászatá

nak fejlődése volt. Minden jelentős 18. 

századi csillagászati intézmény az ő köz
vetlen segítségével épült fel hazánkban. 

Így elkészült 1776-ban az egn, 1780-ban a 
budai és 1792-ben a gyulafehérvári csillag

vizsgáló. Ó készítette a műszaki terveket, 

ő segített beszerezni a legkorszerűbb kül

földi műszereket Személyesen gondos
kodott a könyvtárak anyagának gazdagítá

sáról is. E csillagvizsgálók leendő csillagá
szai is az ő keze alatt szerezték meg a 

szükséges gyakorlatot.
Csillagászati megfigyeléseit haláláig foly

tatta Elméleti munkái az Ephemerides- 

ekl>en és a lipcsei Nov3 Acta Eruditorum 

című folyóiratban jelentek meg.

Főbb művei
Anleytung dér nuztichen (0 Gebrauch cler 
kunslliohen Slahlmagneten Wien, 1762 . Oh- 

servatnrio transitus Veneris ante discum Solis 

Hafniae. 1770 ; De parallaxi Solis Vindnbn- 

nae, 1772 ; Methodus asirnnomica sine uxu 
guadanli.s.. Vindobonae. 1774., Cikkei az Ep- 

liunerides Asironoiniciie anni (1757 és 1791 
között) ad Meridianum Vindnhnnen- sem kö

teteiben. Heiirane zűr Praktischen Astrono- 

mie . uhersetz von I. A JUNGN1TZ. 1-4 k 

Itreslau, 1791-1794

Irodalom
PINZGFR Ferenc H M. emlékezete, I—II Erin- 
nénin# an Maximllian Mell llp., 1920, 1927 , 

l'RKKAKI D'OCCHIEI’PO, K Max Mell und 
1‘lacidux Fíxlmillner. Östeneichischer Natur- 

forsitier Wien 1957 UARTHAL Hell Mik
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Mii orvosi nézetei . Orvo.M Hetilap, 1977/46.; 

11ARTHA L. H. M és 3 földrajzi helymeghatá
rozás pontossága,. Technika történeti Szle 9., 

1977 . HARTHA L Sajnovics J., H M. és 1 

magyar .Őstörténet". Nyelvtudományi Közt , 

1983/2.

Vargha Domokosné-Bartha Lajos

HELLER ÁGOST

{Pest, 1843 aug.6 - 

Hiidapest, 1902. izept 4.)

Német eredetű iparos család gyermeke 
volt, a magyar nyelvet irodalmi szinten 
főiskolai tanulmányai alatt sajátította el. 

Utóbb a kettős nyelvhasználat nagy hasz

nára vált, mert könnyen és aránylag sokat 

publikálhatott németül, így munkásságát 

külföldön ts megismerték és énékelték. A 
budai József ipartanodában (a Műegye
tem elődje) 1856-62 közt vasúimérnöki 

tanulmányokat végzett, 1866-ban mérnö
ki oklevelet szerzett, ugyanott 1867/68- 
ban a fizikai tanszékeken tanársegédként 

dolgozott és 1868-ban megszerezte a ma- 

tematika-fizika tanári oklevelet is. Ezután 
állami ösztöndíjjal két félévet Heidelberg- 

ben tanult. G KirchofT laboratóriumában 

1870-ben a budai (II kerületi) reálgimná
ziumba nevezték ki, matematika-fizika ta

nárnak, közben 1872-től a Műegyetemen, 

magántanárként akusztikai előadásokat 
hirdetett. 1894-ben nevezték ki az MTA 

főkönyvtárosává (de négy évig emellett 

még tanított is). Előzőleg egy évtizeden át 

látta el a Magyar Természettudományi Tár
sulat könyvtárosi teendőit. Közben (a latin 

és gorög nyelven kívül) elsajátította a fran

cia, angol és olasz nyelvet is. így a fizika 

történetének klasszikus szerzőit eredeti

ben olvasta.
Kezdetiben akusztikával, csillagászattal 

és rokon tudományokkal foglalkozott. 

Emellett alapos filozófiai és szépirodalmi 

tájékozódásra tett szert Eötvös Loránd fel
kérésére, az eredeti okmányok felhaszná

lásával, megírta a pesti Királyi Egyetem 

1849-ben elpusztult gellérthegyi csillag

vizsgálójának történetét, magyar és német 

nyelven. A tanulmány sikere irányt adott 
további munkájának. A physika története 

Aristoteléstól Newtonig című pályaműve 
1881-ben a Természettudományi Társulat 
első díját nyerte. Nyomtatásban kibővítve 

és átdolgozva németül jelent meg, két kö

tetben Geschichte dér l’hysik von Aristo- 
teles bis auf díe neueste Zeit (Stuttgart, 

1882, 1884) címmel. Bár a múlt század 
végén több fizikatörténeti könyv is megje
lent német nyelven, ez a munka osztatlan 

elismerést aratott, számos későbbi könyv 
és cikk forrásaként szolgált (pl S. Günther, 
müncheni és R Wolf zürichi kutatók idé

zik sokat), Nagy értéke, hogy a tárgyalást 
a fizikai tudományok egészére kiterjeszti 

(csillagászat, geodézia, meteorológia, geo

fizika), továbbá felhasználja a kritikai for
ráskutatás módszereit. Magyar nyelven, 

újabb átdolgozás után, 1891-ben és 1902- 

ben jelent meg. Több értekezése a fizika 

egyes területeinek történeti fejlődésével 

és irányzataival foglalkozik, emellett vizs
gálta a tudománytörténet társadalmi kap

csolatait, valamint filozófiai kölcsönhatá

sait is Munkái külföldön is ismertek vol
tak, és gyakran hivatkoztak rájuk más 

kutatók is A modem tudománytörténet 
egyik megteremtője H Á. volt.

Sokat dolgozott a Természettudományi 

Társulat érdekében, és számos tudományt 
népszerűsítő cikke jelent meg a Termé

szettudományi Közlönyben. Gyakran 

publikált a Humboldtban és az Allgemei- 

ne Zeitungban Hosszú ideig szerkesz

tette a Mathematische und Naturwissen- 

schafiliche Berichte aus Ungarn című lo- 
lyóiratot.

Az MTA 1887-ben lev , 1894-ben ren

des tagjává választotta, a magyar tudo
mányt számos nemzetközi konferenciáin 

képviselte,

r<5bb művei

A gellérthegyi Csillagixztorony Természet- 

tud. KOitl. 1K7K 107 , 108 , 109 ; (Ha néme

tül) Uterarlsclie Hertchte aus Ungarn, 1878. 
íinntkezA pontok a physika és a pliiloviph'a
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közöli. Plülosopluai SzIl- , 18Ü4.; (Ua. néme

tül;) Humboldt, 1884., A XIX sz pliysikai ku- 
tatásának mozgató eszméiről Ért a Malii és 

Természettud. Köréből, MTA. 6. k. 1888 A phy- 

sika története .1. k llp,, 1891 . l. k Hp , 1902

Irodalom

FRÓHLICH I . H A emlékezete. Emlékbeszé
dek az MTA Ug|ai fölött. CÜNTHER S A H., 

Hibliotheca Mathenutita (München), 3 k. Fol- 

ge. 3 1902
Bariba Lajos

HELLER LÁSZLÓ

(Xagyvárad. 1907. aug. 6.- 
Budapest, I9B0. uou 8.)

Középiskolát tanulmányait Budapesten 
végezte, majd 1931-ben a zürichi Eidge 
nÖKsische Tethnische Hochschule hallga

tójaként gépészmérnöki oklevelei szer- 

zeli. Ulána kél évig a zürichi műegyetem 

egyik tanszékén a szilárdságtan speciális 
területei; tanulmányozta kulatóként

Hazatérve először gépipari gyakorlatra 
lett s/.ert, majd önálló mérnökként terve

zői-tanácsadói tevékenységet folytatott. 
Már a háború előtt meghatározó szerepe 

volt a magyarországi energetika fejlődésé
ben. Az ő tervei alapján épült, a 40-es 

években, hazánk első nagynyomású ipa

ri hőerőműve az Ajkai Timföldgyár mel
leit tűiben az időben dolgozta ki az erő

müvek víz nélkül, levegővel történő hűté
sére a .1 leller-Sy.siem" néven azóla világ

szerte ismertté vált eljárási A rendszer

e n  alkalmazott speciális, ún. apróbordás 

alumínium hőcserélő a Forgó-féle hőcse

rélő - amely olcsón és viszonylag kis iné* 
rc*tc'k mellett tudja álvinni ;t hűlendő me- 

■̂g viz hőenergiáját a hűtő levegőin; 11 
I- zürichi évfolyamtársa. taraija és munka
társa, Forgó László munkája. (Ezért szok

tok esetenként I Ieller-Forgó-fendszert 
említeni.)

*1 I,. 1948-ban Zürichben védte meg 

doktori dlsszerlációjál, amelyben a hőszi- 
vaiiyúk alkalmazásának műs/aki-gazda- 

Si|gi leltéle lelt uszlázta. Megállapításai nap

jainkban igazolódnak, a hőszivattyúk ter
jedésével.

A II. világháború befejezése után, fel

ismerve a racionális energiafelhasználás 
fontosságát, e témakor művelésére EGART 
néven részvénytársaságot alapított Buda
pesten A kis mérnökiroda az ó műszaki 
vezetése alatt előbb HÓTERV, majd Ener 
giagazdálkodási Intézet (EG1) néven hatal

mas mérnökirodává fejlődött Az intézet 

ma - löbliek között éppen a Heller-Sys- 
lem légkondenzációs rendszer elterjesz
tése leven — az egész világon ismert licen

ciavevői közé tanoztak szovjet, nemet, an
gol, amerikai, japán cégek.

Úttörő elvi munkál végzett az entrópia 

addig inkább fizikai jellegű fogalmának a 

technikai-tervezői gyakorlatba történő be

vezetése terén és az új elvek alkalmazásá

val |elentős javaslatokat dolgozott ki. pl 
atomerőművek körfolyamataira. További, 

a világtechnika fejlődésére is haló kezde

ményezései közül említsünk néhányat: 
gázlurbina mini ipari hőforrás; nukleáris 

és fosszilis energia kombinált felhasználá
sa; kél munkaközeg alkalmazása erőművi 

körfolyamatokban.

1951-ben egyetemi tanári kinevezést 

kapott a Budapesti Műszaki Egyetemre, 
ahol megszervezte az energiagazdálkodá

si lanszékel Hl évtizedeken át oktalta és 

nevelte az ifjúságot Tanítványai közül 
itthon és külföldön igen sokan elismert 

szakemberré váltak.
Az MTA 1954-ben lev. (aggá, 1962-ben 

r. taggá választotta. 1951-ben Kossuth-cUj- 

jal, 1967-ben a Munka Érdemrend arany 
fokozatával tüntették ki, 1978-ban a Ma

gyar Népköztársaság Zászlórend|e kitünte

tést kapta.

Irodalom

HUONJACKIJ. 0 M -KAZANOVICS. H II.- 
KADJUS, V II-MISINA, N A -ORDÜNEC, 11 
L-HIILÜCSEV, T. N.-MIROSKIN. I*. M Tech- 
naal-cconomical condiuons of the appheatfon 
of air coolvd .System I leller* in llie energelics 
ol Ihe USSK Tyeploencrgelika, 1969., MIIJA- 
RAJ». E S l’ower l’lanls wiih Air Cooled Con-
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densing Systems Cambridge, Massachuseus 
and London England, 1974.; FORGÓ László:

H. L. Magyar Tudomány, 1981.

Szűcs László

HENSZLMANN IMRE

(Kassa, 1813. oki. 13-- 

Budapest, 1888. dec. 5 )

Kassai német eredetű családból szárma
zott és orvosi pályára készült - Budán, 
Bécsben tanult és hadovában doktorált 

1837-ben -, érdeklődése mindinkább a 

művészetek felé fordult Négy évvel az 

orvosi diploma megszerzése után megje
lent művészeti tárgyú munkája alapján az 

Akadémia levelező tagjává választotta
A Magyar Orvosok és Természetvizsgá

lók 1846-ban Kassán tartott vándorgyűlé

sén a magyarországi műemlékek védelme 
érdekében tett felszólalását tekintik a ma

gyar műemlékvédelem szervezett formája 
megvalósulásához vezető első lépésnek. 

Magyarország középkort műemlékeinek 

tanulmányozására ásatásokat folytatott, 
felméréseket végzett, s ezek irányították fi

gyelmét az építészei aránytörvényeire, 

melyekkel később hosszan foglalkozott 
Tanulmányait megszakították a történelmi 
események; az 1848-as magyar kormány

ban Pulszky mellett minisztériumi szolgá
latot vállalt.

Az ötvenes évek elején európai tanul

mányútra indult, 1852-ben Londonban, a 
Royal Institule of British Arehitects tagjai 

előtt fejtette ki nézeteit. 1853-ban Fran

ciaországba ment, s 1860-ban Párizsban 

francia nyelven megjelent arányelméleti 

munkája Hét évet töltött Franciaország

ban, ezalatt építészeti terveket is készített 

és pályázatokon vett részt.

1860-han tért haza Készt vett az Akadé

mia székhaza építésének előkészítésében. 

További tevékenysége kereteit elsősorluan 
az Akadémia Archaeologiai Bizottsága je

lentette, mely abban az időben a műemlé

kek ügyével is foglalkozott 1873-től a pes

ti egyetemen akkor létrehozott művészet

történeti tanszék tanára. 1872-ben kine
vezték az akkor megalakított Magyaror

szági Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 

előadójának és ettől kezdve tevékenysége 

elsősorban a magyar műemlékvédelem 
szervezése és irányítása lett

Hosszú előkészítő munka után, mint 
országgyűlési képviselő, ő terjesztette elő 

az 1881-ben megalkotott első műemlékvé
delmi törvényt. Az ennek során megalko

tott szervezetnek, a Műemlékek Országos 
Bizottságának ő volt első előadója, egé
szen haláláig.

Fontosabb müvei

Párhuzam az 6- és újkori művészeti nézetek és 
nevelések között. Fest, 1841., Kassa városának 

ó-német stylfi templomairól. Pest, 1846 .; Tlié- 

orle des proportions appliquées dan.s l'archi- 

tecture. ParLs, 1860.; A székesfehérvári ásatá
sok eredménye. Pest, 1864.; Műrégészeti ka
lauz. 11. rész. Középkori építészet. Pest, 1866., 

Pécs középkori régiségei, 1-3.k. Pest, 1869-72., 
Magyarország ó-keresztyén, román, átmeneti 

xtylű műemlékeinek rövid ismertetése Bp., 

1876.; Lőcsének régiségei Bp., 1878.; Ma
gyarország csúcsíves emlékei Bp., 1880

Irodalom

KORACH R H I. művészeti elmélete Buda

pest, 1902 ; SCHAUSCHEK Árpád: H. I. A Kis

faludy Társaság Évlap|at, Bp., 1918; ZÁDOR 
Anna H. I építészelmélete és a „gotizálás" 
kialakulása ÉKKözl. 1966.; Az Ars Hungáriái 

1990 évi 1 száma A H. évforduló alkalmából 
tartott tudományos emlékülés anyaga, tanul

mányok, bibliográfiák

KaiserAmui

HERMÁN OTTÓ

(Bmnóbánya. 1835 Jiín  26 •

Budapest. I9l-i.dec.27.)

A régi Magyarország északi határa krtzelé- 

lien élő német nyelvű család gyenneke 

ként született, középiskolai tanulmányai 

során magyarosodon el, a miskolci evan
gélikus főgimnáziumban Ugyanakkor a 

szülői házban, édesapja - a működő ma

darász, hivatása szerint „kamarai chinir- 

gus* - pékiája nyomán megszerette a tér-
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mészetet, gyűjtött tojásokat, megtanulta 
az állattömést é.s legfőképpen, magányos 
kóborlásain fogékonyan figyelte az élő 
természet megnyilvánulásait. Közben 1848 

márciusának eszméi teljessé tették ma
gyarrá válását. A szabadságharc bukása 

után még tanulási kedvét is elvesztette. 

Lakatosinasnak ment, és végül Becsben 
szerezte meg szakmunkás-képesítését Itt 
már bejárt a Természettudományi Mú
zeumba is, amelynek gazdag gyűjtemé
nyeit tanulmányozva alapozódott meg 

egyik érdeklődési területe, a rovarok vilá

gának megismerése. Újabb törés életút- 
ján, amikor kényszersorozással elvitték 

katonának Szerencsére a dalmát tenger
parton tölthette el jó ötévnyi katonáskodá
sa nagy részét, s így módja volt a tenger 

élővilágának megfigyelésére. Amikor ked

vezménnyel leszerelték, éppen csak meg
látogatta özvegy édesanyját, majd részt 

vett Közép- és Kelet-Európa akkori sza

badságmozgalmaiban: az észak-olasz kar 

bonárik szervezkedésében és az egyik 
lengyel felkelésben. 1863-ban rövid időre 

letelepedett Kőszegen mint fényképész. 
Az itt megismert természetkedvelő földbir

tokos: Chernel Kálmán ajánlásával Kolozs
várra került, az Erdélyi Múzeum Egylet 

meghirdetett preparátori állása betöltésé
re. Az itteni igazgató, a polihisztor hajlamú 

Urassal Sámuel (1800-1897) lemondott fi

zetése egyharmadáról a meghirdetett állás 

-költségvetésének” biztosítására Az Így 
kapott 300 forint évi fizetés már szerény, 

de mégis biztos létalapot jelentett A mun

kájához szükséges önképzést lázas mo

hósággal. de nem kellő rendszerességgel 

végezte. Csak abban volt következetes.

I,c>gy tevékenységét a madarakra és a pó
kok világára korlátozta. 1’óktanulmányai- 
v-il végezve kerülhetett Budapestre, ahol 

1875-ben a Nemzeti Múzeum termes/.et- 

r'ájzi osztályára nevezték ki „őrsegéd'-nek.

A múlt század második leiében ha
bokban is megnőtt a szakemberek iránti 

vukséglet Tudományos jwlyán általában 
az egyetemet végzett szakemberek érvé

nyesülhettek. Szinte egyedülálló jelenség

nek számított H. O. fellépése a hazai tudo

mányos közéletben az 1870-es évek köze
pén Csupán félbemaradt középiskolai ta
nulmányainak bizonyítványát, lakatosse- 

gédi oklevelet és a császári hadseregben 
kapott őrmesteri rangot mutathatta fel 

„előtanulmányai" bizonyítására. Viszont 
letette a Természettudományi Társulat fő
titkárának asztalára a Magyarország pók
faunája című háromkötetes munkájának 
kéziratát (1876-79).

A szabadságharc eszméit gondosan őr
ző H. O. életét a tudományos munka és az 

aktív politizálás töltötte ki. A néhány évi 
múzeumi szolgálatban megalapította a 

Természetrajzi Füzetek című szaklapot 
Majd fellépett ellenzéki függetlenségi pár
ti képviselőnek; politikai tevékenységét a 
személyesen is megismert Kossuth Lajos, 

a „turini remete" - mondhatni - „távirányí

totta". Ellenzékisége azonban nem aka

dályozta abban, hogy szükség esetén 

együtt is működjön a kormányzat konst

ruktív intézkedései érdekéién (halászati 
törvény, állatvédelem, vízügyek, oktatás).

A halak népi elnevezésének tanulmá 
nyozása közben bontakozott k: néprajzi 
érdeklődése, és ezzel alapozódott meg 
legmaradandóbb munkáinak n3gy része 

is. Az iparosodás hazai nagy korszakában 

szinte az utolsó pillanatban ismerhette 

meg és mentette meg nagyvonalú gyűjtés

sel a halászat és pásztorkodás mint „ősfog
lalkozások" népi szokásait és tárgyi emlé

keit Az előbbi témát részletesen megírta A 

magyar halászat könyve kétkötetes művé

ben. 860 oldalon (1887) További mun
kája, a pásztorkorlás emlékeinek feldolgo

zása, a halászati monográfiához hasonló 
teljességgel már nem sikerülhetett. 1914- 

l>en A magyar pásztorok nyelvkincse, 812 
olclal terjedelmű könyve megjelenésekor, 

már 80. évében járt. és az év végén egy 

balesel következtéién hunyt el

A két „ósfoglalkozás" feldolgozása köz
li idós/aklwn az 1890-es években sok
oldalú egyéniségének természetbúvár
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oldala érvényesült. Megszervezte a mada

rászok (ornitológusok) II nemzetközi 
kongresszusát Budapesten, és ennek sike

re nyomán alapíthatta meg 1893-ban a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz tarto

zó Magyar Omithológiai Központot. Ez 
ma is működik Madártani Intézet néven. 
Ellenzékiségéből fakadóan csak a „tiszte

letbeli igazgató" címet fogadta el, az igaz

gatói kinevezési nem, mert azt Ferenc Jó
zsef irta volna alá. Inkább forró hangula
tú búcsúbeszédet tartott 1894-ben, Kos

suth Lajos temetésekor.
Jutott ideje másra is: felismerte néhány 

Miskolc környékéről feltárt kovakőben 

az ősember pattintott szakócáil, és ezzel 

megindította az ősrégészeti kutatásokat 

Előadásokat tartott a szőlővédelemről gaz
dakörökben és sikerrel népszerűsítette a 
tudományt a Természettudományi Társu

lat előadóestjein. 14 könyvben, kb. 1140 

cikkben, tanulmányban, ill. előadásban és 
néhány intézményben maradt fenn több

irányú munkásságának úttörő jelentősé
gű emléke.

Irodalom

UMBKECHT Kálmán H O Kp., 1920 . KEVE 

A-KÓSA L-FARKAS Gy.: H O Bp., 1971 .

I.AMUKECHT Miklós: H. O  Tudomány. 19H6 

Lambrecht Miklói

HERMANN IMRE

(Budapest, 1880 non IS  - 

Budapest. 1084. febr 22.)

Az orvosi diplomát 1913-han szerezte meg. 

Az I világháború alatt frontszolgálatot tel
jesíteti Érdeklődése medikus korától a lé

lektan és a pszichoanalízis felé vonzotta, 
Révész Géza és Ferenezi Sándor tanítvá

nyaként kezdte tudományos munkássá 

gát Bár nem e két tudós közvetlen hatásá 

ra, mégis egész életművét e két pszicholó

giai irányzat osszekapcsolása tölti ki: egy 

felől a kísérleti lélektan, az érzékelés, a lo

gika. a gondolkodás, a tehetség lélektana, 
másfelől az ösztöntan a pszichoanalízis

megvilágításában. Két ízben néhány hóna

pig tanított a budapesti egyetem lélektani 
tanszékén, 1918-ban érzékelés-lélektant. 

1948-ban lélekelemzest. Megbízatása po
litikai okok miatt volt rövid életű. Elmeor
vosi tapasztalatait a Róbert Károly körúti 

(angyalföldi) elmegyógyintézetben, pszi
choterápiás gyakorlatát a Maros utcai szak

rendelőben szerezte, és természetesen a 

magánrendelésén, amit 90 éves koráig 

megszakítás nélkül folytatott,
Első pszichoanalitikai közleménye 1920- 

ban jelent meg, az utolsó 1980-ban. E hat

van év alatt a hazai és külföldi szakfolyó
iratok állandó munkatársa volt, számos 

könyve jelent meg magyarul, németül, 

franciául és olaszul. 1919-től tagja a Nem

zetközt Pszichoanalitikus Egyesületnek, 

1922-től a magyarországi egyesület titkára,

1936-tól alelnoke, 1945- 46-ban elnöke, 

az egyesület megszüntetése után is, halá

láig, a mozgalom hazai vezetője.
Életének fő műve az ember ősi ösztö 

neiről szól, a tanulmányaiban már koráb

ban érintett megkapaszkodási ösztön- 

szindrómát fejti ki részletesen. Lényege az 
anya-gyermek egység, mint az első bioló

giailag megalapozott társas egység, ami
nek sikerén vagy sikertelenségén múlik a 
felnövekvő egyén egészséges vagy kóros 

életvezetése Az egymással órvényszerűen 

összekapcsolódó kapaszkodás-szakítás- 
keresés-elhújás együttesen alkotja a meg
kapaszkodási öszlönszindrómát

Messzemenő következtetéseket von le 
H 1 a kapaszkodás, illetve szakítás sikeré

ből, avagy sikertelenségéből, nemcsak 

kórtani szemponttól (szorongás és más 

neurotikus tünetek magyarázata), hanem 

társadalomlélektani tekintetben Is (pl. az 

antiszemitizmus magyarázata). Sem az ön- 
és fajfenntartó, sem a freudi élet- és halál- 
ösztön felosztást nem teszi magáévá; a 

táplálkozás, megkapaszkodás, keresés, 

szexualitás és agresszió szerepelnek az 

ösztönök vagy részösztónok felsorolása
ién, nyitva hagyva az ajtót más lehetséges 

ösztönök előtt
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Főbb müvei

Psychoanalyse und Lngik Imago-Huclier, 1924 . 
Das lel) und das Danke. Uo 1929 . A pszicho
analízis mint módszer. Hp., 1933- (német ford 
1934 , 1963., francia ford. 1979 ); Az ember fisi 
ösztönei, lip , 1943. (I>óvilett kiadása franciául 
és olaszul 19^2. ezek magyar változata beve
zetéssel, utószóval és teljes bibliográfiával: 
Hp., 1984.); Az antiszemitizmus lélektana Hp ,
1945-; Holyai János. Hp.. 1945.

Irodalom
BENEDEK István H. I Tudomány, 1986

Benedek htván

h e v e n e s i g á b o r

(Vásárosmiske, 1656. márc.24.- 

fíécs. 1715. márc. I I .)

A 17 sz végének egyik legismertebb je
zsuita tudósa két, távoli munkaterületen is 

megörökítette nevét: a történelmi forrá

sok gyűjtésével és Magyarország első „zseb
atlaszának összeállításával. Mindössze 
15 esztendős volt, amikor Sopronban fel

vételét kéne a jezsuita rendbe. Grazban, 
majd Bécsben tanult, 1686-ban avatták a 

hittudomány és a filozófia doktorává. Bécs
iben és Grazban .szónoklattant, filozófiát és 

teológiát tanított. Negyvenévesen a becsi 
szi Antal noviciusház igazgatójává, majd 

11 ^ázmáneum rektorává. 1711-ben az 
ausztriai és magyarországi jezsuita rend- 
■artomány elöljárójává nevezték k.

Eleinte egyháztorténeti, fóleg pedig a 

magyar szentek életére vonatkozó tanul

mányokat folytatott, több ilyen tárgyú tnö- 

vet in Mint Kollonich Lipót (győri püspök, 

l11aid esztergomi érsek) gyóntatójának, ill 
bizalmasának, Ixnekintése volt a török hó
ditök kiűzése után meginduló országos 

^''szervezésbe. Kollonich lett 1688-ban 
ar>nak a bizottságnak elnöke, amely a lel- 

szahciditott országrészekben a kozigazga- 
t;,s< l|jra kiépítette

Kollonich támogatásával kezdte meg 

^^S-lx-n az egyháziönéneli. majd általá
én a történelmi források felkutatását és 
'"ásolásat. Nagyszámú oklevél és kézira

tos feljegyzés - amelyek egy részének ere
detije ma már nem lelhető fel! - másolatát 
133 vaskos kötetbe rendezte, ezek közül 

127 kötetet ma az Egyetemi Könyvtár He- 
venesi-gyűjteménye őrzi.

H G. meggyőződött arról, hogy a köz
igazgatás szervezése nem nélkülözheti a 
jó térképeket. Főként ez vezethette a Par- 

vus Atlas Hungáriáé sive Geographica 

Hungáriáé ín 40 tabellas divisae deserip- 

tio... összeállítására (Magyarország kisatla
sza. azaz Magyarország 40 táblára oszlott 
földrajzi leírása. .). Az 1689 tavaszán Becs
ben megjelent, zsebformátumú kisatlasz a 

részletes bevezetés, a térképtani fejezet, 

valamint egy rövid országleirás után két 

áttekintő térképlapot és 38 részletes lapot 
tartalmaz. Bár a zsebatlasz Fabius Anto

nius Colloredo őrgróf (1672-1742) - H.
G. tanítványa - vizsgamunkájaként jelent 

meg, a bevezetőből egyértelműen kitű

nik, hogy az a magyar professzor munká
ja. Az atlasz falitérképpé összeilleszthető 
változatban is elkészült.

Maga a térkép voltaképpen híven kö
veti az olasz M. V. Coronelli (1650-1718) 
Magyarország-ábrázolását, de annak még

sem szolgai másolata. Az eredeti lap térké

pi vetuletét átszerkesztették. A térképek 
méretaranya kömlbelul másfél milliós (egy 

cm a térképén 15 km a valóságban), 2605 
helységet és 121 vízrajzi részletet tartal
maz Bár mai szemmel kezdetlegesnek 

látszik, felülmúlja a korabeli magyarorszá
gi térképeket. Nevezetes a vetulel geo

metriai leírása, amely az első ilyen érteke

zés. magyar szerző tollál>ól. Világviszony

latban is újdonság, hogy a helységnév-fel

sorolás tartalmazza a települések földrajzi 
koordinátáit is. Egészében a Parvus Atlas 

Hungáriáé . nemcsak a hazai térképkészí
tésben mérföldkő, de nemzetközi viszony

latiéin is a maga korának kiemelkedő és 

fontos alkotása.

Irodalom

IIÓMAN H H G. In KlelnMshcrg Kunó Em
lékkönyv. llp., 1925 ; HARTIIA, I. A l’arvus 
Atlas llungariae-nM - On the Parvus Atlas
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Hungáriáé. Studla Canologica, 8. ELTF. Tér

képtud. Tanszék, Hp.. 1983. (A térképek facsi

miléjével.); HARTHA L. H. C. és Magyaror

szág első zsebatlasza. Évfordulóink, 1989.

Bariba Lajos

HEVESI GYULA

(Ungvár, 1890. non 21.- 

Budapest, I970.febr.25)

Középiskolai tanulmányait Budapesten, a 
Lovag utcai gimnáziumban végezte. Ti

zenöt esztendős korában egy csillagá
szati könyv felkelti a természettudomány 

iránti érdeklődését. Érettségi után a Mű
egyetem vegyészmérnöki fakultására irat

kozik be.
Az egyetemi évek során nemcsak szak

mai-tudományos kérdésekkel foglalkozik, 
hanem a fennálló társadalmi-gazdasági 

rendszer bírálatával is.
A vegyészmérnöki diploma megszerzé

sét követően két esztendeig a pöstyéni 
furdőigazgatóság műszaki tanácsadója

ként dolgozik.
1914 végén felvételt nyer a TUNGS- 

RAM-ba. Itt találkozik igényes és jelentős 

szakmai feladatokkal, kiemelkedő szak

emberekkel és a munkásokkal.
Előbb üzem-, majd kutatómérnökként

- többek között - Helfgott Árminnal, a 
rendkívüli műveltségű, nagy tudású kuta

tómérnökkel dolgozik együtt Szakmai 

..névjegyét" H. Gy. több fontos, a gáztölté
sű izzólámpák gyártására kidolgozott eljá

rással teszi le az asztalra Az általa 1917* 

ben, elsőként javasolt fötdalkáli fémgetter 

gondolata az elektroncső-iparban később 

döntő jelentőségűvé válik.

Az ígéretes szakmai tevékenység mel

lett egyre szélesebb körű közéleti-szerve

ző munkát végez. A termelésben dolgozó 

mérnökök és műszaki szakemberek szer

vezetbe tömörítése céljából kezdeménye

zője volt az Ipari és Közlekedési Tisztvi

selők Országos Szövetsége létrehozásá

nak. 1917-ben megszervezte az Alkalma
zott Mérnökök Országos Szövetségét, az

AMOSZ-t, amely a világ első szocialista 
mérnökszakszervezete volt A Tanácsköz

társaság ideje alatt - alig 29 évesen - a ter

melés népbiztosaként egyik irányítója az 
átfogó iparszervezésnek.

A Tanácsköztársaságot követően, a rö

vid bécsi, majd olasz emigráció után közel 
három évtizeden át a Szovjetunióban alko

tott. A húszas években műszaki vezető

ként, üzemvezetőként szervezte az izzó
lámpák korszerű nagyüzemi gyártását. Ké
sőbb megszervezte a laboratóriumi üveg

készülékek gyártását is, és teljesen új tech
nológiát dolgozott ki a különböző hőmé 

rők korszerű gyártására.

A tudományos üzemszervezést a gaz

dálkodás hatékonysága szempontjából 
már if]ú mérnök korában kiemelkedő fon

tosságúnak tartotta. A harmincas évek ele

jén a folyamatos ipari munkarend kezde
ményezője és szervezője volt. Szervezői 

szemlélete segítette abban, hogy már a 
harmincas években felismerje az informá
ciók, különösen a tudományos-szakmai 

információk stratégiai jelentőségét. Meg
szervezte a Szovjetunió Központi Műszaki 
és Közgazdasági Tájékoztató Intézetét, is

mereteink szerint az első ilyen jellegű in

tézményt a világon.

Hazatérve, 1948-tól az Országos Talál
mányi Hivatal elnöke, s rendkívüli akiivi
tást fejt ki az újítómozgalom fellendítése 

érdekében. Az ő nevéhez kötődik az 

AMOSZ folytatójának, a MTESZ-nek létre
hozása, és jelentős a szerepe az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság elindításé' 

bán. Az OTH-ban az általa létrehozott <kv 
kumenlációs és tájékoztatási osztály volt 

az a mag, amelyből hamarosan létrejött az 

önálló Műszaki Dokumentációs Központ, 

a mai OM1KK egyik elődje.
Az Akadémia 1949-lx:n történt átszer

vezését követően részt vett annak munká

jában, és meghatározó szerepet játszott a 

műszaki tudományok clismertclésélxm 

1960-tól haláláig az Akadémia alelnöki

ként átfogó tudományszervezői munkás 
ságot fejtett ki, a tudomány és a technika
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szervesebb egységének előmozdítás, a 
közösségi társadalom haladásáért történő 

intenzívebb, emberközpontú kiaknázása 
érdekéiben.

Főbb milvci
Egy mérnök a forradalomban. 2. kiad Hp , 

■965. . Szociális termelés A Tanácsköztársaság 

iparpolitikáin. Hp., 1959.; Tanulmányok Hp,, 

1976

Irodalom
KOKACH Mór: H. Gy In Hevesi Gyula: Ta

nulmányok. Hp., 1976., MÓKA László: Az Or

szágos Műszaki Könyvtár és Dokumentáción 

Kozponnürténete (1885- 1949). Hp., 1980.

Füzesén András

HF.VF.SY GYÖRGY

(Budapest, IH85 ang. I ■

I rviburg, 19661 Jtil 5 )

Méltán nevezl>et|ük a radioaktív nyom|el- 

zés úttörőjének: nemcsak azért, mert ő fe
dezte fel a módszert - még az izotóp szó 

megalkotása előtt - hanem azért is, mert ő 
vúte diadalra, tárta fel legfőbb alkalmazá
si területeit A radioaktív nyomjelzés ab

ban áll. hogy valamely elem inaktív izo

tópjához meghatározott arányban ugyan
ezen elem aktív izotópját keverjük, és (mi

vel ez az arány változatlan marad) az ak
tivitás mérése alapján a két izotóp együt

tes koncentrációjára következtethetünk 

A módszerrel rejtett barlangok, vízfolyá
sok. anyagok belseje kutatható, és mindé 

nekelótt az élő szervezet, amelynek más

hogy hozzá nem férhető részelt és folya
matait lehet tanulmányozni segítségével 

*1 Gy lóinódú családban született (ere- 
deti nevük Bischitz). Budapesten, a pians- 

^  Rimnáziumban éretLségizett, majd a bu
dapesti Tudományegyetemre iratkozott 

be. ám egy év múlva Németországba uta- 

és in fejezte Ix; az egyetemet mint ké- 
,r»>kiis Ziific hlx.-n doktorált, az olvadékok 

'■‘•ekiroliziséból
1911-1 K-n kenilt Manchesterbe, Kuther- 

° fd mellé Itt ismerkedett meg a radioak

tivitás legfontosabb tanaival, itt került az 
akkor legmodernebbnek számító tudo

mány felsőházába Feltűnően széles körű 
kémiai ismeretei nagy segítséget nyújtot
tak egy éppen ott tartózkodó fiatalember 
számára, aki életre szóióan legiobb barát

jává vált A fiatalembert Niels Bohrnak 
hívták

1912 végén H Gy. és F. Paneth Bécs- 

ben fontos fizikai-kémiai vizsgálatokat 
végzett a még alakulófélben lévő izotópia 
fogalommal kapcsolatban, amelyek 1913 
elején elvezettek a nyomjelzés felfedezé
séhez. Eközlien, 1913 januárjában a Túdo- 

mányegyetemen megszerezte a magánta

nári képesítést is A tízes évek további ré

sze a háború, a forradalmak és a nyomjel
zés korai alkalmazásai jegyében leltek 

1918-ban kinevezték a budapesti egye
tem rk., 1919-ben r. tanárának A II. .sz. Fi

zikai Intézetet vezette őszig, ám a Tanács

köztársaság leverése után külföldre kény
szerült.

1920-tól Koppenhágában, Bohr intéze

téiben folytatta pályafutását. 1922-ben itt 

fedezte fel a 72-es rendszámú kémiai ele
met. a hafniumot Ugyanebben az évben 
kezdte meg első kísérleteit a nyomjelzés 
biológiai alkalmazására, de ekkor még 
csak növényeken, természetes ólom- és 

lóriumizotópokkal. 1926-ban engedett a 

freiburgt egyetem csábításának: elfogadta 

a meghívást a fizikai-kémia tanszékre Az 

itt töltött kiegyensúlyozott nyolc év alatt 

kezdte meg a nyomjelzés alkalmazását ál
lati szövetekben, aminek során sikerült 

kimutatnia, hogy a tumorsejtekben a biz- 
mutkoncentráció lényegesen magasabb, 

mint az egészségesekben

Amikor (származása miatt) a nácizmus 

hatalomra jutásakor el kellett hagynia Né
metországot, ismét Koppenhágát válasz

totta 1934-tien itt fedezte fel az aktivá

ciós analízist, a nyomjelzés - ahogy ina - 

.in vivő” módját, mely igen érzékeny kva 
litatív és kvantitatív analitikai eljárás, és 

ezzel gyakorlatilag végleg el is hagyta a 
szervetlen világ kutatását. Kitől kezdve
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szinte kizárólag orvosi, biológiai, bioké
miai témákkal foglalkozott, olyannyira, 

hogy sokan kollégái közül szentül hitték, 

hogy nagy tudású orvossal dolgoznak 

együtt.
H. Gy munkássága, miként egész tu

dományterülete. az izotópok mesterséges 

előállítása után teljesedett ki A deutérium 

felfedezését követően, nehézvíz segítségé
vel sikerült kimutatnia, miiyen csere bo
nyolódik le az aranyhal és a víz között, 
amelyben úszik A mesterséges radioakti
vitás felfedezése után nyomban elkezdte 
alkalmazni a H** izotópot, először a csont

váz vizsgálatára, és kimutatta ennek ál

landó megújulását. Ilyen irányú vizsgáló

dását hamarosan kiteriesztette más szer
vekre is. Mérte a megújulás sebességét, 

mértékét, különféle molekulák útját, kép

ződését a szervezetben, és közben széle
sítette 3Z alkalmazott izotópok kórét.

1940-től egyre több kísérletet végzett 

Stockholmban, ahol biológiai vizsgálatai 

számára még jobb feltételeket talált, mint 
az egyébként hihetetlenül toleráns kop
penhágai elméleti fizikai inlézelhen. Eb
ben az időben főként a DNS képződés 

iránt érdeklődött, és ez elvezette bizonyos 

rosszindulatú daganatok vizsgálatához ls. 

A háború alatt Dániából is menekülni 

kényszerült, mégpedig a legkézenfekvőbb 

irányba. Svédországba. Ekkor már teljes 

mértékben kibontakozott a nyomjelzés je
lentősége, amit a tudományos világ azzal 

ismert el, hogy H. Gy.-nek ítélte oda az 

1943-as kémiai Nobel-díjat.

A magas kitüntetés után folytatta egyre 
szélesebb köní tudományos tevékenysé

gét A nyomjelzés segítségével újabb és 
újabb területeket hódított meg az orvostu

domány számára, Főként az anyagcsere 

különféle folyamatait vizsgálta (pl V3S 
anyagcsere), folytatta a tumorok kutatását, 

és idős korában hozzálátott a haematoló- 
gia tanulmányozásához is.

Mindezt már Svédországban tette, ahol 

a háboríi után végleg k'telepedett. sőt fel

vette az ország állampolgárságát is, mint

hogy mindaddig megőrizte magyar útleve

lét. Útlevélre pedig igen nagy szüksége 
volt, mert egész életében hallatlanul sokat 

utazott, mindenhol megfordult, ahol csak 
érdemleges eredmény született szakterüle

tén.
Már betegségével harcolt, amikor a Bu

dapesti Műszaki Egyetem is díszdoktorrá 

avatta. A halál kedvenc városában, Frei- 

burgban (Németország) érte utói.

H Gy. az atomkorszak ama kis számú 
kiemelkedő tudósai közé tartozott, akik
nek a legcsekélyebb köze sem volt a lx>m- 

bához. Új tudományágat alapított, a nuk

leáris medicinát, és egész életét a kémiai, 

fizikai-kémiai, biológiai, orvosi megisme

résnek, továbbá a gyógyító alkalmazás

nak szentelte.

Összegyűjtött müvei
HEVESY, G A ScientlficCareer, Collected pa- 
pers. London, 1962

Irodalom
COCKROFT, I G. de H 1885-1966. üiogr 
Mem of Fel! of Roy. Soc, 1967., SZABAD- 
VÁKY Ferenc: H Gy Nyelvünk és Kultúránk 
1983 . FALLÓ Gábor H. Gy. Magyarországon 
Fizikai .Szemle, 19H5 ; MARX György (szerk ). 
George de Hevexy (1885-1966) Festschrift 
Np., 1988.

Palló Gábor

HIERONYMI KÁROLY
(Hilda. 1836 oki I - 

fíudapest, 1911. máj 4 )

A gimnáziumot Pozsonyban és Budán vé

gezte, majd 1852-lx.*n mérnöki tanulmá

nyokat kezdett a politechnikumban Okle

vele megszerzése után 1857-lien Márama 

ros vármegyében vállalt munkát, itt 1861 
lx;n a megye megválasztotta főmérnöké

nek. Innen hívták a Közmunka és Közle

kedésügyi Minisztériumba, ahol 1874-től 
államtitkárként vezette a közműépítés 
ügyeit: folyószabályozást, ármentesitést. 

víziünk fejlesztését, az út- és vasútépítése

ket A/ 1879/80-as árvizek idején a tiszán
túli árvédekezések és a társulatok újjá
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szervezésének vezetője 1882-től a ma

gyar-osztrák vasutak vezérigazgatója 1875- 
től szabadelvű párti országgyűlési képvise

lő. 1892-95 között a Wekerle-kormány 
belügyminisztere. Nevéhez fűződik az 
egyházpolitikai és közigazgatási reformok 

végrehajtása, valamint a Fővárosi Vízmű
vek létrehozása. 1903-05-ben Tisza István 

kormányában ismét vállalta 3 kereskede
lemügyi tárcát, és az ipar és közlekedés 

műszaki fejlesztésében folytatta Baross 
Gábor munkáját.

Különösen emlékezetesek maradtak a 
Duna-Tisza-csatorna évszázados tervének 

megvalósítása, és a budapest-csepeh 

Nemzeti és Szabadkikótó előkészítése ér 

dekében tett erőfeszítései. Még államtitkár 
korában Franciaországban tett tanulmány

utat „A közmunkák állami kezelésének' 

tanulmányozására (Bp,, 1874 ), amelynek 
lapján állami műszaki szolgálatunk fran
cia mintára való átszervezését javasolta, 

amelyet utóbb a centralista miniszter, Or- 
dódy Lajos valósított meg, s amivel lehető

vé tette Baross későbbi vasútállamosítási 
tevékenységét és időszerűvé vált közle

kedéspolitikai, műszaki fejlesztési tervei

n k  megvalósítását. Nagy jelentőségű gaz

dasági-műszaki fejlesztési tevékenységét 
s2éles látókörű elméleti szakirodalmi és 

tájékoztató munkával kísérte.

I'őbh művei

^ krtui:ik építéséről és fönntartásáról Pest, 
^%H.; a magyar vasutak pénzügyi jrtvőjérfil 
l5P, 1886.

(tódulom
NLkn:iog. Vasárnapi Újság, 1911 máj. M.

P Károlyi 7.sl)>inoiul

Hun j á n o s

r /766 >- 

,U t  IH I I  wArc 22.)

A nevesebb építészek melleit műszaki ler- 

szetű munkák kivitelezésével foglalko- 

i . , ' ^ i  éi)í(őinesiernek, Iliid Adalberi- 
X Becsben tanult, járt Olaszor

szágban és fiatalon Nagyszombatra kerüli, 

ahol az épülő Invalidus-ház építésénél 
működött. Még fiatalon, alig 20 évesen 
került Pestre, az Lsidore Canevale tervei 
szerint épülő Versorgungshaus (a későbbi 

Neugebáude, az Újépület) építéséhez 
előbb mint pallér, később mint építésveze 

tő. 1786-ban kért és kapott letelepedési 
engedélyt Pest város tanácsától 1789 

szeptemberében folyamodott a Helytar
tótanácshoz mesterré fogadása végett, me
lyet a céh ellenállása ellenére, 1791-ben 

megkapott Ezt követően változatos, sok
oldalú működést fejteti ki, de inkább a 

kivitelezési munkákban volt eredményes, 

tervezőként igazi sikert nem ért el. Anya
gilag sem emelkedett ki, de tekintélye en
nek ellenére egyre növekedett, A Szépítő 

BizotLság megalakulása után annak lagja 
lesz, majd 1809-ben Pest legjelentősebb 

részének, az Újváros-Lipótvárosnak el

lenőrző építési felügyelőjévé nevezték ki
Elsősorban mint Pest város első átfogó 

rendezési tervének szerzője ismert. A Szé
pítő BizotLság későbbi munkájának alap

jául szolgáló rendezési terv elsősorban a 
másfél évtizede felgyülemlett problémák 

összegzését adja, nem nyújt nagyvonalú 
megoldást.

A Pesti Színház építéséhez több tervet 

készített 1793-1806 között, azonban a 

végleges tervezési megbízást nem sikertilt 
megkapnia. Legérettebb műve a Magyar 

Nemzeti Múzeum első terve volt. a mai 
Kossuth Lajos utcában, a ferenciek temp

loma mögötti leriileire A pesti nemzeti 

gyűjtemények új tárházának rajzolattya cí

men készített terve a legjobban sikemlt 
tervezési munkája, de ez sem valósult 

meg
A pesti Újépület munkájának befejezé

se (1794) után kisebb-nagyobb magán

építkezések és közmunkák kivitelezését 
vállalta így 1794-96 között jelentősebb 
csatornaépítésekkel foglalkozott A legje

lentősebb és technikai újítás számba me

nő munka volt ezek közül a mai Király ut

cától (egykori Angol király utca) a Du
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náig terjedő csatorna. 1798-ban a pesti vá

rosi utak, utcák, vízlevezető árkok és csa
tornák lejtméretezését végezte, 1801-ben a 

(belvárosi templom részére épített klasszi
cista főoltárt, 1803-10 között a vármegye

háza átépítési és bővítési munkáit végez

te, ugyanezen időben dolgozott a mező
hegyes! és bábolnai hadi kincstári építke
zéseken 1807-ben a pesti városháza Ibőví

tésének és emeletráépítésének terveivel, 
1808-ban a szerviták pesti conventjének 

bővítésével, 1809-ben az Invalidus-ház 

melletti tébolyda átépítési terveivel, a kö
vetkező években a ha|óhivatal, a só- és 

dohinyhivatal épületeivel foglalkozott.

Fiatalon, 45 eves koráhan halt meg, öz
vegyét és kilenc gyermekét hagyva hátra

Irodalom

2ÁIX>K Anna-KAfbOS Jenő- A klasszicizmus 

építészete Magyarországon. Hp., 1943 , RA- 

DOS Jenő. H J. életműve, Up., 1958

Hajós György

HILD JÓZSEF

(fiesl. 1789. dec S- 

Pest, 1867 márc. 6 )

Építész, H. János építész legidősebb iia, 

reformkorunk időszakának - Pollack Mi
hállyal együtt - nagy hatású szakmai ve

zéregyénisége.
Az építés alatt álló pesti Újépület egyik 

pavilonéban lakott a Hild család, így gya
korlatilag az építés közepén nevelkedett, 

ami jelentős befolyással volt érdeklődési 

korének kialakulásara és alapvető szakmai 
ismereteinek megszerzésére A kegyes ta- 

nitórend pesti gimnáziumába íratták he. 

ahol kitűnő eredményeket én el Tanul
mányait az első két év után két évre meg

szakította, ekkor valószínűleg apjának se

gédkezett. Szakképzését - egyes átlátok 

szennt - a bécsi akadémián nyerte, de az 
akadémia és a mesterek tanítványainak 

névsorálban nem szerepel Rövid ideig az 

LLszterházyak építészének. Charles Mo- 

reau-nak Ibécsl irodájában dolgozat Kzt

követően, vagy későbbi időiben, Olaszor
szágban járt tanulmányúton, de ennek 
időpontot az egyes források eltérően ha
tározzák meg. 1811-ben, atyja váratlan ha

lála miatt tanulmányait kénytelen volt fél
beszakítani, hazatért, hogy anyja özvegyi 
jogán folytassa apja iparát, és teljesítse an

nak vállalt kötelezettségeit. 1813-ban már 

építőmesteri jogának elnyeréséért folya

modott a Helytartótanácshoz, de gyakor- 
latkiegészítésre utasították, ezért négy és 

fél hónapot építésvezetőként dolgozott 
Pollack Mihály egyik munkáján. Mester

munkádnak feladatát 1817-lben kapta, de 
erős elfoglaltsága miatt azt sohasem készí

tette el 1836-ban a bécsi képzőművésze
ti akadámia rendes tagjává, 1842-ben Pest 
város díszpolgárává választotta. Amikor 

1844-ben ismét folyamodott a mesteri cím 
elnyeréséért, ennek megadásához a hely

beli kőművesek céhe eddigi tevékeny

ségére hivatkozva jámlt hozzá. 1845-ben 
kinevezték Pest város architektor építé

szévé.
Rendkívül tevékeny tervezői é.s építői 

munkásságot fejtett ki, melyre jellemző, 

hogy csak Pesten 917 hatóságilag engedé

lyezett épülettervét ismerjük. Tevékeny

sége egyaránt felölelte a lakóépületek va
lamennyi fajtáját (bérház, villa, palota, kas

tély), a közületi építkezéseket (oktatási, 

érdekképviseleti, adminisztrációs épüle
tek, fürdők, szállodák, gyárak), de ő volt 

kora hazai egyházi építészetének is legki

válóbb képviselője Épületei - számuk és 

kvalitásuk miatt egyaránt - Pest városké

pének alakulására döntő hatással voltak.

H. J. építészeti kifejezésmódja, stílusa 

egységesen a klasszicista szellemet képvi 

sdi. annak volt hivatott mestere, bár né
hány késői alkotása már romantikus stílus

ban születeti A klasszicizmus antikra épüli 
nemzetközi formanyelvén terveveit épüle
teit Is helyi jelleget tükröző közvetlenség' 

gél, melegséggel alakitolta ki, a rendelke

zésre álló szerényebb építési anyagok tu
lajdonságaihoz alkalmazkodva, épülete* 

meghittebb egyszeríiséget tükröznek
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Igen nagyszámú épületeit jelentékte
len kis irodával tervezte, ami bizonyítja, 
hogy könnyen és gyorsan dolgozott, be
advány! terveinek ma)d mindegyikén ke
ze vonása, rajzmodora fellelhető. Vala

mennyi munkája nem tükrözi ugyan épí
tész kvalitását, egy részüket anyagi okok
ból vállalta, bár vagyont soha nem gyűj
tött, és nemegyszer - élete utolsó szakaszá
ban is - anyagi nehézségekkel küzdött 

Tervezett és többségükben megvaló
sult épületeinek felsorolása itt lehetetlen, 
csak néhány kiemelkedőt említünk Több 

jelentős épülete az idők folyamán elpusz
tult, igy az egykor Kirakodó-tér (ma Roo- 

sevelt tér) egységes klasszicista megjele

nést adó, zárt egységben sorakozó épüle
tei .1 Diana-fürdő(1822). a Libaschiaszky- 

Koburg-palota (1825), a Uoyd-palota (182T), 

a Nákó-Palola (1833), az Ullmann-palota 

és a Wieser-ház (1833). a későbbi Európa 
szálló Ma is meglevő legfontosabb épüle
tei a városi épületek kozul a Marczibányi- 

palota (Október 6. u ), a Tanczer-ház 

(Akadémia u ), a Károlyi-Trattner-ház (Pe
tőfi S. u.), az egykori Valero selyemgyár 

^Honvéd u ), a volt Tigris szálló (Nádor 

J ), a Gross-ház (József nádor tér), a Hein- 
ncli-haz (Apáczai Csere János u,), a Derra- 
ház (Október 6. u.). Villaépületei közül 
saját nyaralója és a Libaschinszky villa 

f Budakeszi úton). Egyéb épületei közül a 

Császár fürdő, a volt Mária Terézia lakta
nya (lillői ül). Vidéki kastélyépületei közül

* gyömrői volt Teleki-kastély, a Ixiinai volt 

^ ‘ndor-Metternich-kastély, a tápiószent- 
■nártoni volt Kubinyi-kastély Templomai 

2(11 nagyszabású alkotások az esztergo-
1,11 székesegyház mai formában történő 

k'épitése, az egri székesegyház, a pesti li 
Iptvároxi Bazilika terve és megkezdése 

| 'alála után Ybl Miklós tervezte át és fejez- 

'** *’H'), a szatmárnémeti templom, vala- 

?1'nt az egyszenlbb ceglétU, lovasberényi, 
tói. losonci, kunhegyes!, szilvásváradi 

nPl°ni és a már romantikus stílusú Mer

1,1 az exztetgomi
otheca és a papnevelő épülete is

Készített tervet részben megrendelésre, 
részben pályázati célból 3 budai kiiályi 

palota átépítésére, a Vigadó, a Dohány 
utcai zsinagóga építésére, készüli színház
terve is, de ezek nem valósultak meg.

Irodalom
ZÁDOK Anna-KADOS Jenő: A klasszicizmus 
építészete Magyarországon. Up , 1943 : KA- 
DOS Jenő H J. életműve Bp 1958., RADOS 
Jenő: Magyar építészetieménél Hp , 1975

Hajós György

HOFMANN KAROLY

CRmzkabátwa, I8j}9 non 27 - 

RuiJtipesr, 1801 febr 21)

Becsben járt reáliskolába, majd 1856-57- 
ben a bécsi műegyetemen, a következő 
évhen pedig a karlsruhein tanult 1858- 
tól már a freibergi Bányászati Akadémián 

volt, ahol A. Breilhaupt és B. Colta geoló
gus professzorok hatására fordult figyelme 

a geológia felé Fiatalon fölismerte, hogy a 

geológiához alapos fizikai és kémiai kép

zettségre is szükség van, ezért beiratkozott 
a heidelbergi egyetemre, ahol Bunscn és 

Kirchhoff tanítványaként végzett kémiai 
és fizikai tanulmányokat, és 1863-ban 

doktori címet szerzett Rövid ideig a Bécsi 
Földtani Intézetben dolgozott; F. Hauerés 

G Stache mellett földtani térképezéssel 
foglalkozott 1864-től a Budapesti Műsza

ki Egyetem ásványtani-földtani tanszéké

nek első geológus professzora, 1868-ban 

azonban megválik a műegyetemi tanár

ságtól. és a megalakuló Földtani Intézet 

szolgálatába lép. s in dolgozik mint első 
főgeológus, 1891-ben bekövetkezett halá

láig.

Széles skálájú tevékenysége elsősorban 
két területen bontakozott ki és hozott 
alapvető megállapításokat az egyik az F.r- 
délyi-medenee, a másik a Budai-hegvség 
F rdé lv ben  eleinte, 1867-től a Zsil-völgyi 

szénmedence földtani viszonyait tanulmá

nyozta. majd 1878-tól az Erdélyi-medence 

északi részének réteglani felépítése tisztá
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zásán dolgozott. E munkássága korai ha
lála miatt maradt befejezetlen.

A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelem

ügyi Minisztérium keretében 1868-ban lét
rehozott magyar földtani osztály (ebből 

alakult meg később a Földtani Intézet) 
geológusai - Hantken Miksa, H K . Böckh 

János és Koch Antal - megkezdték az or
szágos földtani felvételeket. H. K. a Budai

hegység pontos, részletes, mintaszerű 
földtani térképezését készítette el és 

megírta A Buda-kovácsi hegység földtani 
viszonyai című munkáját, mely 1871-ben 

jelent meg. E műve már korszakalkotó
nak mondható, s ezzel minden további 

kutatáshoz alapot teremtett. Ugyanebben 
az évben a Magyar Tudományos Akadé

mia levelező tagjává választotta
A magyar föld rendszeres kutatásának 

ezen első időszakából csak pontos réteg- 
tani és őslénytani megállapítások, leírá

sok maradtak, a hegységszerkezet terén 
igen keveset hagytak ránk, kivételt jelent 

H. K. klasszikus szelvénye a Budai-hegy
ség Hármashatár-hegy-Mátyás-hegyi vo
nulatának rögökre tagolt szerkezetéről. Ez 
a szelvény már bizonyos tektonikai szem

léletet is tükröz: egyrészt megállapította a 

Magvar-Középhegység röghegység lellegű 
földtani modelljét, másrészt a magyar geo

lógus nemzedékeknek a töréses hegység

szerkezetre vonatkozó szemléletét ls 

hosszú időre meghatározta. Eszerint mint 
a magyar középhegység szerkezeiének 

megfejtőjét, az első hazai tektonikusnak 
tekinthetjük.

H K a hazai földtani térképezés való

ságos művésze volt Megfigyeléseinek 
pontossága és részletessége tekinteteiben 

„pnmus inter parés'-ként emelkedett ki 

kortársai közül. Sajnos, korai halála meg
akadályozta abban, hogy a hazai földtan 

legképzettebb alkotó-kutató, geológus tu
dós egyénisége kiteljesedjen

Irodalom

BÖCKH János II K (1839>-1891) M Kir 

Földtani Intézet Évi |elen(é»e 1890-nll. 1891 . 

H K. (név nélkül) Akadémiai ÉrleMtrt Nekro

lógok). III. k. 1892.; TELEGDI KOTH Lajos: H. 

K. (1839-1891). Földtani Közlöny. 22 1892 , 

CSÍKY G Megemlékezés H. K.-ról halála 75. 

évfordulóján. Földtani Közlöny. 96.1966., Év

fordulóink 1989

Csíky Gáhor

HOLLÁN ERNŐ

(Szombathely, 1824. Jatt. t i  - 

Hudapest, 1900. máj. 28.)

A bécsi hadmérnöki akadémián tanult 
(1839) A magyar nemesség haladó szár
nyához csatlakozott. Széchenyi István bi
zalmas koréhez tartozott Az 1848-as sza

badságharcban hősi helytállásáért Kos

suth őrnaggyá é.s hadmérnöki főnökké 
nevezte ki Erődítési munkálatainak nagy 

szerepe volt Pétervárad védelmében. A 

szabadságharc bukása után internálták, 

majd börtönbe vetették. Kiszabadulása 

után mint mérnök, úttörő munkát vég

zett a talajjavítás terén, és szerepet ját

szott a dunántúli vasúthálózat kialakítá
sában

1856-ban Bécsiben jelent meg Magyar
ország vasúthálózatának rendszere cimű 

könyve A Magyar Tudományos Akadé

mián székfoglaló értekezését 1859-ben Az 

ú|abb szerkezetűi vasúti hidakról, különö

sen a rácsrendszerról címmel tartotta meg. 
Kendes tagsági székét A vasutak keletke

zése és általános elterjedése című hatal

mas értekezésével, 1861 -ben foglalta el 

Ezzel a munkájával kezdte a közvélemény 

figyelmét ráterelni a bécsi kormánynak - 
a magyar érdekeket veszélyeztető - vasút- 

politikajára. 1864-ben Pesten jelent meg 

Magyarország forgalmi szükségletei cimű 

műve, amelyben részletesen kifejti elké|v 

zeléseit.

1865-től az országyűlés tagja, 1867—70- 
l)on közlekedési, 1870-72 között honvé

delmi államtitkár Jelentős szerepe volt a 
kiegyezés utáni közlekedéspolitika kiala

kításában. amely Budapest központi hely

zetének megerősítésével Széchenyi elgon
dolásait kívánta követni. A vasútépítéseket
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helyezte előtérbe, akár a vízi közlekedés 

rovására is. A kiegyezés utáni magyar vas- 
útpoliiika elve az ő Magyarország vasúthá

lózata című, 1867-ben kidolgozott tanul
mányán alapul. 1875-ben altábornagyként 
nyugalomba vonult, ugyanettől az évtől a 
főrendház tagja. Ó vált szellemi irányitó|á- 
vá és vezetőjévé annak a céltudatos vasút 

politikának, amely a MÁV megalapításá

val, hálózatának tervszert és gyors to

vábbfejlesztésével, a kamatgaranciális ina- 
gánvasutak szigorúbb ellenőrzésével vé
gül is a magyar vasútügyel a reformkor 

eszmei örökségéhez híven fejlesztette to
vább. Személyében a niagyar mérnöki kar 

lelkes szervezőiét, és a műszaki tudomá
nyos élet egyik legaktívabb társadalmi mun

kását tiszteli az utókor.

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet 

alapítója é.s első eln«*ke (1866- 1885). Ér

demei elismeréséül az egylet 1885-ben 
Hollán Ernö-pályadíjat alapított az év leg

jelentősebb műszaki tanulmányának ju
talmazására.

Irodalom

Magyar műszaki alkotók. Hp , 1964

Zika Klára

HOLLONDONNEH FERENC

(Csehi. 1882 oki. 10.- 

Huriapest, 19)5. ápr 10)

Sümegi és szombathelyi középiskolai ta

nulmányai után a budapesti Tudomány- 

egyetem Ixilcsészeu karán szerzett közép
iskolái természetrajz-földrajz tanári képe
sítést. Mágocsy-Dietz Sándor és Tuzson 

János professzorok a|ánlatára, szorgalmát 

w alapos felkészültségét elismerve 1905- 
,x’n tanársegédi kinevezést kapott a Mű- 
‘Wetem növénytani tanszékére. 1907-lx*n 

növénytan, állattan és földtan tárgyakból 
''lesészdoktori oklevelei szerzett Dók 

°ri énekezésének címe Néhány lívony- 

nu,s Pújának hisztológiai fejlődést*.
I9l4-lx*n „Az ipari Iák általános és szo- 

vWtani ismertetése" tárgykörtől a Műegye

temen magántanári képesítést nyert Köz
ben a technikai mikológia tantárgy elő 
adója lett. Az „Élelmiszerek, különösen a 

fűszerek mikroszkópi ismertetése és be
gyakorlása” című gyakorlatok vezetésére 
is megbízást kapott. Ezekkel egy időben 

Klein Gyula nyugdíjba menetele miatt tan

székvezető is lelt. 1916-tól budapesti fóre- 
áliskolai tanárként biztosabb megélhetési 
lehetőségei talált, de hamarosan a l*eda- 

gógiumban a növénytan óraadó tanára
ként újult lendülettel folytatta kutatásai! 

Az MTA megbízta a magyarországi pre- 

hisztórikus fák és faszenek mikroszkópi 
vizsgálatával. 1921 ben a budapesti állami 

Polgáriskolai Tanárképző Főiskola rendes 
tanára lelt.

1922-ben a budapesti Tudományegye
temen magántanárrá habilitálták „Össze
hasonlító novényszövettan" tárgykörből 

A főiskola Szegedre való álhelyezésekor 

Budapesten maradt és a Kölcsey Ferenc 
reálgimnáziumban tanított. Erősödő szív
baja ellenére óriási lelkesedéssel és szor

galommal kutatott, egész sor eredeti és 
máig is pótolhatatlan munkát örökül 

hagyva.

Xilotómiai, antrakotómiai tárgykörű 
dolgozatai főleg a Botanikai Közlemé
nyeken és a Matematikai és Természellu- 
dománvi Értesítőben jelentek meg. Tudo
mányos hírnevét a 8 évig tartó munkát 

összegező és 191.Vhan elkészült Fenyőfé

lék fá|ának osszehasonlító szövettana cí

mű monográfiája alapozta meg Részben 

satál vizsgálatai, részben a szakirodalom 

alapján 227 fenyőfáiról nyújtott anatómiai 
leírást közel 200 oldalon, 190 eredeti rajz

zal illusztrálva.

Sok érdekes faanatómiai tanulmányi 
in például a lucaszékról, az aradi vérta
núk bitófa-maradványairól, az aquincumi 

római hordókról és ásatási maradványok
ról. Közben olyan mikrotechnikai festési, 
karlximfikáciús és beágyazási eljárásokat 

dolgozott ki, amelyek nemzetközi elis

merési váltónak ki. Ezek a módszerek 

telték lehetővé élete utolsó 10 évében
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azi az intenzív antrakotómiai kutatást, 

melynek során egymás után határozta 

meg a barlangokból, löszterületekről, fel

tárásokból, mélyfúrásokból, ősemberi 
tűzhelyekből előkerüli fa-, illetve faxzén- 

maradványokat (pl. a tószegi Laposha
lom bronzkori leleteiből sikerült kimu

tatnia, hogy a bronzkori ember cölöp- 
épiiményeinek alsó részeit nedvességál- 

ló tölgy-és szilfából, felső részeit ezek 
vékony ágaiból, továbbá nyír-, nyár- és 

fűzfából készítette)
Szisztematikusan végzett és közölt ani- 

rakotómiai és őstörténeti vonatkozású 
eredményei különösen a jégkorszakkuta- 

tóknak nyújtottak és nyújtanak ma is hasz
nos, megbízható botanikai útmutatást, ala

pokat. Méltatását és műveinek jegyzékét 

Sárkány Sándor állította össze.

Irodalom
SÁRKÁNY Sándor Dr. H F emlékezete Bota

nikai Közlemények, 1937

Szabó László Gy

HOLLÓS LÁSZLÓ
(Székszárd. 1859 jún  18 - 

Szekszárd, 1940, febr. 16.)

H. L-t a természet szeretete vitte a tanári 

pályára 1883-ban kémiából és fizikából 
szerzett középiskolai tanán oklevelet.

1881-től 1888-ig nevelóskodott 1887-ben 
újra beírat kozod a budapesti tudomány- 

egyetemre, természeirajzi tárgyakat hall 

gáton. In 1890 ben az állattani tanszék ta

nársegédjének nevezték ki, Entz Géza 

mellé A tanári oklevél megszerzése után

1891-ben a kecskeméti ^reáliskolához 
nevezték ki ideiglenes kisegítő tanárnak

1892-ben bolcsészdoklori oklevelet szer
zett.

A fordulatot, mely ót a gombák „szerel

mesévé" tette, az hozta, hogy 1895-ben 
Kecskemét városi elhatározta, hogy a mil

lennium alkalmától tnegiraija a város 

múltat és jelenét A mű 1896-bán meg is 

lelent. benne ő ina a Kutak és geológiai vi

szonyok és Növényzet című fejezeteket. 
Ekkor kezdett gombái is gyűjteni Levele
zett, cserekapcsolatokat létesített, szakiro

daimat szerzett be, múzeumokat keresett 
fel. A tanári elfoglaltságán kívül a gombák
ra áldozta minden idejét. Mindenki szeme

ién különc, tógaras ember volt, de ez ót 

nem érdekelte. Dolgozatai bebizonyítot
ták, hogy az Alföld homokpusztái nem 

szegények gombákban, mint mindaddig 
hitték 1903-ban megjeleni Magyarország 

Gasteromycetái című műve, mely a követ
kező évben Lipcsében is, német kiadás

ban, napvilágot látóit. További dolgozatok 

és a következő nagyszabású mű született: 

Magyarország föld alatti gombái, szarvas- 

gomhaféléi (1911).
H. L. 1911. szeptember végén vissza

költözött Szekszárdra. A szülővárosában 

és annak környékén járva újra gyűjteni 
kezdte a gombákat, és bőven talált köztük 

ismeretleneket is. Ezeket újaknak értékel
te és leírta az 1933-ban megjelent Szek
szárd vidékének gombái című, 1386 fajt 

felsorakoztató dolgozata. Ez egyúttal H. L. 

utolsó műve.
Bizonyos, hogy a magyar mikológia 

legnagyobbjai között van a helye. Álljon itt 
egy rövid felsorolás a róla elnevezett nö

vényekről: Hollosia vértesensis Gyelnik, 

Camarosporium hollósii Sacc. et. Trott., 

Disciseda hollosiana 1* Henn., Hypnum 
hollosianum Schilb, Leptospheria hollosii 

Moe%z és Seimalosporium hollosi (Tóth) 
Slioem

Főbb művei
Magyarország Gasteromycetái (Gasteromyce- 

tes Hungáriáé) Up , 1903 ; Die Gastemmyce- 

ten Ungarns Leipzig, 190-1 , Kecskemét vidé

kének gombái Marih. Tenn. tud Közleni 

1913 Magyarország fold alatti gnmlxú, szar- 

vasgombaféléi (l-'ungi hypogaei Hungunac). 

Hp., 1911.; Szekszárd vidékének gombái 

Math és Terin tud Köziem 1933

Iri.Klalum

id S/AKÁLY Ferenc. H L élele és munkássá

ga. Szekszárd. 19H9

Tóth Sándor
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HOLLUB JÁNOS
(Budapest, 1890 október 3- 

Budapest, 198-1 január 23)

Gimnáziumi tanulmányait a budapesti 
evangélikus gimnáziumban végezte. Egye
temi tanulmányait a budapesti Műszaki 

Egyetem vegyészmérnöki karán folytat
ta, ahol 1912-ben vegyészmérnöki diplo

mát szerzett. Pályakezdőként először az 
Országos Növénytermelési Kísérleti Állo

máson, az Ipari Kísérleti és Anyagvizsgá
ló Intézet általános kémiai, ill. a zsiradék 

osztályán működón Az itteni ténykedésé
vel kapcsolatban 1914-ben tanulmányút

ra küldték Ausztriába, Olaszországba és 

Franciaországba A szakmai működésé

nek kezdetét az 1 világháború kitörése za

varta meg, mert katonai szolgálatra hívták 
bet. A háború utoLsó évében a közös had

seregben ugyanannál a fegyvernemnél 

teljesített katonai szolgálatot, ahol Ed- 
muncl Stiasny, a világhírű osztrák bőrve
gyész is szolgált Az utóbbi felkérte H 

J -t, hogy Magyarországon is szervezze 

meg a több helyen már működő Bőr
vegyészek Nemzetközi Egyesülete (1VL1C 

= Internationaler Véréin dér Lederindust- 

r>e Chemikerj helyi testületét, mint a nem

zetközi szervezet magyarországi tagját 

Ennek megfelelően a Belügyminiszté

rium 1930. május 30-án elfogadta a Ma
gyar Bőripari Vegyészek Egyesülete alap 

szabályát Ennek nemcsak az alapítója, 

hanem főtitkára, majd később az elnöke 
J. len

H. J 1920-tól a Honvédelmi Miniszte

r i n  borszak-előadójaként működött és 
ettől kezdve különböző lenileteken több 

‘nini 60 évet töltőit a IxVszakmában.

Működésének következő állomása volt 
a 1930-ban létesült Magyar Bőripari Mú- 

megalkotása, amelynek színién el* 
»öke lett. Ez a szépen gyarapodó lx>rmú- 

/x'l,m a szakma táigyi adományaitól gyűli 
i s?e, azonban sajnálatos módon 1945- 

H?n ;> builapesti ostrom alkalmával telje- 
M*n leégett.

193' ben a hazai bőrvegyész egyesület 

szakmai folyóiratot is indítóit Magyar Tí
már néven, amelynek H. | volt a felelős 

szerkesztője és amely több even át a ma
gyarországi bőripar hivatalos szaklapja

ként szerepelt.
I!. J. szak:rodalm: munkáiban főleg a 

bőrgyártás vegyipari folyamatait hangsú

lyozta, amivel új utat honosított meg a 

szakma fejlődésében. Abban az időben, 
amikor a készbőrt többnyire csak kézi ta

pintással, vagy ránézéssel értékelték, ő 

Irörvizsgáló laboratóriumot állított fel, ahol 
tudományos alapokra helyezte a készbőr 

vizsgálatot. Az erre vonatkozó szakiroda

lom még elég szegényesnek voll mondha
tó, amikor ő egymás után jelentette meg 
az idevonatkozó közleményeit a Magyar 

T!mádian, Magyar Kémikusok Lapjában, 
Szabványügyi Közleményekben, valamint 

külföldön a Chemische Rundschauban és 

a Collegiumban A Mérnöki Továbbképző 
Intézet kiadásában megjelent, majd 1948- 
ban újra kiadott 311 oldalas Bőrgyártás cí

mű könyve általános érvényű szakkönyv 

lelt
Fáradhatatlan híve volt a hazai szabva 

nyosításnak A Magyar Szabványügyi Inté
zet szakbizottsági tagjaként és mint a Ma
gyar Szabványügyi Hivatal vizsgázott szak
előadója hasznos közreműködője volt a 

bőr- és cipőipari szabványosításnak. A 
szovjet szabványokkal 1949-ben kezdett 

foglalkozni, melyekből töblxrt magyarra 

is lefordított Kidolgozta a hazai gyártású 

lábbelikkel szemben támasztott követel

ményeket és a lábbelik laboratóriumi vizs

gálatát is megszervezte A szabványosítás

sal élete végéig szívesen foglalkozott, 

amiért a MSZII az .Egyesület levelezőtag
jává" választotta, majd 197J-l>en „Ivmlék- 

plakettel" jutalmazta
Amikor 1949-lx*n megalakult a Bőripa

ri Központ, ennek lalioratónumát vezette, 
majd a Tisza Cipőgyárba helyezték, ahol a 
laboratóriumon kívül az egyik vegyitlze- 

met ín vezette Részt veti az ún mikroporó
zus gumitalp eljárásának kidolgozásában
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é.s előállította az ehhez szükséges „Pora 

tor" anyagot
Szaktudását hosszabb-rövidebb időre 

számos munkahely igénybe vette: így pl., 

az Első Magyar Cserzóanyaggyár, Simon- 
tornyai Bőrgyár, Duna Cipőgyár, Timár- 

szovetkezet stb. Széles látókörű, nagy mű

veltségű, páratlan nyevtudású szakember 
volt, aki német, francia, lengyel, angol és 

orosz nyelven beszélt
A Műegyetem arany-, gyémánt- és vas

oklevél elismerésben részesítette

F<5bb müvei

„Hóripar Kémiája" cfmű fejezet a Természettu

dományi Társulat kiadásában. 1940.; „Magyar 

Tímár" folyóirat felelős szeikesztője (1937-1944)-, 

ltőrgyánás című könyv a Mérnöki Tovább

képző Intézet. 1948., A Magyar bőripar Cser

zőanyagellátása Stádium Sajtóvállalat Rt 1943

Irodalom

TÓTH liélj Nagy öregjeink: H J.(Hőr- és Ci- 

pőletlinika. 1984.. BENKÖJudit: Anu bajt, az 

az alkotás. Esti Hírlap. 1983

Tóth Béla

HONTERUS JÁNOS
(Brassó. 1498- 

Brassó, l549.jan.23J

Brassói iskolái után tanulmányait 1515-tól 

a bécsi egyetemen, majd 1526-tól Krakkó
ién folytatta. Tizenöt év tanulás után ment 

Basdlxí. hogy természettudományi és teo

lógiai ismeretei! kiegészítse Sebastien 

Henripetrinél elsajátította a nyomdász, a 
fa metsző és a térképszerkesztő mestersé

get 1534-ben tért vissza szülővárosába, 

ott 1539-ben saját nyomdát és papirmai- 

mot állított fel. ahol megjelenhettek köny

vei és térképei, nem kellett azok sokszo
rosításáért Baselhe mennie. Nagy tekin

télyre lett szert szülővárosaién. 1544-től 
városi tanácsos és Brassó első papja. Mun

kásságát szülővárosaién megbecsülték és 

emlékét az utódok is tisztelettel őrzik 

Szobra a brassói Fekete Templom előtt 
áll, ami az évente rendezett I lonterus Pest
nek volt központja.

Térképszerkesztői munkái közűi az ak

koriban nagy érdeklődést kiváltó mű, az 
1532-ben Baselben megjelent Corographia 

Transilvaniae. A két színezett lapból álló 
térkép Erdélyt és Magyarország keleti ré
szét ábrázolja Fel lehet ismerni, hogy 

egyes adatokat a Lázár-féle térképből vett 

át, és a jobban ismert erdélyi részek kiegé 
szitése a szerző munkája. H. J. maga vé

gezte a térkép fametszését is.
Legjelentősebb munkája, amivel az ak

kori világban egyöntetű sikert aratott a 
„Rudimenta Cosmographica", azaz „Be

szélgetés a világmindenségről" volt. Ennek 

első változata, a 16 lapból álló világtérkép 

1530-ban még Krakkóban jelent meg. Ezt 

több kiadás követle Boroszlóban (ma 
Wroclaw) és Brassóban. 1542-ben kiadta a 

Kudimenta végleges változatát. A műnek 

nagy sikere volt. Értékét igazolja, hogy az 
ezt követő mintegy száz évben milyen sok 

kiadása jelent meg. Közismert 62 latin, 40 
német, 10 francia és 7 olasz nyelvű kiadá
sa. Ezek között a leghíresebbek a Zürich

ben és Baselben nyomtatottak.

Irodalom

PÁPAI PÁRIZ F: Békességet magamnak, má

suknak llukarest. 1977 ; MÁRKI Sándor A 

magyar térképírás. Földrajzi Közlöny. 1896., 

TÓNK S.. Erdélyiek egyetemjárása a közép

korban. Hu ka rest, 1979., FAIIKITIUS K Erdé

lyi Honter János által készített térképek 1878., 

ENGELMANN G.: Joliannes Honter als Kartog- 

raph Sídxrnhurglsclies Arvhiv. Wien, 1974.; 

HRENKÓ Pál H 450 éves térképe Erdélyről 

Geodézia és Kartográfia, 1982., UARTHA Lajos 

Joliannes Honterus „Cosmográfiája" Évfordu

lóink. 1991

Katim FrifQtes

HÓRA NÁNDOR
(Budapest, 1876 ápr 30.- 

Bttdapesl, 1063 ’i’M' 30.)

Esztergályos, mechanikus segédlevelei, 

szakmát szerzett Katonai szolgálatának 

leteltével Budapesten, a Velodrom cégnél 

helyezkedett el 1894-1897 között élvo-
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nalheli kerékpárversenyzó volt, számos 

országúti versenyt nyert, A Velodromban 
kezdetben kerékpárokkal foglalkozott, 

majd előmunkássá nevezték ki. hamaro
san rábízták a cég állal forgalmazott auto

mobilok, motoros háromkerekűek garan

ciális javítását.
1899-ben önállósította magát, de egy 

ideig még a korábbi munkaadójának is 

dolgozott. Saját műhelyében egyebek mel
lett kerékpárokai javított, illetve újakat ál
lított össze, és Aurore néven árusította 

őket
A századfordulótól kezdve gépiármű- 

vek tervezésével és építésével is foglal

kozott; az első hazai autóépilók közé tar

tozik. Motoros járműveivel üzleti sikereket 
nem én el. mert a kisipan készítményei 

bár jók. de drágák voltak A kerékpárele
mekből 1902-ben összeállított négykere
kű, kétüléses motoros járműve ma is meg

van — a Közlekedési Múzeumban látható 

-. ez a legrégibb, megmaradt hazai terve

zésű és építésű gépjármű. H. N. a száza 

dunk elején bekövetkezett gazdasági 

visszaesés idején tönkrement.
1907-ben a Caterpillar cég budapesti 

képviseletének egyik műszaki vezetője 
lett. Mint kiváló mechanikus és tervező,

1915-ben lánctalpas futóművet szerkesz
ted a Monarchia hadserege részére E 

konstrukciót a teherautók hátsó futóműve 
helyére szerelhették be; az ún féllánctal

pas alvázak egyik hazai megalkotójának 

nevezhető.
Az első vilaghálwrú után a budapesti 

Magyar Abroncs- és Kerék^yár Rt üzem

vezetője lett. 1926-28 között - szabad icle- 
jében - Nándor nevű gépészmérnök fiá

nak segített háromkerekű motoros áru
szállítókat tervezlek és gyártottak. Ezeket 

4 Képjárműveket többek kö/oit Az Est la
Pok és a vaskereskedők vásárolták.

1931-ben isméi önállósította magát. 
Kezdetijén lakatosi, géplakatosi munkákat 

vaila!t, majd a gazdasági válság elmúltával 

sorozatiján kezdte gyánam az ún. Hóra-lé- 

ic szívó-nyomó kutakat.

A hálx>rú után ininl kisiparos, az Ikarus 
Karosszéria- és Járműgyárnak is dolgo
zott. Megkapta a Kiváló Kisiparos címet.

Irodalom
HA UNT Sándor: Hóra quadcikli. Közlekedési 

Múzeum évkönyve. 8. k Hp , 1989.

Bálint Sándor

HORÁNYI ELEK

(Buda. / 736/efrr / 5- 

Pest. 1809- szept 11.)

l"’52-ben Privigyén belépett a piarista 
rendbe (ahol a Nepomuk János Ferenc Jó

zsef nevet vette fel). Pesten tólcseietet, 
majd (1756-tól) Rómában természettudo

mányi tanult. Tanulmányi útját Svájcban, a 

Németalfölden, majd Angliában folytatta. 
1 —58-tól Vácon. 1761-tól Nyitrán, 1762-tól 

Kecskeméten, 1764-től Szegeden, 1765-től 

Ismét Kecskeméten, 1766-tól Magyaróvá
ron, majd 1767-tól ismét Vácon tanított a 
rend gimnáziumaiban. Itt Fassoni Literatus, 

Beccaria, Kér. János és Dalham Florianus- 
nak munkáit fejtegette A Memória Hunga
rorum I—III. (Viennae, 1775-77) cimű mű

vében 1155 magyar tudós életművét rögzí
ti Ekkor figyeltek föl ra a külföldi tudós 

társaságok, és a berlini, lipcsei, jénai, hes- 

sen-homburgi, svájci, valamint bajor tudós 
társaság is megküldte számára oklevelét 

1 778-ban avatták bölcseleti doktorrá. Tu

dománytörténeti és teológiai írásai mellett 

az elektromosságiam publikációi jelentő

sek Az Ex physica selectas propositiones 

(Romae, P56) című műlien Franklin Ben

jámin elméletéről irt A Selecta universae 

I’hilosophiae capita (Tymavtae, 1768) cí

műben a kísérletekre épülő fizika melleti 
áll ki. szemlxm azokkal, akik alapvetőbb

nek tartják a filozófiai megalapozást.

Irodalom

Itiographie nouveUes de* Contempotains. Pa

ri*, 1821 SZINNYEI 1 Magyar írók élete és 

munkái 4 k. Hp , 1896 ; Katolikus Lexikon. 

H p . 1931

Farkas István
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HORVÁTH GÉZA

(Ctécs, 184? nm- 23 - 

Budapest, I9i7.izrpl.3-)

Egyetemi tanulmányait Becsben kezdte, s 

orvosdoktori oklevelét ín ott szerezte meg. 
Érdeklődése azonban már fiatalon az állat
tan, közelebbről a rovarok világa felé irá

nyult. Így érthető, hogy először zoológus
ként kapott állást, s 1875-74-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeum állattártban alkalmazták 
segédőri minőségben Két év után azon

ban újra orvosi tudását kamatoztatta 1875- 
ben Forrón, majd 1878-ban Varannón já- 

rásorvosként dolgozott. A magyar szőlő

termést vészesen fenyegető phyloxera-jár- 
vánv ellen a földművelési miniszter létre

hozta az országos phyloxera-állomást, 
melynek vezetésével H. G.-t bízta meg, 
aki akkor már - tudományos munkásságá

nak elismeréseként - az MTA levelező tag

ja volt.
1883-ban a földművelési minisztérium 

nagyarányú tevékenységbe kezdett az or

szágot fenyegető összes rovarkártevő fel
kutatására, s ennek az akciónak is ó lett a 

legfőbb szervezője 1884-ben megindítot
ta a „Rovartani Lapok" című szakfolyóira

tot, melynek az alapkutatáson kívül éppen 

az volt a célja, hogy a káros és hasznos ro

varokról szakszerű tájékoztatást nyújtson 

1894-ben munkásságának további elisme
réseként az Akadémia rendes tagjai sori
ba iktatta.

1896-ban a Magyar Nemzeti Múzeum 

igazgatóőre lett, 1901-ben pedig oevziály- 

igazgatóvá nevezték ki 1920-lxm a Ter

mészettudományi Társulat állattani szak

osztályának elnökévé választották. F/.idő 
tájt már ő volt az Ml A III. (orvos-termé

szettudományi) osztályának elnöke 1921 - 
ben főigazgatói rangban nyugakxnba vo

nult. 1927-ben a Budapesten ülésező X 
Nemzetközi Zoológiái Kongresszuson 

ulnokölt Ugyanebben az évben a Termé

szettudományi Társulat állattani szakosztá
lya tis-zteletlx-li elnökévé választotta 1931- 

ben az MTA tiszteleti tagja lett

A századforduló magyar entomoiógi- 

ai kutatásának vezéralakja volt A Ro
vartani Állomás megszervezőjeként 

nemcsak az alapkutatásban ért el kiváló 
eredményeket, de felbecsülhetetlen az a 
munka, amit a magyar mezőgazdaság 

érdekében végzett. Vizsgálódásainak 
központjában a szipókás rovarok (Rhyn- 

chota) alak-élet és rendszertana állott, e 

kutatásai nemzetközi tekintélyt szereztek 
a magyar rovartannak. Úttörő munkássá
got fejtett ki az állatföldrajz és a fauntsz- 

tika terén is. Ó indítványozta a millen

nium évében a „Magyar Birodalom Állat
világa" (Fauna Regni Hungáriáé) sorozat 

megírását Értékes eredményeket ért el a 
zoológiatörténet terén is: így pl. foglal
kozott a hazánk területén a történeti 

időklien kipusztult állatfajokkal, megírta 
Kitaibel Pál állattani munkásságának is

mertetését. Számos tudománynépszerű- 

sitő írást is közzétett.

Az általa alapított Magyar Entomológi- 
ai Társaság ma Magyar Rovartani Társaság 

néven működik.

Főbb munkái

jelentés az 188} évben Magyarország terüle

tén fellépett és megfigyelt kártékony rovarok

ról. Hp., 1884 , SynopsisTingiditarum reginnis 

paleurcticae. Annales Musei Nationis Hung 

IV 1906

Irodalom

DUD1CH Endre H G Állati.Közi 23. 1926.. 
IAHLONOVSZKI József: H G. Fólia Erilomoln- 
gic* Hungartca, 1926.; KADOCSA Gyula H G 
IV 1939 , «HÁJ>Y Zoltán; H G. Pótfüzetek a 
Természettudományi KOzlíinyilOz, 1941 . CSÍKI 
Ernő H. G MTA Emlekbeszédek Hp., 1944

Kádár Zoltán

HOGYES ENDRE

(Uafdtiszobontó. IH4 7 moh 30 - 

Budapest, 1906 szrpt H)

Középiskoláit Debrecenben, orvosi tanul
mányait Budapesten végezte A kiváló ké

pességű fiatal kutatóorvost csakhamar Ba

logh Kálmán professzor, „az orvosi kar
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bölcse" mellett találjuk Itt indultak meg- 
Balogh kezdeményezésére - azok a vizs

gálatok, amelyek eredményeként H. E. a 

kísérleti orvostudomány legínvenciőzusabb 
kutatóinak élvonalába emelkedett Kutatá
sait a kolozsvári tudományegyetem kór

élettan professzoraként folytatta Megalapí
totta a kolozsvári Orvos-Természettudo
mányi Társulatot, amelynek elnöke, folyó

iratának szerkesztője lelt. Vizsgálatai az 

egyensúlyozás szervére, a forgatással ki 
váltható szemrezgésre, az egyensúlyozás és 

a szemmozgások közötti összefüggésekre, 
a két szem együttmozgásának összerende
zett kormányzására vonatkoznak. H E. a 

kísérletes élettan kutatói közül elsőként 
tárta lel labirintus-kutatásai során egy szö
vevényes reflexmükodés pályarendszerét 

Éleiét teljesen a tudományos kutatás

nak, a kísérletezésnek szentelte. 1883-ban 

a budapesti Tudományegyetem Orvosi 

Karán leit az általános kór- és gyógytan 

professzora. Ekkor kapott megbízást Pas
teur veszettség elleni oltási eljárásának ki

próbálására. Alig három évvel e megbíza

tás elnyerése után az MTA elé tárta erede

ti elgondoláson alapuló új, tökéletesített 
oltási eljárását, amely Pasteur módszerénél 

még jobb eredményeket adott, és egészen 
a legutóbbi időkig - a szovelienyészei- 

ben termelt legkorszerűbb oltóanyagok 

bevezetéséig - kitűnő eredményekkel 
szolgálta lakosságunk veszettség elleni vé

delmét 1890 ápr. 15-én az ó vezetésevei 

megkezdte működését a budapesti Pas

teur Intézet, amelyben a veszett állatok 

által megmartak védőoltásban részesítése 

mellett az oltóanyag-termelés közvetlen 

feladatain messze túlnövő, jelentős tudo

mányos eredmények is születtek Ezeket - 

szerencsére - német és francia nyelven is 
közölte, s ezáltal élénk nemzetközi feltű

nési keltetlek, majd méltó elismerési arat
lak Így terjedt el ún „higilásos " védőoltá
si módszere is. amelyet 1900-tól kezdve a 

^lág .sok más országában működő Pasteur 

'mézelek is átvetlek és eredményesen al

kalmasak

Az Orvosi Kar dékánjaként, az ezred

éves évforduló alkalmával az orvosi fa
kultás által kiadott Millenniumi Emlék

könyv szerkesztője, a Természettudomá
nyi Társulat alelnöke, az MTA r. tagja len, 
A veszettség gyógyításáról című munkáját 
a Marczihányi-díj 200 aranyával jutalmaz

ták. az asszociált szemmozgásokról készí

tett tanulmányát Balassa-díjjal tüntették ki 
Sorra érték a kitüntetések és elismerések, 
amelyeket azonban ó mindinkább elboru 
ló elméjével egyre kevésbé tudott érté

kelni Elmegyógyintézetben hunyt el A 
róla elnevezett utcában - az egykori Pas

teur Intézet és Kórház falán - márványtáb- 

la őrzi emlékét.

Főbb művei

Az associált szemmozgások idegmcdianizmu- 

sáról. 1-3 k Hp,. I8H0 1KS5 ; Die experimen- 

telle Basis dér anorahischen Schutzinipfun- 

gen 1‘asteur's. Stuttgart, 1H89

Irodalom

TANGL Ferenc- H £ Akadémiai Emléklwszé- 
dek U/9 Hp . 1909 ALFÖLDI Zoltár>-SÓS 

József H. E. Hp. 19M
Karasszon Dénes

HUGONNAY VILMA

(Nagytétény. 1847. szept 30.- 

Kudapest, 1922. márc 25)

A szentgyörgyi Hugonnay grófi család ötö
dik gyermeke. Ez bizonyos mértékben 
meghatározta neveltetését és sorsát Alig 

18 évesen férjhez ment, három gyermeket 

szült, amikor 1869-ben értesült arról, hogy 
Zürichben a nők előtt is megnyitották az 

orvosi kar kapuit Családja beleegyezésé

vel, de minden anyagi támogatás nélkül 
irat közölt be a zürichi egyetem orvosi ka

rán* 1872-ben, és 1879- felír. 3-án orvos

doktori oklevelet szerzett Ezután még két 
évig a zürichi sebészeti klinikán dolgozott, 

s kedvező ajánlatokat elhárítva 1880-ban 

visszatért Magyarországra. 1882 májusiban 
fordult a budapesti egyetemhez svájci dip 

lomájának elismeréséért Az Orvosi Kar
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méltányosan döntőn, de Trefort Áyoston 
vallás- és közoktatásügyi miniszter - a 

fennálló jogszabályok miatt - elutasította 
kérelmét Trefort magánlevélben ugyan ar

ra biztatta, hogy nyugodtan gyakorolja hi
vatását, a hatóságok nem tesznek ellene ki
fogást, illetve az akkor .-szervezett bábainté
zetben akart részére állást szerveztetni. En

nek is jogi akadályai voltak, így ma|d egy 

évtizedig szülésznőként tevékenykedett

Ebben az időszakban kezdte el - is- 
meretterjesztó-felvilágosiló jellegű - szak- 

irodalmi tevékenységéi A nők munkakö
re, Egy kis tudnivaló a női havivérzésről 
stb. írásai a női egyenjogúsítási mozga

lom fontos irodalmát is adták.

1884-ben elvált, és férjhez ment Wartha 

Vince műegyetemi tanárhoz, akinek taná
csára felhagyott szülésznői gyakorlatával, 

s csak orvosi elméleti kérdésekkel és szak

irodalmi tevékenységgel foglalkozott

1896-ban folyamodott ismét diplomájának 

elismeréséért, amit végül - néhány vizsga 
letétele után - elfogadtak, és 1897. máj. 

14-én Budapesten orvosdoktorrá avatták 
fel. Ezután magángyakorlatot folytatott, 
előadott a Báhaképző Intézetben, több, a 

bábaképzéssel foglalkozó francia és né
met szakkönyv magyar fordítója, a leány

nevelés kérdésének szakavatott előadója 

és népszerűsítője. Egyik vezető|e a ma

gyar Bábaegyesületnek, alelnöke a Sza
bad Lyceum tudományos ismeretterjesztő 

társaságnak, egyik alapítója az Országos 
Nőképző Egyesületnek

A nők oktatásának és nemüknek meg

felelő foglalkoztatásának harcosa. Legje
lentősebb munkája az 1907-ben megje

lent A nő mint háziorvos című kötet, 

amely ugyan Fischer-Dückelmann köny
vének fordítása, de az egyes fejezeteket 

alaposan kiegészítette saját gyakorlatának 
ismereteivel Az első világháború idején 

mintegy nyolcvan hazai orvosnőt szerve 
zett a vöröskeresztes hadikórházakban 

történő orvosi szolgálatra.

Sírja a Magyar Nemzeti Panteonban 

(Kerepesi temető) van

Irodalom

KEKTÉsZ Erzsébet Vilma doklorj.sszony. Hp..

1965
Kapronczay Károly

HUNFALW JÁNOS

(Nagyszalók [Szépén megye/, 1820. jún . 9- 

Budapest, 1888. dec. 6.)

Késmárkon, Miskolcon (ahol magyarul is 

megtanult), Eperjesen, Berlinben és Tü- 
bingenben tanult. A berlini egyetemen 
megismerkedett a kor vezető geográfus 

professzorának, Ritter Károlynak tanítá

saival, amelynek szellemében - részletei

ben továbbfe)lesztve azt - maga is egész 

életén át tevékenykedett. A reformkor és 

a szabadságharc korának számos vezető 
személyiségéhez szoros barátság fűzte 

(Pulszky Ferenc. Szemere Bertalan, Uj- 

házy László, Bajza József, Toldy Ferenc, 

Vörösmarty Mihály). 1846-101 bátyja - a 

kiváló nyelvész tudós - mellett a késmár
ki líceum tanára Ettől az állásától a sza

badságharc után megfosztották. Ekkor ir

ta Egyetemes Történelem című háromkö
tetes művét. Nevelőskódéssel eltöltött 

évek után Greguss Ágostul szerkeszti a 

Család könyve című folyóiratot, amely

ben nagyszámú földrajzi ismeretterjesztő 

anyagot publikál. 1860-ban Darmstadt- 

han jelenik meg Magyarország és Erdély 
című háromkötetes müve. Az MTA 1858- 

han levelező tagnak választja. Székfoglaló

ját a földrajz tárgyam! és feladatairól tart
ja A/ Akadémia megbízásából 1862—65 

között megírta élete fő müvét, Magyaror

szág természeti viszonyairól (I—III. k.), 

amely azóta is 3Z ország első földrajzi lel

tára szerepkort tölti be 1863-tól műegye 

térni tanár. 1865-től az MTA rendes tagja 
Egyik szervezó|e a Magyar Statisztikai I It- 

vatal megalapításának, de ő magát már 
kifejezetten geográfusnak vallja, ami a 

pesti Tudományegyetemre való 1870-beli 

kinevezésével hivatalos elismerést is nyert. 
Mint professzor is kitűnt rendszeres, ko
moly és példamutató magatartásával, ami*
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müvei is tükröznek. Egyebek közölt 6 ad
ta ki Magyar Lászlónak é.s Xantus János
nak Afrikából, ill. Észak-Amerikából haza

küldött útijegyzeteit is. További nevezete
sebb művei: Legújabb magyar atlasz, Pest, 

1865.; Európa államainak... statisztikája, 
Pest, 1868.; Ég és föld. Pest, 1873.; A föld
rajz története, Bp., 1878.; Afrika földrajza, 
Bp., 1878.; Egyetemes földrajz 1—III., Bp.,

1884., 1886,, 1890. Ez utóbbi általános 
leíró földrajzi alapműnek készült, de már 

nem tudta befejezni. A Fővárosi Közmun
katanács vezetőjeként nagy szerepe volt 

az egyesített Budapest távlati fejlesztési 
terveinek kidolgozásában és megvalósí

tásában.

Irodalom
KOZMA Gy H J élete és jellemrajza Peda

gógiai Plutarcli Pozsony, 1887 KELETI K -. H 
I emlékezete. MTA Emlékheszédek 18X9; 

MÁKKI S : H, J, Földr Közi . 1889 ; HULLA, I! 

Néhány szó a magyar foldrafztudntnány hala

dó hagyományairól. Földr Kűzl, 19S4.; GYU

LAI F Megemlékezés H, J -ról Statisztikai 

Szemle, 1966.; SZABÓ J.: H J . Hp.. 1980.; Év

fordulóink 1988

Somogyi Sándor

HTJNYADY JENŐ

IH i8  ápr 28- 

H-if, 1889 dec 26)

Tanulmányait Pesten kezdte és az Iparta

nodában fejezte lie Hosszabb időt töltött 

különböző osztrák, német és francia egye

temeken, majd hétévi távoliét után 1865- 

^ ‘n hazatért, s a következő évben a Mü- 
°Kyt‘tem magántanára, 1869-!>en |x*dig ny 
r tanára lett. Az MTA 1867-ben lev.. 1883- 
'^n r. tagjává választotta Rendkívül vokai 

dolgozott a hazai matematikai élet fellen

dítésén, egyik kezdeményezője volt a rö

vid életű (1876-1878) Műegyetemi Lapok- 
n;,k. továbbá a hazai matematikusokat to- 
■nórito, 1885-lH'n létesített Mathematlkai 

'•'rsaság-ruik löt utóbbinak jogutódja az 

'̂ 91-IX‘n alapítóit Mathematikai és Physi- 

1 ársulat. Ezt azonban II. J. már nem

érte meg, öröklött szívbaja alkotó ereje 
teljében vetett véget életének.

Mint műegyetemi tanár igen változatos 

és magas színvonalú előadásaival a szá
zadforduló előtti mérnökök számos ge
nerációját nevelte. Tudományos tevékeny

sége elsősorban geometriai tárgyú, azon

ban a geometriai vizsgálatok során nagy 
sikerrel alkalmazta az algebra eszközeit. 

Maradandó eredményei elsősorban algeb
rai természetűek, számos olyan lélel őrzi 
nevét, amely a determinánsok elméleté 

ben ma is fontos szerepet játszik. Ezek 
közül legismertebb az ún Hunyady- 
Scholtz tétel. A lineáris algebrában végzett 

vizsgálatai nagy hatással voltak hazai ma

tematikusainkra, és elsősorban neki kell 
tulajdonítanunk, hogy e tárgykörben sok 

tudósunk később jelentős eredményeket 

ért el Nyomtatásban magyar é.s német 

nyelven 53 értekezése jelent meg.

Irodalom

KÓNIG Gyula H. J emlékezete. Akadémiai 

Értesító, 1891., KÓNIG Dénes: Az Eötvös Lo- 

ránd Matematikai és Fizikai Társulat elxfi el

ven éve. Matematikai és Fizikai Lapok, 1941.; 

Műszaki nagyjaink 3 köt.

Szénássy Barna

HUSZÁR MÁTYÁS

(? Ktihercsztyén, 1784- 

Nagyt'árad, 184). márc. 10)

A pozsonyi akadémián filozófiát (1796- 

1798), a kassai akadémián jogot (1799-1 
800) hallgatott, majd a pesti Tudomány- 

egyetem mérnöki intézetében (1800-1804) 

mérnöki oklevelet szerzett. 1798-1799- 

lx*n gyakornokként részt vett Bogdanich 

Dániel csillagászati helymeghatározásai
ban. majd - még oklevelének megszerzé

se elölt - Liizner jános, Heves megye mér
nöke mellett uradalmi mérnökgyakornok 
volt 1805*lx'n az egyetem ajánlására Szat

márnémeti városi mérnöke lett. Innen 

küldték ki 1809-1810-ben másfél éves kül

földi tanulmányútra: Olasz-, Francia- és
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Németországba, valamim Hollandiáivá. 
Hazatérve ismét uradalmi mérnök, majd 
Szatmár megyei mérnök, 1815-től kamarai 

mérnök Lúgoson, majd 1818-tól a nagyvá

radi kamarai kerület igazgató mérnöke, 
és a Körösök és a Berettyó felmérésének 
vezetője volt; közben Vay Miklós kir. biz
tos megbízásából a Tisza középső szaka

szának felmérésével egyidejűleg tervei ké

szített a Tisza szabályozására, mely a ké
sőbbi Vásárhelyi-féle terv előfutárának te
kinthető. (Már ekkor javasolta a Horto

bágy. Zádor és a környező folyókat elzá

ró tiszadobi töltés megépítését!)
1823-1827-ig a Duna-felmérés vezető

je volt. s irányítása alatt készültek el a Du
na Dévény és Péiervárad közötti szakaszá

nak felmérési lapjai és szelvényei. A kora 
beli nemzeti törekvésekkel rokonszenve

ző magatartása (a nemzeti nyelv használa

ta), valamint - valószínűleg - a katonai fel

mérések hibáinak ismételt bírálata miatt, 

1827-ben elmozdították állásából, és 

visszahelyezték a nagyváradi kerületbe, a 

felmérési munkálatok vezetését pedig Vá
sárhelyi Pálra bízták. H M. teljesen háttér
be szorítva és elfeledve, s a munkája során 

szerzett betegségébe belerokkanva halt 
meg. Sokoldalú gyakorlata, képzettsége 
és nyelvtudása egyaránt a kortárs mérnö

kök fölé emelte Nemcsak mint vízlmér- 

nök, hanem mint földmérő mérnök is je

lentős: a háromszögelés és szintezés terén 

egyaránt úttörő munkát végzett. Mint mű

szerszerkesztő is kitűnt: folyami mérésre is 

alkalmassá tette a Woltman-szárnyat, s ez

zel l'ozsonynál 1825-lien vízhozam-tné- 

réseket végzett. Újszerű szintezóműszerét 
utóbb a Voigtlander cég gyánotta. írásos 

munkái kéziratban maradtak és részlten 
elkallódtak.

Irodalom

PODOR Ferenc Magyar vlzimérnrtkftknek a 
Tisza-völgyben. a kiegyezés koráig végzett 
felmérései Hp.. 195? ; HENf>EFY Lás/16 Szin
tezési munkálatok Magyarországon 1820- 
1920 Hp., I95W . Évfordulóink 19M

/' Károlyi Zsigntoiid

HLTYRA FERENC

(Szepeshety, 1860 szept. 6, - 

Budapest, 1934, rfíf 22)

Középiskoláit Egerben és Lőcsén, orvosi 

tanulmányait Budapesten végezte; 1885- 
ban avatták orvosdoktorrá. Az egyetemi 

kórbonctani intézetben Scheuthauer pro

fesszor mellett töltőit évek után az Állator
vosi Tanintézet kórbonctani osztályán lelt 
tanársegéd, később professzor, majd a bel
gyógyászat, járványtan, törvényszéki ál
latorvostan és hússzemle - Azary lialálával 

megüresedett - professzori székét foglal

ta el. 1897-ben az akadémia rangját elért 

állatorvosképzó intézmény igazgatójává,

1899-ben az egyetemi jellegű Állatorvosi 

Főiskola rektorává nevezték ki 1931-ig 

állt a magyar állatorvosképzés élén. Okta
tó, kutató és szervező tevékenysége nyo

mán vált világhírűvé a magyar állatorvos- 

képzés. állatorvostudomány és állategész

ségügy.

Az 1895-ben hazánkra tort amerikai ser

téspestis okának felderítésére, és az ellene 
irányuló hatékony védőoltási eljárás ki 
dolgozására vizsgálatokat vezetett. Létre

jött a ma is működő l’hylaxia Oltóanyag- 
termelő Vállalat. Jelentős elméleti, tudo

mányos és gyakorlati köz- és állategész

ségügyi eredményeket ért el a tuberkuló

zis, 3 takonykór, a tenyészbénaság, a raga
dós tudőlob elleni küzdelemben. Nevéhez 

fűződik pl. a sertések brucellózisának fel
fedezése. Világra szóló elismerést váltolt ki 

tanítványával. Marék Józseffel közösen irt 

német nyelvű kétkötetes, mintegy 2200 

oldal terjedelmű belgyógyászati kéziköny

ve (Jena, 1905 ), amely még életében hat 

német, két orosz, két angol (egyik ameri
kai). egy olasz és egy spanyol nyelvű ki

adásion jelent meg.
Számos könyve, folyóiratcikke is bizo

nyítja iskola alapító tevékenységét. Nagy 

jelentőségű állategészségügyi szervező le 

vékenységet fejtett ki hosszú éveken át. 

mint a Párizsban székelő nemzetközi Ál 

latjárványugyi Hivatal alapító tagja, majd
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igazgató bizottságának több hároméves 
ciklusban újból és újból megválasztott el
nöke, valamint a nemzetközi állatorvos

kongresszusok állandó bizottságának vá
lasztott elnöke A világhírű tudóst, egy

ben a nemzetközi állategészség-politika 

hivatalos vezéralakját mind itthon, mind 
külföldön sok elismerés, megtiszteltetés, 

kitüntetés érte. Rendes, majd dísztagja lett 

a Magyar Tudományos Akadémiának; dísz- 
doktora hazai és külföldi egyetemeknek 
és főiskoláknak; udvari tanácsos, tagja a 

magyar országgyűlés felsóházának. Neve 

fogalommá, általa a magyar állatorvos-tu- 
domány, állatorvosképzés és állategész- 

ségügy példaképpé vált. Emlékét a fővá
rosban utcanév, az Állatorvostudományí 

Egyetem parkjában 1937-ben felállított 

bronz mellszobor őrzi

Irodalom
MANNINGFK Kezső- H F Akadémiai emlék- 

Insiédek. 24/6. lip., 1944.; KARASSZON Dé

nes H F Hp., 1975.; Évfordulóink 19»4

Karasszon Dénes

HUZEIJA TIVADAR

(‘Nagyvárad, I 8S6.J 1Í11. 10.- 

A togód, 1950. Jú l. 1 1 )

Jómódú kereskedő család fiaként érettsé

gi után kezdetben kereskedelmi akadé
miai tanfolyamra járt, majd erősödő termé

szettudományi érdeklődése miatt az or
vosi pályát választotta, és a budapesti 

Tudományegyetemen doktorált Tudomá

nyos és oktató tevékenységét a II sz Kór

bonctani Intézetben kezdte A kóros elvál

tozásoknál jobban érdekelte azonban a 

normális szervezet és annak működése; 
'Ny - az első világháború katonaorvo>i 

szolgálata után - 1921-ben Debrecenbe 
nier*t, az ott 1912-ben alapított ludomány- 

v8yetein anatómiai intézete megszervezjé- 
sere és vezetésére. Itt a mikroszkópos ana

tómia mellett szövettant és fejlődéstant Is 
tanított. 1932-lien meghívták a budapesti 

udomár\ycgyetem megürese<lett II sz.

Anatómiai Intézete élére, ezt akkor átszer
vezték Szövet- és Fejlődéstani Intézetté, és 
a profil jobban megfelelt az ő kutató-okta- 

tó hajlamának Mivel a költségvetési kere

tek szűkössége nem tette lehetővé a kor
szerű kutatási témák vizsgálatához szüksé
ges műszerpark kellő fejlesztését, sikerült 
egy amerikai mecénás támogatásával - sa

ját jövedelmét sem kímélve Alsógödön 
önálló biológiai állomást alapítani, ahol 

hivatalos kötöttségektől mentesen folytat
hatta kutatásait

Oktatóprogramja nem korlátozódott 

csupán morfológiai Ismeretek terjesztésé
re, általános biológiát tanított, bár néhány 

konzervatív tanártársa megakadályozta e 

tantárgynak ilyen néven tanrendbe vételét.

1933-ban Ilyen címen könyvet is megje
lentetett. Harcos egyénisége szembeállítot

ta a hazai, jobbra tolódott korszellemmel, 

pacifizmusa elítélte a háborúkat, de 194S 

után nem tudott beilleszkedni a kibonta

kozó társadalmi átalakulásba sem Mivel 
az érelmeszesedés túl korán támadta meg 
ntervezetét, ez is indokolttá tette idő előt

ti nyugdíjazását. Utolsó éveit családi korbe 
visszahúzódva élte le Alsógödön.

Oktatóprogramját a századeleji német 
Allgemeine Biologie mintájára fogalmazta 

meg. Ebben alapos sejttani ismeretekre 

alapozva mutatta be az élet feltételeit és je
lenségeit, de elméleti magyarázatai az ak
kor divatos neovitalizmus értelmezésének 

feleltek meg. Ezt ugyan ma jogosan kriti
zálhatjuk, de megérthetjük azt is, hogy őt 

ilyen belátásra az élet problémáinak meg

oldás* nehézségei késztették.

Kutatási tematikái, eredményei és le

vont következtetései kifejezetten ellentét- 

Ixrn álltak rveovitahsta világnézeti elmélke

déseivel. Szenvedélyes mikroszkopizáló- 
ként a normális szervezet kisebb dimen

zióit igyekezett feltárni Módszertani elve 
volt: Meglátni a láthatót, és láthatóvá ten
ni a láthatatlant Így rögzített metszeteken 

kívül élő szöveltenyésztéseket is vizsgált, 
rajtuk „mikroehirurgiás" műtéteket vég

zett, és a sej {.szaporodást mozgófilmre vé
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ve a hazai mikrokinematográfia megalapí

tója lett. A kötőszövet ún. „sejtközötti állo
mányában" a jól elkülönülő rugalmas rács- 

rostrendszernek kiemelt funkcionális je

lentőséget tulajdonított, Meghatározva az 
„elasiomotoros mikromechanlzmus” fo

galmát, erre támaszkodó modellkísérletei
vel az élő anyag szerkezeti alakulásának 

mechanikus magyarázatot kívánt adni.

Kutató morfológusként és biológiaok
tatóként egyaránt megmarad! orvosnak; 
hivatását igen magasra énékelte. Ez tükrö
ződik egy posztulátumszerü meghatározá

sában is: „Az orvos hivatása, hogy az em
berek életéből a diszharmóniát kiküszö

bölje, hogy az emberek életét az egészség, 

a boldogság, a béke összhangjára felhaiv 

golja*

Főbb miivel

Organizmus és mechanizmus Debrecen, 

1928 ; A rácsrostrendszer keletkezése Magyar 

Orvosi Archívum. I929-; Általános biológia. 

Hp.. 1933 . Az élet tudománya Up.. 1938 ; A 

sejtközflui állományról, Bp. 1943 (németül 

is).

Irodalom

TÖRŐ Imre H T Hp.. 1973

Lambrecbt Miklós

HYRTL JÓZSEF

(Kismarton. W H .dtc  7- 

PerchtotdsdorfbH Wien. Ifm  JtU 17.)

Orvosi tanulmányait Bécsbcn végezte; 
1833-ban már az anatómiai intézel prepa- 

rátora (proszektora), 1837-ben pedig a 
prágai egyetemen az anatómia professzo

ra. A bécsi egyetem anatómiai intézetének 

élére 1845-ben nevezték ki. két évvel ké
sőbb, 36 éves korában az Osztrák Tudo

mányos Akadémia tagjává választották

Hivatali megbízatásaitól (szemének 
romlása miatt) visszavonult, de tudomá
nyos működését haláláig folytatta. Ennek 

révén korának leghíresebb anatómusává 
vált. Anatómiai tankönyve még életében 

húsz kiadást ért meg; mestere volt az ana
tómiai preparálástannak, a szaknyelvnek, 
az orvos-, művelődés- és nyelvtörténe- 

lemnek.
Széles körű tudományos és szakirodal

mi működése elismeréseképpen elhal

mozták kitüntetésekkel; egyetemek ruház

ták fel díszdokton címmel, tudományos 
akadémiák - köztük az MTA is - választot

ták tagjaik sorába, külföldi tudományos 

társaságok és egyesületek tüntették ki 

dísztagsággal

Folyóiratokban közzétett értekezésein 

felül nyolc tan-, kézi-, ill. szakkönyvben 
foglalta össze kutatásainak eredményeit, 
könyvei közül nem egy több kiadásban is 

megjelent.

Szakmai, tudományos és tanári műkö
dése mellett Hyrtl emberbaráti tevékeny

ségével Ls híressé vált: Mödiingben árvahá

zat, Perchtoldsdorfban óvodát, a bécsi 

egyetemen ösztöndíjat alapított.

Főbb művei

Olc Korrosionsanatomte und ihre Ergebnisse 

Wien, 1873-i Handbuch dér praktixchen Zerg- 

liederungskund. Wien, 1860., Lehrbuch d. 

Anatomie des Menschen. Wien, 1846-1890-ig 

20 kiadás., Handbuch dér topographischen 

Anatomie und ilirer prakiische medicinisch- 

chirurgtschen Anwendungen I., II , 7, AufI 

Wien, 1882.; Das Arabische u hebraische in 

dér Anatomie. Wien, 1879., Onomatologia 

arwtomica Wien, 1880., Dle altén deutschen 

Kunstwnne dér Anatomie Wien, 1884

Irodalom

l’AGEL, j Hiog Lexikon hervorragd. Aerzte 

de.s 19*tenjahr Wien, 1901

Kamazon Dénes
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ILOSVAY LAJOS
(liés. 1851. otíL 30. -

Budapest. I930.sxepl.30-)

Középiskoláit Kolozsvárod végezte, majd 
beállt gyógyszerés2-gyakomoknak. Négy évi 
gyakorlat után beiratkozott a budapesti Tu

dományegyetemre, ahol mind a gyógyszeré
szi, mind a középiskolai tanári, mind pedig 

a bölcsészeti doktori oklevelet megszerezte. 

Tanársegédként először Lengyel Béla, majd 
Than Károly melled dolgozott 1880-ban 

kétéves külföldi ösztöndíjas tanulmányútra 
ment, melyet Heidelbergben Buasen, Pá

rizsban Berthelot és Münchenben Baeyer 
mellett töltött. 1882-ben a József Műegyetem 

meghívta az általános kémiai tanszék kated

rájára Nendtvich Károly utódaként. 1902-03- 
han a Műegyetem rektora volt.

Az MTA 1891-ben lev, 1905-ben r. tagiá

vá, 1916-ban alelnökké választotta A Termé

szettudományi Társulatnak 1914-től haláláig 
elnöke volt, 1914-17 között vallás- és közok
tatásügyi államtitkári posztot töltött be Bár 

1917-ben nyugalomba vonult, tanszékét meg

bízod vezetőként 1934-ig vezette. A József 
Műegyetem 1922-ben tb doktorrá választotta 
az analitikai és szervetlen kémiai kutatás terü

letén elért eredményeiért, kiterjedt szakmai 

és tudomány népszerűsítő tevékenységéért.

O vezette be az analitikai kémiába az el

ső ionspecifikus reagenst 1889-ben, a nitrit 
kimutatására máig is használt llosvay-Griess- 

reagenst. Számos további minőségi analitikai 

reakciót is kiitolgozoit Az első magyar nyelvű 

szerves kémiai könyvet Bevezetés a szerves 

'■'hennába címmel ő irta meg 1905-ben. 

Irodalom

S*ÖKL1:ALV|-NAGY Zoltán: 1. L l*p.. 197H 
(sierk SZAHADVÁKY F); Hundred years of 
*lie Faculty of Chem F.ngineering Technics! 
l)níversUy, Hp, 1972.

Szabadváry Fcrriu:

IMRE JÓZSEF Id.

(Hódmezővásárhely, 1851. dec. 18- 

Budapest, 1933■ szept 9 )

Szemészeti pályafutását az iskolateremtő 
Schulek Vilmos professzor mellett kezdte 
1874-ben. Külföldi tanulmányi útja után

1878-80 között Gyomán, majd szülővá 
rosában, Hódmezővásárhelyen folytatott 
gyakorlatot. Az 1884-ben felállított önálló 

.szemosztálynak ő a vezetője, 1887-től pe
dig a városi kórház igazgatója Főleg a tra- 

ehomaellenes küzdelemben ért el figyel

met felkeltő eredményeket Amikor Hoór 
Károly kolozsvári katedrája 1909-ben áthe
lyezés folytán megürült, helyére a vidéki 

főorvost nevezték ki 1924-ben már Sze
gedről ment nyugdíjba Tekintélyét mutat

ja, hogy 1926-ban az Országos Orvosszó- 

vetség, majd a Magyar Szemorvostársaság 

választotta elnökévé.

Főbb művei

A trachoma-ügy és a szemkórházak. Orv He- 
til.. 1904.; A szem fénytörési rendellenességei 
(A szemészet kézikönyve ) 1909 ; Orvosi etika 
Hp , 1925.

Irodalom

GRÓSZ Emil I. J. Orvosi Hetilap, 1933-; BAR
TÓK Imre A magyar szemészet története Bp., 

1954
Szállási Árpád

IMRE JÓZSEF Ifj.

(Hódmezővásárhely, I884.)ún. &- 

Budapest, 1945 Jatt. 22.)

Orvossá avatása (1907) után a Grósz Hmil 
vezetése alatt álló Szemklinikán lépett mun
kába. Külföldi tanulmányairól hazatérve 

1914-ben magántanári képesítést nyeri,
1916-ban a budapesti l'olyklinika főorvo
sává, 1918-ban az 1912-lx-n létesült pozso
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nyi tudományegyetem Szemklinikájának 
igazgatójává, ill. ny. r. tanárrá nevezték ki. 
Az egyetem 1919 őszén átmenetileg Buda- 

pestre, 1923-ban végleg Pécsre került. 1929- 

hen átvette a budapesti Állami Szemkór
ház igazgatását, 1939-tól haláláig, a buda

pesti Tudományegyetem Mária utcai Szem
klinikájának igazgató professzora volt Tu

dományos munkásságával, különösen se
bészeti tevékenységével és közleményei

vel általános elismerést szerzett.

Főbb művei

Szemhéjplasztikák é.s az arc egyéb lágy ré
szeinek képzó műtétéi (Magyar és német nyel
ven) Hp., 1928.. Francia nyelven: Atlas d'au- 
toplasties de la íace. Haris, 1943.; Gyakorlati 
szemészet (SCHOLTZ Kornéllal) Hp., 1931.; 
Klinische und histologlsche Erfahmngen mii 
der Hornhaut-iiberpflanzung. Hücherei des 
Augenarztes, 1942.

Irodalom

HAKTÓK Imre A magyar szemészet mrténete 
Hp., 1954 . RADNÓT Magda-KENYEKES Ág
nes. ifj. I. )■ Hp., 1979.

Szállási Árpád

INKEY BÉLA

(Poziony, 1847 dec. I - 

Szombathely, 1921 aug 31)

Jogot végzett, a kultuszminisztériumban 

volt fogalmazó, a bányászati és kohászati 
főiskola ügyeivel foglalkozott, majd állásá
ról lemondva három és fél évet hallgatott 
a híres Freibergi Bányaakadémián Haza

térve a K. M. Földtani Intézet térképező 
t3gja lett.

A Természettudományi Társulat kéré
sére három éven át az Erdélyi Érchegység- 
ben a híres arany-ezüst bányahelyen, Nagy

ágon bányageológjat felvételt végzett Ered
ményeit néhány év múlva monográfiában 

foglalta össze Az 1881. évi bolognai nem

zetközi geológiai kongresszus elhatározta 

Európa átnézetes földtani térképének el

készítését. A részvételre a Földtani Intézet 

is jelentkezett. A Kárpát-medence fehér 

foltjait el kellett tüntetni A legnagyobb

volt ezek közül a Déli-Kárpátok vonulata 
2000 m-nél magasabb csúcsaival Három 
geológus vállalkozott erre a feladatra. A 

legismeretlenebb részt, az Olt folyó áttöré

sétől a Vaskapuig, 200 km távolságot, ő 
vállalta, a térkép elkészült.

Hazatérve befejezte nagyági monográ
fiáját. Ez az első magyar ércteleptaní mun

ka, Legfontosabb megállapításai ma is helyt
állóak A Természettudományi Társulat 
Semsey-díjjal jutalmazta, és a Tudomá
nyos Akadémia 1887-ben tagjai közé vá

lasztotta Rövidesen felkérték a Földtani 
Intézet új agrogeológiai osztályának veze
tésére Ó készítette hazánkban az első ag

rogeológiai felvételt, és ő jelentette meg az 

első magyar agrogeológiai térképet is. 
1906-ban az intézel képviseletében részt 

vett a mexikói nemzetközi geológiai kong
resszuson. Saját megfigyelései alapján, új 
gondolatokban gazdag előadást tartott az 

andezitek zöldkövesedése é.s a hidroter

mális teléres ércek kapcsolatáról. Megálla

pításai messze előremutatók voltak; nagy 

sikere volt, megválasztották a kongresszus 

alelnökének, általános tisztelet vette körül. 
A Budapesten rendezett I. nemzetközi ag

rogeológiai konferencia szaktitkári megbí

zását és a négy nyelvű Munkálatok című 
kiadványa szerkesztését hivatalos felké

résre elvállalta Utolsó éveit családja köré

ben Vas megyében töltötte

Főbb miivel
Nagyág vidékének földtani és bányászati vi
szonyai Monográfa, Hp., 1885. Az Erdélyi 
Havasok az Olt szorostól a Vaskapuig Érteke
zések a természettudományok kóréból. 1889 ; 
Puszuszentlórinc vitJékének agrogeológiai vi
szonyai (1892) című talajtérkép. A magyaror
szági talajvizsgálat története. Hp., 1914.

Irodalom

TRE1T7. P Palinl I R emlékezete. Földtani 
Kózlrtny S4. 1924 , SZÉKYNÉ FUX V. I H. 
Fold. Tud. Tön. Évk. 6. 1978.

Székytié Fux Vilma
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IRINYI JÁNOS

(Nagyiéra, 181? máj. 17.- 

Véna, 1895. dec 17)

Miután középiskolai tanulmányait Nagyvá
radon és Debrecenien hefejezte, a bécsi 

politechnikumban tanult tovább. Itt egyik 
professzorának, az erdélyi származású 

Meissner Pálnak 1836-ban végzett kísérle

te kapcsán jött rá a zajtalan gyufa gondo

latára. Találmányát az ugyancsak magyar 
születésű és vegyész képzettségű Rómer 
István gyufagyárosnak eladta 60 Ft-ért, 
más források szerint jóval többért (5-7000 

Ft-ért). A kapott összegből külföldön foly 

taita tanulmányait, fán Berlinben és hallga
tója volt a híres hohenhelmi mezőgazda

sági főiskolának. 1839 végén hazatért, és 

Pesten megalapította az első „gyújtófák 
gyárát", mely a város több helyén (a teréz
városi Nyár u -bán, a józsefvárosi Ősz és 

József u. sarkán, valamint a belvárosi Vá

rosháza u-bán) működött négy éven át. 
amikor is a hatóságok zaklatása miatt a 

gyárai kénytelen volt eladni. Ezután Bihar 
megyei gazdaságát vezette és ismét kül
földre utazott, miközben sorra ina kémiai 
tárgyú cikkeit és megjelent három részre 

tervezett tankonyének első kötete: A vegy
tan elemei (Nagy-Várad, 1847.)

1848-ban - a hagyomány szerint - ő fo
galmazta meg a márciusi ifjak tizenkét 

pontos követelésének első változatát Kos

suth az állami gyárak felügyelőjévé, 1849- 
l'en pedig a nagyváradi lőporgyár vezető

iévé nevezte ki századosi, majd őrnagyi 

fangban A szalxadságharc bukása után a 

Pesti NVugebaude tórtonkaszárnyában ra

boskodott, ahonnan csak 1850-lx-n szaba
dult Ismét a Bihar megyei Vértesen gaz

dálkodóit, majd 1863-tól állást vállalt Deb- 
fwenben, ahol az István-gőzmalomnál 

dolgozott, miközlx*n árvaszéki ülnöki és a 
1 isza-Biztositónál revizori tisztet is liet<Ü- 
t«Mt. 65 éves koraiban nyugdíjba ment és 

vlss>>avonult Vértesre, ahol haláláig lakott.

'Sokáig őt tartották - tévesen - a gyufa 

kitalálójának, holott előtte már számos

válfaját ismerték a gyufának mint tűzgyúj
tószerszámnak (mártógyufa, dörzsgyufa 
stb.). E gyufák azonban zajos robbanással 

gyulladtak, és szétfreccsenve gyakran tü

zet és égési sebeket okoztak. Irinyi 1836- 
ban szabadalmazott gyufájának az volt az 
előnye, hogy a meggyulladás sokkal si

mábban történt, nem robbant (ezért ne
vezték biztonsági gyújtónak) és zajtalan 

volt. Mindezt azzal érte el, hogy a foszfo- 

ros gyufa fejében a foszfort nem kálium- 
kloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte 
Találmányáról a későbbiekben ő maga hi

teles tájékoztatást adott: Felvilágosító ada
tok a gyufa történetéhez (Vasárnapi Újság. 

1863.)
A köztudatban csak a gyufával kapcso

latos tevékenysége él, pedig egyben az új 
szemléletű kémia egyik legelső hazai ter

jesztője volt. Első és legjelentősebb tanul
mányában : Über die Theorie dér Chemie 

im allgemeinen und dér Schwefelsaure 

insbesondere (Berlin. 1838) a kémia elmé
leti kérdéseivel, különösen pedig a savel

mélettel foglalkozva rámutatott például 
arra, hogy vannak savak, melyekben nincs 

oxigén, viszont a lúgokban is van oxigén, 
tehát az oxigén nem tartható tovább „sav

princípiumnak-'. Hasonló megállapításai
val bírálta a Lavoisier-féle savelmélet mel

lett Berzelius dualista elvét is, megállapítá
sai rokonságot mulatnak a mai modem 
sav-bázis elmélettel. A hazai folyóiratok

ban (Tudománytár. Athenaeum, Orvosi 

Tár, Hetilap) az 1840-es években meg

jelent cikkeiben is e kérdéseket érintve 

szemlieszállt a túlhaladott nézetekkel Me
zőgazdaként is előremutató megállapítást 

tett, amikor A konyári tóról (Athenaeum, 

1839) írva a sziksós talajok megjavítására, 
a S20da lúgos kémhatásának közömbösí

tésére a ritka és drága savak helyett a gip

szet ajánlja A gipszezés később általáno
san alkalmazott eljárás lett. Talajtani mun
kásságán kívül még figyelemre méltó sze

repel töltött Ixí Bugát Pállal é.s Nendtvich 
Károllyal együtt, a magyar kémiai szak

nyelv kialakításában.
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Irodalom

LÓSY-SCHMIDT Ede A foszforos gyú|iók. Ma
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 
1935.; SZATHMÁRY László A gyufa története. 
Hp, 1935,; SZÓKEFALVI-NAGY Zoltán-TÁP- 
UNY1 Endre: I. J. Bp„ 1971 ; Évfordulóink 
1986.

Móra László

IRMÉDY-MOLNÁR LÁSZLÓ

(Temerin, 1895.akt. 17.- 

Budapest, I97l.aug.22.)

Családja szülőföldjéről még L-M. L. kora 
ifjúsága idején elkerült és tanulmányait 

Budapesten folytatta Budapesten kezdte 
egyetemi tanulmányait is. Húszéves volt, 
amikor 1915-ben behívták katonai szolgá

latra és rövidesen fogságba került. Valószí

nű, hogy a fogságban szerzett tapasztalatok 

is hozzájárultak ahhoz, hogy érdeklődése a 

geodézia és térképészet felé fordult Az el
ső világháborúban orosz fogságba kerüli 
és olt ismerkedett meg a geodéziával. A 
szibériai Krasznojarszk melletti fogolytábor

ban voltak vele egyidejűleg Klipp Alajos, 
Hanuszek János és Illés István az Állami 

Földmérés jeles mérnökei, akik az érdeklő

dő fogolytársak számára geodéziai tanfolya

mot rendeztek Maguk készítette eszközök

kel mérték fel és térképezték a tábort és 
környékét. A hadifogolytábor és környé

kéről készített térkép további útjuk során 

egy japán múzeumba került. I.-M L. itt ka
pott kedvet a geodéziához és kalandos ha
zatérése után ez is hozzájárult ahhoz, hogy 

tanulmányait a térképészet terén folytassa 

A budapesti műegyetemen 1962-lx‘n sze
rezte meg mémoki oklevelét.

Az egyetem elvégzése után tanársegéd 

lett a szegedi egyetemen; majd az Állami 
Térképészeti Intézetben a tudományos 

osztályon dolgozott Itt a tudományos fe|- 

lődés nagyobb lendületének kialakításá

ból jelentős rész jutott neki Nagy hoz

záértéssel és ügyszeretettel gondozta az 

Intézel .Térképészeti Közlöny" című fo

lyóiratát, melynek legelső számától a leg

utolsóig tudományos szerkesztője volt 

Történeti kutatásai során nagy érdeme, 
hogy főként a csaknem elfeledett egykori 

magyar térképészeknek - köztük Tóth 
Ágostonnak és Lázár deáknak - munkás
ságát és eredményeit derítette fel és adta 

közre tanulmányaiban. Mikovinyről is aző 
tanulmánya szólt elsőnek érdemlegesen.

A második világháború után az újon

nan szervezett Katonai Térképészeti Inté
zetben folytatta tevékenységét, majd ismét 
az egyetemi oktatás felé fordult.

1951-től a Budapesti Műszaki Egyetem 

hadmérnök karán a térképészet tanára 
1953-tól pedig az Eötvös Loránd Tudo

mányegyetemen a térképtudományi tan

szék vezető professzora és intézeti igazga
tója volt. Ebbeni tisztében páratlan buzga

lommal, valóságos múzeumot szervezett a 

térképkészítés hajdani és mai műszereiből 
és a munka mozzanatait kitűnően szemlél
tető mintákból. Színvonalas előadásait a 

gyakorlati munkára nevelés jellemezte. 
Műveiben és a folyóiratok hasábjain meg

jelent cikkeiben - a felméréstől kezdve a 
sokszorosításig - a kartográfia szinte vala

mennyi részletét behatóan tárgyalta, és 

számos új gondolatot vetett fel Ó dolgoz
ta ki a polgári térképészet egyetemi szin

tű oktatásának tervét, szervezetét, prog

ramját és módszerét.

Vő műve
Tóth Ágoston élete és munkássága. Hp., 1936. 
Térképalkotók Hp., 1870.

Irodalom
HENDEFY L.: L-M L. Geodézia és Kanográfia 
1971 . KAl'M F Magyar FOldmérók arckép- 
csarnoka 11 k Hp., 1983 KAKSAY Ferenc. 
L-M. I.. munkássága Hp., 1995-

Raum FrifQrs

ISSEKIJTZ BÉLA

(Kifhiilont, I886 ,jan ..il-  

Hiidapcst, i979.J1il.3i.)

Hgyetemi tanulmányait a kolozsvári tudo

mányegyetemen végezte és orvosi diplo
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mát szerzett. Ezután az egyetemen dolgo

zott a lakabházy Zsigmond vezetése alatt 
álló Gyógyszertani Intézetben, előbb ta

nársegédi, adjunktusi, majd 1919-től igaz
gatói beosztásban. 1913-ban jelent meg 
lakabházy professzorral közösen írt tan

könyve Gyógyszerismeret címen
1921-ben Szegedre került, az ide áthe

lyezett egyetemre. Ami kor lakabházy pro

fesszor a budapesti Tudományegyetem
ről nyugalomig vonult, 1937-ben I. B. lett 
itt ls az utóda. Itt dolgozott nyugalomba 

vonulásáig (1962). A legnehezebb idő

szakban volt az Orvostudományi Kar dé
kánja E minőségében ismertette az 1944. 

oki 21-i kari tanácsülésen az egyetemi ta

nács döntését, mely szerint az Orvoskar 

nem települ nyugatra,

Szakmai és tudományos munkássága 
igen gazdag. 1917-ben az atropin hatását 

tanulmányozta, és a kvaterner ammóníum 

bázisokkal kapcsolatban bebizonyította, 

hogy ezek által csökkenthető az atropin
nak a központi Idegrendszerre kifejlett ha

tása, viszont megnő a terápiásán értékes 

paraszimpatikolitikus hatás Az e kutatls 

eredményeként megszületett Novatropin 
ma is használatos.

A Chinoin gyógyszergyárral való gyü

mölcsöző együttműködés eredménye egy 
újszerű higanyos (szerves) vizhajtó: a No- 

vunt (1927) Ez a hetvenes évekig volt 
•orgalomhan, Nevéhez fűződik a Pecparin 

■1931) és a Hypothiazkl (1959) gyógyá
szatba történő bevezetése is. Az előbbit 

•972-ben törölték a törzskönyviből, de az 

utóbbi ma is fontos gyógyszer.

Számos gyógyszertani problémával fog

lalkozott Közülük kiemelkednek a pajzv 
mingy élettanával, az inzulin hatásmecha

nizmusával kapcsolatos vizsgálatai Érdek- 
k’dött a tudománytörténet iránt is: a gyógy- 

S/crkutatás múltját sokezer irodalmi adat 

al;ipján feldolgozó munkáját 1971-ben az 

Akadémiai Kiadó adta ki németül (Ge 
H'hichte dér Ar/neimittelforschungl. Meg- 

'na a két Jnncsó életrajzát (Id. és iíj Jancsó 
Miklós, a két orvostudós. Hp., 1968.)

Gyógyszerrendelés című kézikönyve 

(ezt röviden csak „az Issekulz"-nak hívják 
ma is az orvosian- és gyógy szerészh a li

gátok éppúgy, mint a gyakorló orvosok és 
gyógyszerészek) igen népszerű. Negye
dik kiadása 1979-ben jelent meg; ebben 

lánya dr. Issekutz Lívia a társszerző. 1931 
óta .szolgálta - ugyancsak kézikönyvként - 
a gyógyítást egymást követő javított kiadá

sokban megjelenő a „Gyógyszertan és 
gyógyítás” című háromkötetes munkája.

Nyugalomba vonulásának évében, 1962- 

ben kitüntették a Semmelweis Orvostu
dományi Egyelem Semmelweis-érmével 

és -dijával, az egyetem legmagasabb elis

merésével azok számára, akik a magyar 

Orvostudomány fejlesztésében kimagasló 

eredménnyel működtek közre.
1939-ben lett az MTA lev tagja. A hábo

rú után már 1945-ben r. taggá választották.

1952-ben Kossuth-díjat kapott. 1971-ben a 

Szegedi Orvostudományi Egyetem avatta 

tiszteletbeli doktorává.

Irodalom

KNOLL József: I II Magyar Tudomány, 19̂ 9
Kempler Kun

IZSÁK IMRE

(Zalaegerszeg, 1929 febr 2S. - 

Párizs, 1965. ápr. 21.)

Szülei tanárok voltak, apja I Gy Endre 

földrajz-biológia, anyja PálfTy Aranka ma

tematika-fizika szakos tanár volt. Az elemi 

iskolát szülővárosában végezte. A Ixildog 

gyermekkort beárnyékolta jó kedélyű 

édesanyja korai halála. Talán ez is közre

játszott abban, hogy elkerüli hazulról a 

kőszegi katonai reáliskolába. A leventék 

Németországija hurcolása, az azt követő 
hadifogság után hazakerülve gimnázium* 

bán folytatta tanulmányait. Az elveszett 

egy ével behozta, egy év alatt két osztályt 

végzett, osztálytársaival egyidőben érettsé
gizett Tanulmányait a budapesti Tudo
mányegyetemen folytatta, matcmalika-flzi- 

ka szakon. Eötvös-kollégista volt. 1951-
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ben, az egyetem elvégzés után az MTA 
Csillagvizsgáló Intézetébe került Buda
pestre. Detre László és Balázs Júlia közel

ségében hamarosan aspiráns, majd a sze

gedi egyetem oktatója 1956 november 
végén Ausztriába távozott, majd a zürichi 

csillagvizsgálóban dolgozott. Innen több
ször ment Locarnóba, ahol új műszereket 
szerelt fel, állított be és napfigyeléseket 

végzett. 1958 decemberétől az USA-ban 

Cincinnati az elsó kutató-munkahelye, 
ahol mesterséges holdak mozgásával fog

lalkozott, azzal, amire vágyott. 1959 szep
temberében Cambridge-ben (Massachu- 

setts) a Smithsonian Institution Astrophy- 

sical Ob.servatory-ba került. Egy év múlva 

a NASA (Amerikai Űrkutatási Intézet) égi- 

mechanika osztályának vezetője len. Itt 

igen kedvezőek voltak a kutatási lehetősé
get, folytatta a mesterséges holdak pályá

jának vizsgálatát.

Matematikai tehetsége már gimnazista 
korában megmutatkozott, az országos ma

tematikai versenyeken igen eredménye

sen szerepelt. Egyetemi hallgató korában 
dolgozatai jelentek meg Ebben az idő
ben a matematikai tudományokban a dif

ferenciálgeometria foglalkoztatta olyan 

eredménnyel, hogy szakmai, tudományos 

körökben őszinte meglepetést kelten. Fog

lalkoztatta a háromteM-probléma, illetve a 

soktest-probléma. Itt találkozott az égime- 
chanika kérdéseivel, és perturbációs meg

oldásokat. illetve számításokat végzett.

sokszor új eljárásokkal. Az M15 gömbhal
mazra vonatkozó csillagászati megfigyelé

sei is figyelmet érdemlőek Egymás után 

jelentek meg jelentős eredményeket fel
mutató dolgozatai.

Részt vett a 4 kozmogóniai kongresz- 

szuson (Moszkva). Hannadmagával részt 
vett a kaukázusi expedícióban is, a teljes 
napfogyatkozás megfigyelésén.

Az USA-ban is sorra jelentek meg újabb 
eredményei, alapvető megállapításai a mű
holdak pályájának elemzéséről, a pálya 

kiszámításáról, annak menetéről, a méré
sek eredményeinek felhasználásáról, a 

Föld gravitációs erőterének meghatározá

sáról. Utóbbiak eredményeként állapítot

ta meg, hogy a Föld egyenlítője nem kór 

alakú, s hogy 3 Föld felszíne hullámos 

(geoidunduláció). A nehézségi erőtér elté

réseit térképre is rajzolta. Ilyen sejtések 
voltak korábban is. de ezeket ő bizonyítot

ta be A korábbi számítások 100 m pontos

ságiak, az övé 10 m-es, amely 26 500 mű

holdmérés elemzésére támaszkodott,

Publikációinak száma 40 (ebből 8 ma
gyar nyelvű). Első irása 1949-ben, az utol
só halála után, 1966-ban jeleni meg.

A nagy ígéreteket korán sírba vitt. ma- 

gyar-amerikai kitűnő égimechanikus I I 

érdemeit elismerendő, elneveztek róla a 

Hold túlsó oldalán egy krátert, valamint az 

ő nevét viseli egy aszteroida is.

Irodalom

Nekrolrtj* Natúré, 1965. auR
Vörfas Lúizló Zsigmottd



JÁKY JÓZSEF

(Szeged, 1893-jut. 15- 

Rudapest, 1950 ixepl 13)

Mérnöki oklevelét 1915-ben szerezte meg 
Pályáját a budapesti Műegyetemen, Zielíns- 
ki professzor tanszékén kezdte múlt tanár

segéd A 20-as évek elején a közlekedési és 
vasútépítési tanszéken tevékenykedett, itt 

készítette el 1924-lxm doktori értekezését 

Terzaghi könyvének megjelenése (1925) 
után figyelme a talajmechanika felé irányult. 

Először a rézsűállékonysággal, majd az 

anyagvizsgálattal, a feszültségeloszlással és 
a szilárdságtannal foglalkozott. 1927-ben 

Jeremiah-Smith ösztöndíjjal egy ével az 

Egyesült Államokban (Massachusetts Inst., 
Cambridge) töltött, Terzaghi bevonta ót az 
ott folyó nagyszabású kutatási munkákba.

Hazatérése után felállította Európa első 
talajmechanikai laboratóriumát. Hallatlan 
akaraterővel népszerűsítette az új tudo

mányágat. Ennek köszönhetően a 30-as 
evek végén már igen sok mérnöki létesít

ményhez készült előzetes talajvizsgálat. Új 

^kinyomás-elméletet dolgozott ki (1934), 
és figyelemre méltó anyagot nyújtod be az 
első talajmachanikai és alapozási konferen
ciára (1936), amelyen személyesen is részt 

Vtftt. Ebben az évben lett az egyesület ma- 

Kyar csoportjának az elnöke Ezt köve

tően igen sokat foglalkozott az útépítés ta

lajmechanikájával, a fagy és a térfogatvál
tozás elleni védekezéssel, burkolatok mé
rgezésével.

1938-tól oktatta a talajmechanikát a 
budapesti Műszaki Egyetemen, amelynek 

•936-tól rdk , 1939-től ny. r. professzora, 
*941-iö| pedig a vasútépítés és földmű

i k  tanszék (a későbbi gcotcchmkai tan- 
^ k )  vezetője

•942-től a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező. 1948-tól rendes tagja Mun

kissága elismeréseként a magyar állam

1946-ban Marcibányi-díjjal, 1950-ben Kos- 
suth-dijjal tüntette ki.

Főljb művei

, Az elméleti rézsű és alkalmazása a mélyépítés
ben MMÉE Közleménye, Bp., 1925; The da*- 
sieal eartli pressurc tlieory Proc. of the 4th Int 
Cnngress on Applied Mechanicx, Cambridge.
1934.. Stability of canh slopes. Proc. of the Ist 
1CSMFE, Cambridge, 1936.; Talajmechanika 
(magyar nyelven) Bp., 1944.. Sur la stabilité des 
mavses de térre complement plastlques Mű
egyetemi Közlemények, 1947-48.; Minimum 
value of earth pressure Proc. of the 2nd ICSM- 
FE, Rotterdam, 1948; Növel tlieory of earth 
presxure. Conf. on the 2ixl ICSMFE, Rotterdam, 
1948

Irodalom

Cedenkbuch für Prof. dr J. J. Up., 1955
Rétháti IAsz tó

JAKY JÓZSEF

(Eperjes, 1897.

Budapest, 1945 január >)

A gimnázium elvégzése után 1915-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmér

nöki karára iratkozott be, azonban tanul

mányait a háború miatt félbeszakította. 
Gyalogos tisztként vett részt a harcokban. 

1920-ban átkerült a honvédség hivatásos ál

lományába, 1921-től átvezényelték a Mű

egyetemre tanulmányainak folytatására. 

Gépészmérnöki oklevelét 1925-ben sze

rezte meg.
I927-I>en a Haditechnikai Intézeti* he

lyezték, ahol az újonnan felállított elektro

mos lalxjratóriumot kellett megszerveznie 
Flíben a leosztásában a honvédség rádió 

adó- és vevőberendezéseinek a tervezését, 
kísérleteit és vizsgálatait irányította, s tartot

ta a kapcsolatot a gyártásban résztvevő 

híradástechnikai vállalatokkal Az R1-R14
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katonai rádiók adó- és vevőberendezései
nek fejlesztése, gyártása és vizsgálata is 
az irányítása alatt folyt A készülékekről ka

tonai körökben és a Mérnöktovábbképző 

Intézetben számos előadást tartott.
1941-ben „Doctor Technicus" címet ka

pott a lövegekből kilőtt lövedékek kezdő- 
sebességének elektronikus úton történő 

meghatározásával foglalkozó tanulmá

nyáén. A hadiműszaki tórzskar tagjaként a 
Ludovikán híradó ismereteket oktatott

1942-ben az ó felügyelete alatt alakult 

meg a Bay-csoport az Egyesült Izzóban 
Feladatuk a lokátor és a mikrohullámú rá

dió berendezések fejlesztése volt. Másfél év 

alatt megszületett a Borbála, a Sas lokátor 

és egy mikrohullámú adó-vevő berende

zés. Irányításával kezdte el gyártásukat a 

Standard Rt. a hábon'i végén. A sikeres 
lokátorkísérletek alapján - Bay Zoltán ké
résére - engedélyezte a Hold-radar kísér

leteket, 1944 márciusában A háború vég
napjaiban ez a merész magatartása - a ha

ditudomány békés felhasználásra - jellem

zi humanitárius érzéseit. Tragikus halála 
miatt nem érhette meg a Hold-visszhang 

kísérletek sikerét.
1945 elején családjával a Hadik laktanyá

iéin húzódott meg, amikor bombatalálat ér
te a laktanyát és családjával együtt vesztet

te életét J. J. a második világháború végéig 
a magyar katonai rádiózás legnagyobb 

szakértője, fejlesztője és irányítója volt

Irodalom

KERÉNYI 1.: A magyar katonai rádi67:i.% hfisfcn- 
ra. Bp,, 1095.

Mészáros Sándor

JÁMBOR LAJOS
(test, 1869okt M  - 

Rudapcst, 1915- női’)

A Ittidapesti Műegyetemen szerzett épí
tészmérnöki oklevelet Flóször Hauszmann 

Alajos, azután Alpár Ignác műtermében 

dolgozott 1894-ben a Magyar Mérnök- és 

Építész Egylet pályázatán Wünsch Hóhért

cementgyáros megbízásából, cement- és 
gipszpallókból építendő nyaraló tervraj

zait készítette el Az Alpár-iroda alkalma

zottjaként az 1896-os, ezredéves kiállítás fő
kapujának tervezését és a történelmi főcso

porttal együtt történő művezetői teendőit 
is ő látta el Egyesületi mutatója a Magyar 

Mérnök- és Építész Egylet aranyérmét
1897-ben érdemelte ki. Ezzel egyidőben 

Lechner Ödön munkatársaként a kőbá
nyai Szent László-plébániatemplom részlet
terveit készítene el, majd önállósítva magát, 

Bálint Zoltán építésszel indított közös vál

lalkozást. Kiemelkedő sikerűk volt az 1900- 

as párizsi világkiállítás magyar pavilonjával 

szerzett I. díjuk. A Szajna partján megépült 

és a Vajdahunyadvár építészeti jellegze
tességeit magán viselő mű - mely építésze

ti Grand Prix-t Ls nyert -, Magyarország Eu
rópához való tartozását reprezentálta a 

nemzetközi porondon, Magyar szövő- és 

háziipari-, erdészeti- és faipari-, vas- és 
fémipari kiállítás és pékműhely mutatko

zott be, valamint vendéglő a magyar pavi

lon alagsorában. Bálint Zoltánnal közö
sen sok pályázaton vettek részt, nemcsak 

jelentős dijakat, de teljes kivitelezést je

lentő megbízásokat Ls elnyerve. Épületeik 

részleteinek kidolgozásakor olyan kiváló 

épületszobrászokkal, festőkkel, berende

zőkkel és műlakatos, illetve kovácsművé
szekkel dolgoztak együtt, mint Zala György, 
Kernstok Károly, Hóth Miksa, Forreiderés 

Schiller. 1898 és 1900 közt pályázaton 

nyerve a megbízást, Szatmáron megépítet

ték a Pannónia szállót és vigadót. A VI. ke

rületi, Bajza utca 44-es számú, Bamch-há- 
zukat Walter Crane 1900-as budapesti láto
gatásakor a város legszebb épületének 

nevezte Lechner Ödön 1899-ben készített 
tervének módosításával, a Stefánia és az Aj- 

tósi Dürer út sarkán Zala György műterem- 

ház;! valósult meg 1901-ben. Ligeti Miklós 
műteremháza és belső berendezése 1900- 

ra épült fel, szintén a Stefánián Az 1902- 
lx*n a Bajza utca 42-ben épített Léderer-ház 

homlokzati mozaikjának munkáit Kernstok 

Károly é.s Kóth Miksa végezte. Tervpályá-
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2a tón nyerték a vízaknafürdői szálloda és 

fÜrdőegyüttes kivileiét 1905-ben, a nagybá
nyai István király szálloda és vigadóét

1908-ban, a budapesti Bem rakpart 47 
szám alatti Legfőbb Állami Számvevőszék 
épületének megépítését 1909-ben, vala

mint a debreceni Vármegyeháza kivitelét 
1910-ben. Szintén Debrecenben valósulha

tott meg pályázati I. díjként a református 
egyház bérháza és püspöki palotája a Hat

van utca 1 szám alatt, 1911-13 között. 
Budapesti lakóház építészetük sorát gazda
gította dr, Korányi Sándor háza az V kerü
leti Váci utca 42-ben és a gróf Károlyi-ház 

az Irányi utca 25-ben. Továbbá Bálint Zol

tánnal közös, saját bérházuk és miitermük 

a XI, kerületi Budafoki út 9-11-ben, a VI 

kerületben a Hirsch-villa, a Munkácsy Mi
hály utca 16-ban és a Kmetty György utca 

31-ben épült villa, valamint az Andrássy út 
130-ban emelt lakóház is, valamennyi 1908 

és 1911 között Az 1900-as párizsi világkiál
lítás világsikere után megépítették az 1905- 

ös nemzetközi kiállítás magyar osztályát, 

majd 1908-1>an Londonban, az Earl'sCoiirt- 
ban a nemzetközi kiállítás magyar utcáját 
•s. Jámbor La)os az I. világháborút követően 

n Képzőművészek Országos Egyesülete vég

óhajtó bizottságának, a Középületek Or
szágos Kelügyelőbizottságának volt tagja.

hJbb művei

A párizsi világkiállítás magyar épületcsoport - 

iának tervei. (MÁLINT Zoltánnal kftzftsen) 
Kp ,1K99

Irodalom
1 'U «J Öüfln Magyar interirtrok Magyar Ipar

művészet 1913/5 GERIJ! lánox-KOVÁCS Al-

lil.i MAKOWCZ Imre. A századforduló nugvar 

építészete llp,, 1990

Mú)dricza Péier

Janáky isiván

ntM rnet<Tcds4rbety, 1901. dec. 27 - 

K'dafMu, 1966.fűn. t .l)

* ’ építészt, ;t legendás Simplon kávéház

l,>rzstag)aként érdekelte az irodalom, a

képzőművészet, mozi és színház is. 1929- 

ben szerezte meg diplomáját és pályáját Ar- 
vé és Gerstenberger műtermében kezdte 

el 1930-36 között Tóry Emil és Pogány 
Móric irodájában dolgozott. Az 1934-es 
Budapesti Nemzetközi Vásárnak több |pa

vilonja is fűződik a nevéhez, melyek közül 
a legextravagánsabb a Sternberg hang
szer- é.s rádiókereskedés nyitott zongorát 
formázó pavilonja Önálló munkájának te

kinthető a II. kerületben az Áfonya utca 3 
.O.ám alatt 1935-36 során épült, lejtős tere

pen, szabadon álló kétemeletes lapostetós 
bérvilla, valamint a Balatonföldváron emelt 

Sellő-üdülőszálló. 1936-ban - miután Ma- 

sirevich Györggyel közösen országos terv

pályázaton az első díj mellé elnyerte a 
margitszigeti Palatínus Strandfürdő megbí
zását is - önálló építészirodát alapított.
1936-tól 1948-ig- a magán tervezőirodák 

kényszerű „kolhozosításáig" - ebben a 
felállásban működött, mindössze néhány 

alkalmazottat foglalkoztatva. J. I. rendsze

resen nyert első díjat tervpályázatokon, 

ami akkoriban a megbízást is jelentette, Az
1937-ben elkészült Palatínus Strandon kí
vül így valósult meg a Madách téri OTI ! >ér- 
ház és rendelő 1939-40-lien, melyet Hüb- 

ner Tiborral együtt tervezett. 1939-ben 
épült meg a XI. kerületben a Tűzőrség 

(Tas vezér út 9.), 1940-ben a IV. kerületben 

a Tűzoltóság épülete (PappJ. tér 1.). J. 1. 
nagyon jó viszonyban volt a C1AM csoport 
tagjaival, Fischer Józseffel és Molnár Farkas
sal - Breuer Marcellel még pályáztak is - 

annak ellenére, hogy azok mereven geo

metrikus, puntan házaival szemlien mindig 

is oldottabb, tömegében, anyaghasználata

ién, formai megoldásaiban jóval gazda

gabb, a társművé.szeteknek is lehetősége
ket nyújtó épületeket valósított meg. A 
40-es éveklwn fellángoló falukutató moz

galom hatása az 1941-ben Szigetszentmlk- 
lóson emelt óvoda és egészségház, a nem

zetközi és a hazai architektúrában egyaránt 
megelevenedő romantikus tendenciák pe

dig a Jánoshegyi Nagyszálló (1940-41), 
valamint az 1943-ban megépített Magyar
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Pamutipar Újpesti Munkasnőotthona cse

lében érvényesültek. 1942-ben fél eszten

dő alatt valósult meg Szendrői Jenővel kö
zös nagy munkájuk, az 1 kerületi Fő utcá
ban az Ipari Anyaghivatal székháza - a há
borús anyaggazdálkodás centruma -. mely 

az első nagyobb téli építkezés volt Ma
gyarországon. 1948 nyarán J. 1. is állami ter

vezővállalathoz kényszerült, először az 
ÉTI. majd ennek átszervezésekor a MAT1, 

végül az 1949-ben megalakult KÖZTI épí
tésze lett. Tehetséges fiatalokkal dolgo
zott együtt: 1949-ben építette Farkasdy 

Zoltánnal a Budapesti Műszaki Egyetem 
Stoczek utcai kutatóintézetét, valaminijá- 

nossy Györggyel a hódmezővásárhelyi 

kultúrotthonL Szintén 1949-ben kezdődött 
meg a Miskolci Nehézipari Egyetem terve

zése, amelybej. I. Farkasdyn ésjánossyn 
kívül Raáb Ferencet és Zalaváry Lajost is 
bevonta A „szocreál" megfoghatatlan elvá

rásainak Janáky számtalan terwariánsban 
próbált megfelelni, keserű következmé

nyekkel. A kultúrpolitika levegőtlenségeja- 

náky másik nagy. 50-es évekbeli megbízá
sát, a budai várpalota helyreállítását is ki

siklatta, annak ellenére, hogy munkáját

1953-ban az Ybl-díj első fokozatával is

merték el Janáky ezzel egyidöben a Mes
teriskola alapító tagja és az első kél ciklus 
igazgatója is volt. 1956-ban több törökor

szági szállodamegbízáshoz jutott a LAKÓ
TERV segítségével Ezek ugyan nem való

sultak meg, de friss, modern szellemiben 

foganl tömegfórmálásuk az 1958-ban elké
szült kecskeméti Aranyhomok szállóban 

visszaköszönt, ahol J. 1. színvonalas képző

művész-gárdát vonultatott fel. olyan egyé
niségekkel, mint Csernus Tibor, Hincz 

Gyula, Makrisz Agamemnon. E mű osztat
lan sikere J. l.-l valamelyest kárpótolta a 

szocreál intermezzo idején elszenvedett 
sérelmekért és a Mesteriskola 1960-ban 

történő megszüntetéséért is. Halála a mun

kahelyén érte.

Irodalom

FERKAI Amlrás-DÉVÉNYI Tamta J I (1901- 

1966) In OPEION 19K2. április. FERKAI And

rás Buda építészete a két világháború kuxciu. 

Hp.. 1995

MújUricza Péter

JANKÓ SÁNDOR

(Vasvár, 1866.febr.28- 

Vöuóck, 192}. máj. 14.)

Édesapjának a Vasvár közeiéiben lévő Ká- 
lóczfa-pusztán volt néhány száz hold föld

birtoka. Édesanyja a vasvári molnár lánya 
volt Sopronban az állami főreáliskolában 
érettségizett Kitűnő tanuló és jó szónok 
volt. 1887. októlierétől a Selmecbányái Er

dészeti Akadémia hallgatója. 1890-ben vé

gezte el az erdészeti szakot kitűnő ered
ménnyel, s az akkori előírásoknak megfe- 

leően, két év gyakorlat után, 1892-ben ál

lamvizsgázott. (A gyakornoki évek alatt a 

lúgost erdőigazgatóságnál - Lippán - erdő

rendezési, azon belül is földmérési mun

kákban vett részt.) 1892-ben áthelyezték a 
zalaegerszegi erdőhivatalhoz, 1893-ban 

pedig a Földművelésügyi Minisztérium er

dőrendezési osztályához kerüli, ahol az 

erdészet építési ügyeivel foglalkozol! Az 
erdőgyakornoki, erdészjelölt, erdész beosz
tások után 1901-ben főerdészi kinevezést 

kapott. 1906-ban a Selmecbányái Bányá
szati és Erdészeti Főiskola Földméréstani 

Tanszékére nevezték ki tanárrá, ahol az er

dészeti földméréslant, az erdei szállítóbe
rendezéseket és a vadpatakszabályozást 

oktatta

1906. májusában, erdőtanácsosi rangban 

fél évre közép-európai tanulmányúira 
megy, ahol a hazajövetele után oktatandó 

tantárgyak aktuális témaköreit tanulmá

nyozza.
Az akadémiából 1904-ben főiskolává 

vált intézmény fokozott követelményt, 

egyben nagy lehetőséget jelentett a frissen 
kinevezett tanárnak. Tantárgyi kapcsolódá

sok és eltérések késztették arra, hogy lerak

ja az Erdészeti Szállításiam Tanszék alap

jait, mely nem sokkal halála előtt, 1922-Ix>n 

váll ónállóvá.
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Tevékenysége, kutatási eredményei az 
ország határain túl is ismertté tették nevét, 
Publikációi az „Erdészeti Lapokban", a 
„Kataszteri Közlönyben” és az „Österrei- 
chische Zeitschrift für Vermessungswc- 
sen”-ben jelentek meg Utóbbiban a há

romszögelési hálózat hibaelemzési kérdé
seit foglalja össze 1920-ban A felsoroltak

tól kiemelhető a Prytz-féle ún. „ballás pla- 

niméter" elemzése és a planiméterek álta
lános használatáról írt tanulmány az 1910., 
'ti. 1915-ös évfolyamban, valamint a „Loga- 
rithmikus beosztású távolságmérő lécz'" 
leírása. Az erdészeti szakirodalom kortör

téneti jelentőségűnek minősíti a csúsztató 
utakról írt cikksorozatát.

Fő művei: Erdészeti földméréstani fel
adatok (Selmecbánya, 1907); Erdészeti 

fóldméréstan I.—II. (Selmecbánya, 1908— 
1910); Erdészeti szállítási eszközök és be

rendezések (Selmecbánya, 1908); Vadpa- 

takszabályozás (Selmecbánya, 1909); Foto
grammetria (Pozsony, 1917).

Láthatóan az összefoglaló műveket ki

nevezés*. után igen rövid idő alatt megír

ta. Korszakalkotónak számít a „Fotogram
metria'’ című könyve, az első magyar nyel

é n  kiadott fotogrammetriai tankönyv.

Munkássága mérföldkő volt a magyar 
erdészet és az erdészeti felsőoktatás törté

netében Tudását közel két évtizeden ke- 
résztül igényesen és színvonalasan tudta 

hallgatóinak átadni, akik őt a legőszintéb- 
•*n tisztelték és szerették.

Állandóan sportolt, aktív tagia, 1918-ig 
•anárelnöke volt az intézmény atlétikai 

klubjának 1889-1990-ben taruilótársainak 

szalmából az lf|úságt Kór elnöke 

Sopronban 1920-1922 kozott, nehéz 
“Akiien, tanártársainak elismerése a rek- 

!°ri S7-éklx* emelte. Ezt a tisztséget viselte
haláláig.

Hitvallására, egész életének tilozófiá- 

M a néhány sor, amelyet 1920-ban 
'■^tálalójában a Főiskolai Tanácshoz 

„A hat éve hazánkra súlyosodó 

^Kpróbáltatások, nyomor és szenvedés, 
ely*k még nem értek véget, népünket,

hazánkat pusztulással fenyegetik, Ez el
len csakis megfeszített munkával véde

kezhetünk. Programunk első pontja tehát 
a céltudatos, megfeszített munka legyen."

Irodalom

JENEIJ. S., Erdészeti Lapok, LX1I. évf. 6 füzet, 

Hp , 1923.; MASTALIRNÉ ZADOR Márta J. S

1866-1923 Mindnyájan voltunk egyszer az 

Akadémián II. Sopron, 1983., Dr. PANKOTAI 

Gábor: J S. az erdészeti felsőoktatás kiváló pro

fesszora, EFE Tud. Közi,, 1973.; J. S. 

(1866-1923). Magyar agrár történeti életraj

zok. Hp., 1988.; Dr. HÁC.SATYAI László: 

Megemlékezés J S.-röl - születésének 125- 

évfortlulőján. Erdészeti Lapok, Hp,, 1992

Szabó Gyula

JANOSSY I.AJOS

(Budapest, 1912. márc. 2.- 

fíudapest, 1978. márc. 2.)

Egyetemi tanulmányait a bécsi és a berli
ni egyetemen végezte Tudományos mun
kásságát W Kolhörster professzor berlini 

laboratóriumában kezdte el 1934-ben 
1936-tól 1947-ig Angliában a Nobel-díjas P 
M D Blackett professzor mellett dolgozott, 

a ma már méltán Blackett-lskolának neve
zett kozmikus sugárzási csoportban: előbb 
a Birkbeck Collegében Londonban, majd
1938-tól a manchesteri egyetemen. 1947- 

ben a dublini Instirute fór Advanced Studi- 
es professzora és a kozmikus sugárzási 

laboratórium vezetője lett.
1950-ben a magyar kormány hívására 

hazatért Magyarországra, ahol a Tudo
mányegyetem professzorává nevezték ki 

1951-1956-ig a Kozponti Fizikai Kutató 
Intézet kozmikus sugárzási laboratónu- 

mának vezetője, majd 1956—1970-ig az in

tézet igazgatója volt.
1948-ban az Ír Tudományos Akadémia, 

majd 1951-ben az MTA tagjává választotta 
Tagja lett még az NDK, Bulgária és Mon

gólia tudományos akadémiádnak is.

Tudományos munkásságát a kozmikus 

sugárzás kísérleti és elméleti vizsgálata, a 
statisztikus folyamatok tanulmányozása, a
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relativitáselmélet é.s a kvantummechanika 

alapvető kérdéseinek a vizsgálata és ez 
utóbbival kapcsolatban a fény mikrostoik- 
túrájának kísérleti vizsgálata terén fej

tette ki.
Legfontosabb tudományos eredményei 

a kozmikus sugárzás területén az áthatoló 

záporok felfedezése, a lokális és kiterjedt 
záporok főbb tulajdonságainak tisztázása 

és a mezonkeltés mechanizmusára vonat
kozó. W Heitlenel közös vizsgálatai voltak.

Több tudományos é.s tudomány-nép

szerűsítő könyvet írt a kozmikus sugár

zásról. Ezek közül a Clarendon Press, Ox

ford, kiadásában megjelent Cosmic Rays cí
mű monográfia ma is a kozmikus sugárzás 

egyik fontos kézikönyve Magyarul, ola
szul, lengyelül, bolgárul cs németül is je- 

ient meg kozmikus sugárzással foglalkozó 

könyve.
A statisztikus jelenségekre vonatkozó 

vizsgálatok eredményeképpen egyrészt a 
kozmikus sugárzási folyamatokban leját

szódó kaszkádfolyamatok általános elmé

letét dolgozta ki, másrészt a mérések érté

kelésének statisztikai problémáival foglal
kozott. Ez utóbbi témakörrel kapcsolatos 

eredményeit a Clarendon Press kiadásában 
(1965) angolul, a moszkvai M1R kiadásában 

orosz nyelven (1965, 1968), majd az Aka
démiai Kiadónál magyanil (1968) megje 
lent monográfiák tartalmazzák.

A speciális relativitáselmélet területén az 

eredeti Lorentz-féle felfogásból kiindulva 
kidolgozta egy, az Einstein-féle relativi

táselmélettől különböző, de azonos fizikai 

eredményeket szolgáltató elmélet alapjait. 

A téma egységes tárgyalását nyújtja az 

Akadémiai Kiadó gondozásában megle

lem (1971) angol nyelvű könyve
A kvantummechanika alapvető kérdé

seivel kapcsolatos vizsgálatai elsősorban az 

elmélet kísérleti alapjainak - és ezen Ixílüi 

a fény természetének - vizsgálatára irányul

tak A fény kettős természetének tisztázásá

ra végzett Jánossy-kísérleteket a kvantum- 

elmélet elvégzésével foglalkozó szakiroda- 

lom ma a legjelentősebbek közé sorolja.

Főbb művei
Cosmic Rays. Oxford, 1948,, Theory and Prac- 
tice of the Evalualion of Measuremenis. Ox
ford 1965.; Tlienry of Kelattvlty Based on 
Physical Reality. Bp., 1971

Irodalom

TÉTÉNYI Fál-SZABÓ Ferenc: J. L. Fizikai Szem
le, 1978 j NAGY Károly: J. L. Magyar Tudo
mány, 197H.; YATARO SEKIDO and ELUOT, H 
(Szerk.): Early History of Cosmic Kay Studies 
Boston, 1985., KIRÁLY Péter-NÁRAYNÉ Zl- 
EGLEK Mária J L és Erwm Schrödinger leve
lezése Bp.. 1987

Nárayné Ziegler Márta

JANSZKY BÉLA

(Ózd. 1884.JúL 19- 

fíudapest, 1945 jan  16.)

1906-ban szerzett építész diplomát a buda
pesti Műegyetemen. A Kós Károly vezette 

.Fiatalok" csoportjának egyik meghatáro

zó tagja volt. Szemléletükre erős hatást 

tett Lechner Ödön. akinek nyomán a ma

gyar építészet formanyelvének megújításá

hoz vezető utat keresték, s azt 3 népi épí
tészetben vélték megtalálni. 1905-től rend
szeres gyűjtöulakra indultak Erdélybe, Ka- 
lotaszegre J B tanulmányozta a skandináv 

építészetet, 1907-ben Finnországba, Svéd

országba é.s Németországba utazott. Ké
sőbb Londonban és Párizsban, Olaszor

szágban járt tanulmányúton. 1907-ben leg

jobb barátjával, Tátray Lajossal közösen 
tervezte a pécsi országos kiállítás népm ű

vészen, háziipari és néprajzi pavilonját - 

három tájegység jellegzetes paraszt házai

nak másolatait mellyel aranyérmei nyert 

Ezt követően, 1908-09 folyamán, Kós Ká

rollyal együtt tervezte a zeltegényi templo

mot. Az épületre jellemző mozgalmas lö- 

megformálás, a telőidomok játéka sokáig 
része maradt J B. architektúrájának J- U- 

egyéb, megvalósulatlan zebegényi tervei - 

Legényember hétvégi háza. Páni vendég

lő - az erdélyi-hegyvidéki építészet tö

megarányait tükrözik: magas tetósík. hang
súlyos faszerkuzet. 1910-lien IványiOrun-
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wald Bélával és Falus Elekkel megalapítot
ta a kecskeméti művésztelepet. A varas a 
Műkerthen adott helyet a telepnek, az 

épületek terveit J B. és a vele társult Szi- 
vessy Tilxjr készítette (1910-1 D. J B. 1911- 
től a földrengés sújtotta Kecskemét új

jáépítésének irányítója volt, ekkor tervez
te a Kaszinó épületét - melynek homlok

zatát Iványi Grünwald freskói díszítették 

ugyanakkor a művésztelep kerámia sza
kosztályát is vezette.

Szívessy Tiborral való együttműködésé
nek első szakasza 1911-től 1918-ig tartott. 
Ebben az időszakban készültek a szolno

ki Hitelbank (1912) és a budapesti Fe

rencvárosi Torna Club (1911) mára elpusz

tult, lebontott épületei, valamint Szász Já

nos háza Baján (1912). Utóbbi kél épület 

változatos kialakítású tetőzete, rácsszerű 
ablakoszlása érdemel figyelmet. Háború 

előtt emelt jelentős épületei közül ma még 

*11 néhány budapesti villája és lakóháza.
A háború után J. B. jellegzetes formai 

elemeit részben megőrizve, fokozatosan 

kapcsolódott a korszerű, modern építé
szethez. 1926-32 között ismét társult Szi- 
vessy Tiborral. Ekkor épült a még magya

r-nemzeti stílus jegyeit is viselő pestlónn- 
ci polgári iskola (XV1I1., Kossuth tér, 1926), 

a rxjsterzsébeti gimnázium (XVII., Török 
Flóns u., 1928), és református templom 

r 1929)- A/, art déco és a késői szecesszió 

térszerkesztésének hatása figyelhető meg 

a Szemlőhegyi út 23/b. és a Virágárok u. 3.

-*latt épült lakóházaikon (1928-29. é.s 
*931). a modern építészet szellemében 

készült alkotásaik közé tartozik a gyár

épületből átalakított szentgotthárdi iskola

szanatórium, sima falfelületekkel, nagy, 
n*Kyszögű ablaknyílásokkal, valamint egy 
P-'saréti családi ház. Irodájukból került ki 

lenini és az Uránia mozi (1926, 1932) 

•építésének terve A második világhábo- 
alatt épült meg a Budapesti Kisipart Hi- 

1 intézet Kt hétszintes székháza a Vas tit* 

*** s’Mly utca sarkán.
* 11 lelentős szakirodalmi tevékenyse- 

Wl °lytatoit. a nemzeti építészeti törekvé

sek történetét összefoglaló munkái úttörő 
jellegűek.

Főbb művei

A magyar formatftrekvések története építé
szetünkben Hp., 1929 ; A magyar formára va
ló törekvések kritikai megvilágításban Ma
gyar Mérnök és Építész Egylet Közleményei, 
1939, A rózsaszínű liáz. Regény, (Ózdi Héla né
ven) Up., é.n.

Irodalom

CSÁSZÁR László; J. ü.t Magyar Építőművészei, 
1976/1.-, i0 JÁNSZKY Béla: J H , Magyar Épi 
tömüvészet. 1984/6., GF.RLE Jinos-KOVÁOi 
AUila-MAKOVECZ Imre A századforduló ma
gyar építészete. Hp., 1990

Hajdú Virág

JÁRAY PÁL

(Bécs. 1889 márc. 10.- 

.U. Gálién, 1974 szepi 22)

Igen sokoldalú, több vonatkozásban a ko

rát megelőző feltaláló volt. A nevéhez fű

ződő nagyszámú találmány közül leghíre
sebb a század húszas éveinek elején alko

tott, teljesen áramvonalazott karosszériájú 
autó, a „Siromlinienwagen" 1923-tól Svájc

ban élt, ahol rádiógyára is volt Munkássá
ga elsősorban repülőgépek korszerűsítésé
re irányult - főleg svájci cégek részére 

dolgozott de foglalkozott vízijárművek
kel is. 1950-től Wetzikonban kis mérnök

irodáját vezette.

Pályafutását a Bécs melletti FLschamend- 
Ixrn repülőgépek tervezésével kezdte. Már 
1910-ben szabadalmaztatott egy szárny- 

profil keresztmetszetű hordfelületet, ame

lyen zéró állásszög esetén Ls keletkezett fel
hajtóerő. 1913-ban a német katonai ható

ságok álkérték az Osztrák-Magyar Monar
chia katonai főhatóságaitól, é.s Friedrichs- 

hafenbe, a l.uftsehifíbau Zeppelinhez ve
zényelték szolgálatra, ahol a léghajók áram

lástani vizsgálatival foglalkozott. Egyik el
ső munkája a léghajók burkológörbéjé

nek analitikus egyenletek formá|ában tör

ténő felirás:i volt, melynek alapján a légha
jó további fontos geometriai jellemzői meg
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határozhatók Behatóan foglalkozott a gaz

daságossági mulatók javításával, a testek el
lenállás-tényezőjének csökkentésével. A 

gazdaságosság jellemzésén! új mutatót ve
zetett be, az összhatásfok viszonyát a lég
ellenálláshoz. Munkássága nyomán a Zep- 
pelin-léghajók gazdaságossága kétszeresé

re növekedett.
A háború után elkészítette a Luftschlff- 

bau Zeppelin számára a világ akkori leg
nagyobb szélcsatornáját, amelyben továb

bi kísérleteit folytatta. 1920-ban szabadal
maztatta a legkisebb örvényleválást (legki

sebb ellenállást) létesítő léghajóalakot, 

mely elöl erősen lekerekített, hátul pedig 

hosszan elhúzódó kúpban végződő forgás- 

test. Ezek után érdeklődése a talaj közelé
be helyezett testek ellenállás-csökkentése 

leié irányult. Elméleti megfontolások és 
kísérleti vizsgálatok alapján kimutatta, hogy 

a talaj közelsége jelentősen befolyásolja a 

testek körüli áramlást, és így a talajra, vagy 
közvetlen közelébe helyezett legkisebb 

ellenállástényezőjű test alakja eltér a talaj

tól távoli ideális test alakjától Az új alak 
meghatározásának alapgondolata az, hogy 
a talajtól távoli ideális test köríti kialakuló 

szimmetrikus áramlás vízszintes szimmetria- 

síkja megfeleltethető a talajnak, a szimmet- 

nasik fölötti féltest pedig a talajra helyezett 
ideális testnek. A talaj közelébe helyezett 

legkisebb ellenállás-tényezőjű alak tehát 

egy elöl erősen kerekített, hátul hosszan el
nyújtva záródó test, melynek alsó felülete a 
talajjal párhuzamos sík felület.

Alapgondolatát, fokozatosan kiegészít

ve. a legkisebb légellenállást adó járműtes- 

tek kialakítására kezdte alkalmazni. 1920 
okt. 13-i keltezésű az első vázlat, amely egy 

talaj közeli ideális test alakú személyautót 

ábrázol Itt J P. a kerekeket már a ka
rosszéria alá helyezte, de az utastér még 

nyitott tetejű Ezt az alakot, kiegészítve az 

utastér lefedésével és döntött szélvédő al
kalmazásával, 1921. márc. 25-én szaba

dalmaztatta. Kzután jut arra a gondolatra, 
hogy az utastér alakja is egy, az alsó ideá

lis testre helyezett másik ideális test le

gyen. Az ilyen módon összetett ideális jár

műalakra vonatkozó szabadalmi leírását 
1921. szept. 6-án nyújtotta be. Ezt követően 

hosszas szabadalmi csatározások kezdőd
tek. végül csak évek múltán kapta meg sza
badalmát a jármű alakjára.

Amint arra [áray is több ízben rámuta
tott, a kocsik áramvonalazása nem egysze

rűen csak az élek nagy sugárral való leke- 

rekítéséből áll (így keletkezett a sok „Pse- 
udo-Stromlinienwagen"). Megfogalmazását 
szabadon fordítva „a levegő, igen maka
óul, csak bizonyos alakokat részesít előny
ben" Az áramvonalas autókon általában 

felhajtóerő ébred, melyet csak ront a hosz- 

szú hátsó részben a nyomásnövekedés

sel áramló közeg leválásra való hajlama és 
az ebből adódó bizonytalanság.

1922 tavaszán jelent meg a cikke a Dér 
Motorwagen-ben. Stromlinienwagen, ei- 
ne neue Form dér Automobilkarosserie 

címmel. A Stromlinienwagen kifejezés itt je
lenik meg először, és annak ellenére, hogy 
J I*. valamilyen rövidebb, markánsabb ki

fejezést szeretett volna - mint pl. a koráb

ban általa konstruált új típusú kerékpár 
J-Rad1' neve ez a megnevezés maradt 

fenn. Noha J. I*. még 1922-ben egy továb
bi cikket is publikált a Dér Motorwagen- 
ben, melyben a járművek légellenállásának 

a legyőzéséhez szükséges teljesítmény szá

mításával foglalkozik, a szakma és a szak
sajtó egy ideig válasz nélkül hagyta felfe

dezését Hasonló volt a sorsa más publiká
cióinak is, mint pl az 1922-ben Klemperer- 

rel, a kísérleti intézet vezetőjével együtt a 

friedrichshafeni szélcsatornában végzett 
modellkarosszériák légellenállás-tényező 

méréseiről szóló jelentés, amelyet a Ze- 
iLschrift fílr Lufttechnik und Motorlults- 

chifTahrt közölt. Az első, pár szavas sajtó- 

reagálások 1923-ban jelentek meg.
Közben J I* megépítette az első ka

rosszériát a Ley-autógyár (Arastadt in 11ú>- 

nngen) által készített alvázra tízzel reklám

mal tett Friedrichshafenliől Frankfurté 

érintésével Berlinbe, Drezdába és vissza 
1923 jún 23-án a Berliner lllustnerte Ze-
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iiung címlapjára került a kocsija. 1923 
őszén a Dixi-Werke egy 24 LE-.s, 6 henge
res kocsit készített a J. IJ által tervezett 

karosszériával; ezt szept 29-én kiállításra 
vitték. Hasonló autót állított ki az Audi-Wer- 
ke is Később más autógyárak (Bugatti, 

Voison) is alkalmazták a Járay-féle ka

rosszériát. Az áramvonalas karosszéria kü
lönböző versenyeken bizonyította létjo

gosultságát. pl. 1923. okt. közepén a Ley- 
alvázra épített versenyautó kategóriájában 
megnyerte a 225 km hosszú „Rund und 
Belzig" autóversenyt A 30-as évek köze

pe táján készüllek a Mercedes-, ill. Audi-al- 

vázra Járay karosszériák, amelyek több 
mint 130 knv'h sebességet is elértek, ill 

1935-ben elkészült egy 3.5 1 Maybach-mo- 
dell, amelynek sebessége meghaladta a 

170 km/h értéket- Az Adler vensenysport- 
és rekordautók is Járay karosszériával ké
szültek. A kis Triumph Junior Sport együlé- 

ses autó, és az 1,8 1 Adler Triumph egy sor 

versenyt nyertek a kategóriájukban. Az

i Adler Tnumph autók nemcsak több új 

rekordot állítottak föl, hanem a 24 órás Le 
Mans versenyen indulva, hatodik és kilen
cedik helyezést Ls szereztek. Leghosszabb 

Ideig a Tatra autókon lehetett látni a Járay 

<-*lvei alapján sorozatban gyártott karos- 
bénákat

A Járay-féle alak még a mai kutatások 
•venni is a legkisebb légellenállást biztosít

ja A légellenállás-tényezőt az akkor hagyo

mányos kivitelű jármüvekhez képe.st kb 
25%-™ csökkentette, finnek közvetkezté- 
**n az üzemanyag-felhasználás kb 30%- 

kal csökkent Mindemellett azonban szá- 
lr*os további előnye is van, pl. nem kelt 

,r*aga mögött nagy örvényeket, ezáltal 

esökken az úttestről felvert por és sáros víz- 

Cseppt*k mennyisége, ami egyrészt a inö- 
Kotte haladó jármű közlekedésbiztonsága 

^ ‘mpontjálxM fontos, másrészt pétiig tisz- 
j*Mvak Ls maradnak a járművek A Járay-fé

* karosszéria minden előnye melleit még- 
>c'm tudott széles körben elterjedni, vagy 
“lint egyes hívei remélték, általánossá vál- 

^  Ennek oka részben a harmincas évek

gazdasági válsága volt, de olyan ténye
zők is szerepet jáLszottak, mint pl. az autó
gyárak közötti verseny kikényszeritette 

„minden évben más kocsi" elv, amely nem 

engedett rögzülni egy meghatározott ala
kot Előnytelen sajátossága a teljesen áram
vonalas karosszériának a hosszan elnyúló 
hátsó része, ami az egyre növekvő városi 

forgalomban hátrányt jelent.
J. P. munkásságán végigtekintve látha

tó, hogy a kezdetektől fogva mindig kora 
legkorszerűbbnek számító területén alko

tott. Tudományos alapossággal közelítette 

meg a repülőgépek, léghajók, autók terve
zése során felmerülő problémákat, jó ér

zékkel sikerült a műszaki gyakorlat számá

ra is elfogadható megoldást találnia, amit 
általában meg is valósított A teljesen áram
vonalas autókarosszéria lényegesen meg

előzte korát, az általa kialakított elvek ma 
is alapját képezik a járműáramlástam vizs

gálatoknak.

Irodalom

Automobiliedmísche Zeitung, 1934. 4.; Auto- 
mohlltechnlsche Zeitung, 1939 16, Autonio- 
biltechnische Zeitung, 1969 4 ; FKANKEN- 
UERG, Kid iá iö-MATTEUCCI , Maicci: Geschich- 
te des Automobil*. 1973-1* S. Verlag.; VAJDA 
l*ál: Creative Hungárián* in Mathematics, Ast- 
nmomy, I’hysics, Chemisiry, Technical Scien
ces and Industrie - a Selected Hio-Ulblio- 
graphy. Technikatörténeti Szemle, 11 1979.; 
HÖLÖNY József Magyarok a nagyvilágban - 
életpályák századunkból (Kézirat). Országos 
Széchényi Könyvtár

Hegel tenán

JÁVORKA SÁNDOR

(Hegybá»ya, IHfíJ márc. 12- 

litulapcii. 1961 szept. 28.)

Középiskoláit Selmecbányán, a tudomány- 

egyetemet Budapesten végezte. 1906-ban 
doktorált Már 1905-lx-n belépett élete el
ső és egyetlen munkahelyért*, a Magyar 

Nemzeti (később Természettudományi) 

Múzeum növénytárába 1919-ben kine
vezték a növénytár vezetőjévé; emiatt ké-
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söbb munkatárssá minősítették vissza.

1932-ben lett egyetemi tanár. 1934-ben 
már újra a tár igazgatója, egészen 1940-ben 

történt nyugállományba vonulásáig 1936- 

ban 3Z MTA levelező, 1943-tól rendes tag
ja. 1940 után nyugdíjasként még tovább, 20 

éven át naponta rendszeresen bejárt a nö
vénytárba, felhasználva munkájához annak 
gazdag herbáriumát és könyvtárát. 1952- 

ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Számos 
társadalmi, tudományos és ismeretterjesz

tő társulat (MTA, TIT stb.) aktiv tagja, szer

keszti a Botanikai Közleményeket, majd az 
Acta Botanica Hungarica-t; egyik alapító

ja, haláláig vezetője (részben írója is) a 
Magyarország Kuliúrflórája sorozatnak. 

Több külföldi kongresszus résztvevője, az 

angliai Flóra Európáé bizottság egyik ha

zai munkatársa.

J. S. századunk első felének Európa- 
szerte Ismert flórakutatója, a Kárpát-meden

ce és a Balkán növényvilágának ritka ké

pességű tudósa. Biztos és egyedülálló faj- 
ismeretét szenvedélyes lerepjárásai során 

a természetben telt megfigyelései, gyűjté
s i  és tehetsége alapozták meg. 60 év alatt 
közel 2200 napot töltött a szabadban, és az 

ennek során gyűjtött 22 000 lapnyi herbá- 

riumi anyaga is egyedülálló teljesítmény 
120 új növényt fedezett fel és írt le. Nevét 

40 virágos és virágtalan taxon őrzi, köztük 

a legújabban felfedezett kub3i Rubiace- 
ae-nemzetség; a Javorkaea.

Jelentős számú (220-nál is több) publi
kációjának zöme a ilorisztikával, a rend
szertannal és a cborolőgiával (elterjedéslan) 

foglalkozik, esősorban a Kárpát-medence, 

az Alpok és a Balkán (Albánia, Jugoszlávia. 

Bulgária) területével öszszefüggésben 
Egyik legszorgalmasalib gyűjtője a Móra 
Hunganca Exsiccata sorozatnak. Monogra
fikus genuszfeldolgozásai (Onosma. Enca- 

ceae, Hieracium, l.inum, Sorbus) melleit 
legfőbb érdeme, hogy neki köszönhető a 

inár Kiiaibel óta tervezett magyar Hóra mű 

tényleges megalkotása Két évtizedes mun

kássága alapián állította össze az 1400 ol

dalas Flóra Hungarica-t, mely a hazai 116-

rakutatás mérföldköveként a Kárpát-me- 
dence valamennyi magasabb rendű (4000- 

nél is több) fajának kritikai áttekintését 
adja. E művében jelennek meg a kiváló il- 
lusztrátortárs, Csapody Vera (1. ott) első, 
morfológiai rajzai, melyet később az együt

tes munkásságuk koronájaként megjelent 

nagy képes atlasz pompás ábrái követ
nek. A ma is nélkülözhetetlen kézikönyvei 

1975-ben, 1979-ben és 1991-ben újra meg

jelentették.
Szintén Csapody élethű Illusztrációival 

jelentek meg közel 40 év során a Kis nö

vényhatározók, majd színes akvarellekkel 
a népszerű Erdő-mező virágai (magyar és 

szlovák kiadásokban), azután a Magyaror

szág gyógynövényei (1948), valamint a 
kerti dísznövények színes atlasza (1962).

Alapvető forrásmunka a nagy előd, Ki- 
taibel Pál örökbecsű herbáriumának kriti

kai érzékkel feldolgozott sorozata (1923— 

36), és a kétszáz éves jubileum alkalmából 

megjelentetett részletes Kitaibel-életrajz 
(1957). Sok más botanikusról szóló meg

emlékezésen kívül több természetvédelmi 
és ismeretterjesztő cikk (vagy könyv: Viru

ló természet, 1948) került ki tollából.

Főbb művei

Magyar flrtra (Flóra Hungarica). Hp , 1924—25 , 
JÁVORKA-CSAPODY Icnnographia Florae 
Hungáriáié Hp., 1929-34., JÁVOKKA-SOÓ 
A magyar növényvilág kézikönyve Hp,, 1951 , 
JÁVOKKA-CSAPODY Kerti virágaink. Bp., 
1962.

Irodalom

SZABÓ-MOESZ-GOMHOCZ: A magyar (ló
rii Hot. Köziem. 22 1925; ZÓLYOMI: trinne- 
rung an í>. J (1HH3-196D Annál Mas. Nai 
Hűiig. 54, 1962., FKI.S7.TEK Jávorka „Magyar 
flörá'-ja Hol Köziem 62. 1975

Pnszter Szaniszló

JFD IJK  ÁNYOS ISTVÁN

(Színiéi 1800 Jatt. II-  

í.yór. 1891 dec 15 )

A Komáromi negyei Szimó községi >en szú- 

lelett Tanulmányait a nagys/omlxati és a
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pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817lx?n 

belépett a Szent Benedek rendbe, ettől 
kezdve tanulmányait rendjének iskolái

ban folytatta. 1822-ben avatták doktorrá. 

Rendi elöljárói a győri líceumba helyezték, 
itt 1822. nov 4-én tette le a tanári esküt, 
1831-ben áthelyezték a n-nd pozsonyi aka

démiájára, ahol 1839-ig tanított. F.ttől kezd 
ve - nyugállományba vonulásáig - a buda
pesti Tudományegyetem fizika-mechanika 

tanszékének professzoraként fejtette ki a 
tudomány és a nemzet számára elévülhe- 
teilenül értékes tevékenységét. 1848-ban az 

egyetem bölcsészkarának dékánja, 1863- 
ban az egyetem rektora volt. 1867-ben kir. 

tanácsos lett. Az MTA 1858-ban lev., 1873- 

ban tiszteleti tagjainak sorába választotta
1879-tx-n vonult nyugállományba. Nyug

díjazása után a rend győri székházába köl
tözött (Két helyiségből álló szerzetesi la

kosztályát a rend megőrizte, hogy tisztelet

re méltó tagjának emlékét ezzel is ápolja.) 
Győri tartózkodása alatt is folytaiul tudomá
nyos tevékenységéi egészen haláláig. A 

rend gyón, Ixrivárosi temetőjében temették 

**• A búcsúbeszédet Eötvös Loránd, az 
MTA elnöke, J Á. legnagyobb tisztelője, 

tanszéki utóda mondotta. (Holttestét 1935- 

l*n exhumálták és a győri új köztemető

i n  helyezték örök nyugalomra.) Élet
művét a jelen században legalaposabban 
l'erenczy Viktor és 1 lolenda Barnabás dol
gozta fel, utól>bi a Műszaki nagyjaink so
rozatban

I- A. a fizika számos szakterületével 
•°KlalkozotL különös érdeklődése mégis az 

elektrotechnika iránt nyilvánult meg Még 
Vyőn működése során foglalkozott a „vil- 

S,T> delejesség kölcsönhatás" jelenségé- 

k több évvel megelőzve kortársait, 
'Megalkotta a „villamdelejes foigonyait", 

amelyekben az álló- és a forgórész egy
aránt elektromágnes volt. Ugyancsak ő al-
^'Imaziu először a higanyvájús kommutá
tort is.

A készülékei az el.só elektromágne
ses forgőkészu lékek - lehál motorok vol- 

a ‘ '^Kisnienebbfelfeílez/'seazongerjesz-

tés elve, illetve az ezt demonstráló „egysar- 
ki villanyinditó'' (dinamó) Ennek műsza
ki leírásában fogalmazta megj Á 1861- 

ben - legalább hat évvel Siemens és Whe- 
3Lstone előtt - az ongerjesztés (dinamó) el
vét A nagyfeszültségű technika területén 
is alkotott újat: 1863-ban ismertette a J.e- 
ideni palaczkok Iánczolatá”-t, illetve a fe 
szültségsokszorozás elvét és gyakorlatát, 

több mint félméteres hosszúságú villamos 

ivet tudott létrehozni. „Csöves villamos
szedőkből alkotott villamfeszítő'-jét az 
1873 évi bécsi világkiállításon mulatta be.

E^yik gyakorlati jelentőségű találmá

nya a szódavízgyánássai kapcsolatos, mely

ről így ír: „A mesterséges ásványvizeknek 

nem hátrányára, hanem előnyére, a felta
lálónak pedig nem szégyenére, hanem di

csőségére válik, ha sikerül az eddig elért
nél nagyobb mennyiségben juttatni a víz
be szabad szénsavat, még annál i.s töb

bet, mint amennyit a természetes vizek 

tartalmaznak!"
Nagyobb dolgozatai a következők vol

tak: Villany-mágnesí villám-tünemények 

(1841,1842); Leydeni palaczkok lánczola 

ta (1863), Csöves villamszedő (1867); A 
csöves villamszedók láncolatáról (1879); 
Uhcr die Anwendung des Elektroinagne- 
tes bei elektrodynamischen Rotationen 

(1858); Über Kerten aus Röhren beslehen- 
der Electrizitatsrecipienten (1882), A vil

lanytelepek egész működésének meghatá

rozása (1859)
Nem hagyható figyelmen kívül J. Á - 

nak a magyar tudományos nyelv fejleszté

sével kapcsolatos tevékenysége sem. Szá

mos olyan szakkifejezést alkotott, amely 

ma is eleme a magyar nyelv szókincsének

Ftíbfo művei
Compcrulmm Hydrostalicae Pesi, 1H47 Sú
lyos leslek természettana. Pest, 1H50 ; Hőtan 
Pest. 1H51,; Fénytan. Pest, 1851.; Német-Magyar 
Tudományos MűsZöláf. Pest. 1K5H (Tárvszer- 
xrtkkel).

Inxlalom
VEKF.HFLY László J. Á kél ímöró laláltnánya 
Hp, 1930 ; niKENCZY Viktor J. Á I. élele és
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alkotásai 1-4. k Győr. 1935-1939.; HORVÁTH 

Árpád: J. Á. Up., 1974 . Műszaki nagyjaink 3 k.

Király Árpád

JF.LITAI (WOYCIECHOWSKY) JÓZSEF

(Budapest, 1889. dec. 5 - 

Budapest. 19-14 oki. 2.)

Okleveles középiskolai lanár. kiváló tu
dománytörténész, e szakma egyik első 
magyarországi művelője volt.

Lengyel családból származott, eredni 
családi neve Woyciechowsky volt. s csak

1934-ben magyarosította nevét Jelitaira 

Középiskolai tanulmányait a budapesti Ta

vaszmező utcai főgimnáziumban végezte, 

ahol 1907-ben érettségizett Ezt követően 

a Tudományegyetemen és a Műegyete

men tanult, és 1912-ben szerzett középis 
kolai tanári oklevelet Ezután a Szent István 

reálgimnázium matematika és fizika taná

ra lelt, ahol 1934-ig a könyvtárosi tisztet is 
betöltötte Ezt követően a Toldy Ferenc ne

vét viselő főreálban tanított matematikát és 
gyorsírást, majd 1941-től haláláig az óbu

dai Árpád gimnázium matematika tanára 
volt- Időközben a Tanárképző Intézet gya

korló gimnáziumába is jelölték, de a taná
ri állást mégsem ő kapta meg 1927-ben 

nősült meg, felesége Lajos Mária, a 11 ke 

rületi Állami Tanítóképző egyik vezetője 
volt.

J. J. tudománytörténeti dolgozatával 

szerzett 1932-ben liölcsészdoklori okleve
let a debreceni Tudományegyetemen, majd 

hat évre rá ennek az egyetemnek, 19̂ 2- 

ben pedig a budapesti Tudományegye
temnek lett magántanára, s mindkét helyen 

3 matematika történetét adu elő Európa 23 

államában járt. s tartott előadási matema
tikai kongresszusokon a matematika ma

gyarországi történetéről Több hazai tu- 

dóstársaság is tagjává választotta.

A matematikának és a csillagászatnak 

kiemelkedő tudású művelője volt, s az ef

fajta kutatásokra az indíttatást Dávid Lajos

tól, Debrecen neves professzorától kapta.

Nem véletlen talán, hogy épp Dávid és J. 
J. kapcsolatának köszönhetően, matema

tikatörténeti hagyatékának jó része a def> 
receni Tudományegyetemre került, mivel 
Debrecenben jöu létre az elmúlt évtizedek
ben egy olyan iskola, amelyik az általuk ki

jelölt úton és Szénássy Barna vezetésével 
haladva, e hagyományokat vitte tovább 

és folytatta a megkezdett kutatásokat.

Elsőként dolgozta fel a 16. században élt 
Pühler Kristóf munkásságát, akinek 1563- 
ban kiadott geodéziai kötete csak néhány 

évvel ezelőtt, J, J. halála után jeleni meg 
magyar fordításban. Éveken át tartó vizsgá

lódásának eredményeként tudta az olvasók 

elé tárni a 18 század második fele kiváló 
magyar matematikusának, Sipos Pálnak 

az életét és munkásságát. E művéből kitű
nik, hogy kiterjedt levelezést folytatott 

mindazokkal a külföldi levéltárakkal, ahol 

Sípossal és más magyar tudósokkal össze

függő adatokra lehetett számítani. Sipos Pál 

életútjának feltárásával együtt foglalkozott 

a Telekiek munkásságával éppúgy, mint a 
Bernoulliak magyarországi kapcsolataival, 

s természetesen a Bolyaiak, s hozzájuk 
kötődően Gauss és Éneke magyar vonat

kozásaival. Kutatta a Sipos kortárs, Csemák 
László matematikus munkásságát éppúgy, 

mint a reformkorban élt Nagy Károly 
egykori bicskei csillagvizsgálójának törté

netéi. s emellett még jó néhány más feje
zetet is feldolgozott tudományunk múlt

jából.
|. |. a csillagászat honi történetének fel

tárását is megkezdte, s nemcsak Nagy Ká

rolyról készített publikációt, hanem a Csil

lagászati Lapok eLső és második évfolyamá

ban közléssorozata jelent meg az asztronó

mia honi története legfontosabb, levéltárak
éin megbúvó adatsorairól is. Sajnos Bolya:- 

ku tatásai éppúgy torzók maradtak, mint e 
cslllagá-szati vizsgálódásai, s a tudomány- 

történet-írás nagy kárára 1944-lx?n ónkezé

vel vetett véget életének. Ilyen tudású, e 

szakma mélységeit is feltárni képes, .s a re- 
áltiKlományokban is alapos jártassággal 

bíró historikus azóta is alig-alig akadt.
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F<5bb művei
Sípos Ml élete és matematikai munkívsiga 
Hp.. 1932., lieinoulh Danid és János egykorú 
Teleki úunaplók és levelek tükrében. Matema
tikai és Fizikai Lapok, 1936.; Clairaut, La Con- 
damine, d'Alembert és kortársaik egykorú Te
leki útinaplftk tükrében Uo., 1937.; ISolyai 
Farkas arcképéhez Uo, 1938.. Gauss- és Enc- 
ke-levelek az Országos Levéltárban Matema
tikai és Természettudományi Értesítő, 1938 , 
bernoulli Diniéi és Clairaut levelei Teleki Jó
zsef grófhoz. Uo., 1938., Önéletrajzi részletek 
Uolyai János Údvtanáhan Uo.. 1939 . Csillagá
szati eszközök és adatok magyar xzerzó köny
vében 1563-ban Csillagászati Lapok. 1938. 
Levéltári adatok a csillagászat hazai történeté
hez Uo., 1938-39 és klny.. llp., 1939 . Cser- 
nák László Debreceni Szemle, 1937 7-8 Ada
tok Gauss axztronómiai munkásságának elem
zéséhez. Csillagászati Lapok, 1940 ; Nagy Ká
roly Uo 1941.

Irodalom
GAZDA Lstván: A Mathemaükai és Vbysikai la
pok szerzőinek fizikatörténeti munkásságá
nál Fizikai Szemle, 1979 . GAZDA István J.J 
In: GAZDA István-MAKIK Miklós Csillagá
szattörténeti ABC. 2. kiad Up. 1986

Gazda István

JENDRASSIK GYÖRGY

(Budapest, 1898 máj IJ- 
íondon. m i  ftbr 8)

Középiskoláit Budapesten - a mai Vörös
marty Mihály Gimnáziumban - végezte A 

^tematika és fizika iránt már akkor külö
nösen érdeklődött 1916-ban első helyezési 

*n el a Math és Phys Társulat fizikai ver- 

^■nyén Érettségi után a budapesti József 

Műegyetemen lett gépészmémok-hallgaló 

1919/20 tanévben Kánnán Tódor enge
délyével a eharlottenburgi (berlini) mű

nyelemen tanult, ahol híres fizikusok. 
Planck, Einstein. Nemst stb. előadásait, 

v"á'< hallgathatta. Gépészmérnöki okle 
velét Budapesten 1922-ben szerezte tneg, 

Ugyanebben az évlx*n munkát vál- 
a „Ganz és Társa - Danubius Gép-, 

-‘Kgon- és Hajógyár Rt" tanulmányi osz- 
1 *y*n, ahol dízelmotorok Iqlesztési mun

kálataiba kapcsolódott be. A dízelmotorok 
ez kló tájt nagy teljesítményeken már kifor
rott gépek voltak, azonban kisebb teljesít

ményeknél még nem voltak versenytársai 
a benzinmotornak

J Gy. fejlesztő munkája a motorok in
dításának korszerűsítésével kezdődőit, me
lyet a Belsőégésű hőerőgép és ehhez va
ló üzemel|árás című szabadalmával vé

dett. A szabadalmai J. Gy. és a Ganz és Tár
sa név alatt adták be

A Ganz-Jendrassik-motorok első példá

nyai 1927-ben készültek el. Először az 
egy- és kéthengeres példányok váltak üze

méretté, majd ezeket követték a négy- és 

hathengeres példányok, melyek stabil, 
vasúti és hajó kivitelben készültek. Az el

ső sínautóba, melynek futópróbái 1928 ta

vaszán voltak, szintén hathengeres Ganz— 
Jendrasstk-inoton építettek be Az említeti 

évszámok bizonyítják, hogy ezek a moto

rok az ilyen kategóriában az elsők közön 

jelentek meg a világpiacon
A motorok, különösen a sinautók mo

torjai, világszerte ismertté tették J Gy ne
vét a szakemberek körében. A Ganz-va- 
gongyárban pedig megindult a magyar vi

szonyok között páratlan motorfejlesztés 
és -gyártás, mely lehetővé tette, hogy a 
Ganz a 30-as évek elején uralkodó gazda

sági válságot átvészelje.
A motorok kiváló szerkezetét, korszerű

ségét és kedvező gyártási lehetőségeit mu

latta nagv bel- és külföldi elterjedtségük, 
valamint az, hogy a Ganz-Jendrassik mo

torokkal kaf>csolatos szabadalmakat nyolc 

nagy külföldi gyár szerezte meg, és ezek 

közül hal gyártotta is a motorokat
Motorfejlesztést és -gyártási tevékenysé

ge közben kiváló szakembergárda alakult 
ki körülötte Erőssy Lajos, későbbi Kossuth- 

díjas, a motorok fő terveit dolgozta ki, Hu

szár Béla a motorszerkesztésben, majd a 
gázturbina-fejlesztésben nyújtott igen érté

kes segítséget, a motorok kísérleti vizsgá

latait Trelthán János, a motorok gyártását 
pedig Doóf Mihály irányította. Gyári osz

tályának tagjait egyl>ekovácsolta J. Gy.
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személyiségének vonzereje. Általánosan 

elismert tudása szép emberi tulajdonsá

gokkal párosult, így olyan légköri tudott 
maga körül teremteni, amelyiken öröm 
volt dolgozni, és valóban igyekezett is 
mindenki képességeinek maximumát kifej

teni. Hamarosan a műhelyben is nagysze
rű szerelőgárda alakult ki a gyár géplaka
tosainak legjavából, akiknek rátermettségét 

különösen a külföldi ügyfelek dicsérték és 

kiemelték magatartásukat, amely olyan 
volt, mintha nemcsak gyárukat, hanem az 

országot is képviselték volna.
Tökéletesen tudott németül, franciául, 

angolul és spanyolul is. Erre szüksége is 

voli, mert a Ganz vállalat ügyeiben, de 

főképpen a motorját gyártó külföldi licen

ciavevőkkel való tárgyalásokra gyakran 

kellett utaznia.
Magánirodájában, ahol gyári osztályá

nak néhány lagja munkaidő ulán dolgo
zott, |. Gy. irányításával kidolgozták a His- 

pano Suiza gyár számára egy hathengeres 
autóbusz-dízelmotor tervrajzait, a Ganz- 

vagongyárban rövidesen megvalósított V- 
elrendezésű motor mellékhajtórudas kivi

telének kinematikáját, és itt végezték a rö

videsen megvalósuló gázturbinái termodi
namikai-áramlási számításait. valamint szer 
kesztési munkáit

Szakmai sikereit nemzetközi elismerés 
is követte. Eközben a gázturbinák megva

lósításával foglalkozott. Erre vonatkozó 

első kél szabadalmát 1929-ben benyújtói

ul A gázturbina ügyének előmozdítása ér
dekéién 1936-lxtn megalakította a Talál

mánykifejlesztő és Értékesítő Kft -t: ennek 

fiatal munkatársa volt a Budapesti Műsza

ki Egyetem későbbi professzora, Brodszky 

Dezső is. A kísérleti munka, valamint egyes 
fonuis alkatrészek (pl lapátok) gyártása Ár- 

l>ay Károly finommechanikai kisüzemé
i n  folyt.

Az elméleti előkészítés ulán 1937-lien 

megindullak a kisérlelek, melyeket 1938 

végére páratlan siker koronázott. Megszü

letett a világ első ónálló lüztérn*l rendelke

ző. kis teljesítményű (73 kW-os) gázturbi

nája, teljesítménykategóriájában rendkí
vül kedvező 21,2%-os effektiv hatásfokkal 
Gázturbinájának jelentősége abban állt, 

hogy ez ideig még senkinek sem sikerült 
ilyen kedvező hatásfokot, ilyen kis leljesít- 

ményű gázturbinával megvalósítani Ez
zel a gázturbina felhasználásának új terü
leteit nyitotta meg.

Az elén világsikert ). Gy. a Magyar Mér

nök- és Építész-Egylet 1939 márciusában 
unott ülésén ismertette. Hozzákezdett egy 

220 kW-os.lR 300 (300 LE)-típusú, stabil és 

jármű célra egyaránt alkalmas gázturbina, 
majd egy Cs 1-jelű, 736 kW-os légcsavaros 

repülőgép-gázturbina létrehozásához 

Mindkét gázturbinája működött, azonban 

üzemérett fokig történő kifejlesztését all. 
világháború végén hazánkban folyó har

cok megakadályozták
Tekintélye és beosztása a Ganz vállalat

nál egyre növekedett - l<M2-ben vezérigaz

gatóvá nevezték ki (ezt a megbízatást csak 

rábeszélésre, vállalati érdekből vállalta el).
A Magyar Tudományos Akadémia 1943 

májusában lev. tagjává választotta.
Budapest ostroma után bekapcsolódon 

az újjáépítés programjába. Gázturbina-fej
lesztő tevékenységét azonban az ország 

akkori gazdasági helyzetében nem ludia 
folytatni, működését a bizalmallanség lég

köre vette körül. Az itthon ért sérelmek, va
lamint fejlesztő kutatómunkájának itthoni 

megszakadása miatt 1947 májusában egy 
nyugati üzleti útjáról nem tért vissza. Elő

ször Argentínában próbált letelepedni, vé
gül munkásságának állandó színhelyéül 

Angliát választotta, ahol megalakította a 

Jendrassik Developments l.td-t. Ennek ke

retében dolgozta ki utolsó nagy jelentősé 

gű találmányát, a nyomáscserélöl,
Magyarországon bejelentett és elfoga

dott szabadalmainak száma 77. Szabadal
mainak nagy részéi még további 15-20 

államban «s Ixielentették. Emigráuö|a utá

ni szabadalmainak száma nem ismeretes, 

feltevések szerint 10-20 körül mozoghai 
Legismertebb dolgozata: Egy új gázturbina 
és gyakorlati eredményeinek ismertetése-
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(A magyar Mérnök- és Építész Egylet Köz
lönye, 1939.)

Haláláról az angol lapok szépen emlé

keztek meg. Az Engineering, Oil Enginer 
é.s a Railway Gazette nekrológot in róla. 
melyben a gázturbina pionírjának nevez

ték, az Oil Enginer pedig egy következő 

számában újra felidézte az első. működő, 
kis teljesítményű gázturbina megalkotá
sát.

Ma már J. Gy. emléke itthon is az öt 
megillető helyre került, Budapesten utca is 
hirdeti nevét.

Irodalom
Death of Mr G. J. Oil Engine and Gas Turbi
na. 1954., The gas turbina work of Mr. G. J A 
poxthumus tribüné to a far-sighted Hungárián 
engineer Oil Enginer and Gas Tutbine. 1954., 
Műszaki nagyiaink 1. k.

Pásztor Endre

JENDRASSIKJENŐ

(Kapnihbánya. 1824. nov. 18 - 

Budapest. 1891 márc J.)

•845-ben l’esten bölcsészeti é.s jogi tanul

mányokat kezdett, majd - lóként mate
matikai tanulmányai közepette egyre in

kább a természettudományok felé fordult 

érdeklődése. 1874-től a bécsi egyetem or- 
vosj karán tanult, ahol 1853-ban doktori 

diplomái szerzett, majd 1855-ben sebész- 

doktor és szulészmester lett. Tanulmányai

n k  befejeztével a bécsi közkórházion 
•szolgált, majd műtő-oklevelet is szerzett 

*855-l>en Erdélyibe ment, hogy segítsen 

;,z ott dúló kolerajárvány megfékezésé

i n ,  majd onnan visszatérve ismét Bécsben 

'•'null, hogy felsőbb btincianl')ól és élettan
iból képezze ki magát. 1857-l>en a kolozs- 

vari seliészi tanfolyamon a/ elméleti orvos
in  tanításával bízták meg, sót az általános 

kónant, életunt é.s gyógyszertant is oklat* 

*■ 1860-ban Czerntík János professzor le

mondása után a pesti egyetem orvoskara- 
rj a/, élettan tanárának nevezték ki TikJo- 

•nányos érdemeinek elismeréséül 1866-

ban az MTA tagja lett, s az Országos Köze

gészségügyi Tanács is tagjává választotta.

1867-1869 közt az orvoskar dékánja, az
1882-1883-as tanévben pedig az egyetem 
rektora volt Tudományos és oktatói érde
meinek elismeréséül az uralkodó a III 

osztályú vaskorona-renddel tüntette ki A 
korszerű élettani kutatás és oktatás egyik 

hazai úttörőié Főként az izmok élettanára 

vonatkozó kutatásai jelentősek.

Főbb müvei
Anatomixche Untersuchungen über den Bau 
dér Thymusdürse, Sitzungsberidue dér math - 
naturwisx.Classe d.kais. Akademie d. Wissens- 
chaítan. Wien. 1856; Két új szemmérészeti 
mód, Fest. 1867 , Evmyographion, ua. néme
tül: Fall-Myographíon, a Carl-féle Repertórium
ban 1873, Schematíscher Apparat dér Klanga- 
nalyse durdi das Ohr, uo 1873 (különnyomat
ban magyarul is), Erster Beitrag zűr Analyse dér 
Zuckungywelle dér querstreíften Muskelfaser, 
a Du-Uois Reymond-féle Archív für Physiolo- 
gje 1874-es kötetéiben; A villamosítani által az 
izomban előidézett áramlatok okairól. Érte
kezések a természettudományok köréből. MTA 
kiad. 8/14 1878 (ua. németül a Du-Bois Ray- 
mond-féle Archív f.Phuy-ban 1879), Az exact 
vizsgálati módszer jelentőségéről, Beszéd az 
egyetem újjáalakításának ünnepén, Bp., 1883, 
kéziratban maradt - többek közt - egy na- 
gyobbszabásű, az izomélettanra vonatkozó, 
mtinká|ának több része

Kádár Zoltán.

JESZENSZKY (JESSENIUS) JÁNOS

(RomsztA (marWroclai'J, 1566. dcc. 27.- 

Prága, 1621.fán. 21.)

Tanulmányait szülővárosában, majd Lipcsé
ben és Wittenlx-rgben végezte, végül Pa- 

duában fejezte be. Breslauban kezdett or

vosi gyakorlatot. Sikereinek köszönhette, 
hogy Drezdában a szász fejedelmi udvar 

orvosa lett, s mint ilyet nevezték ki a wit

tenbergi egyetem anatómiai és sebészeti 

tanszékének professzorává Nevéhez fűző

dik a wittenlxrrgi egyetemi orvosképzés- 
iK'n az emlx-tboncolások megindítása Ha

marosan az egyetem rektorává is megvá
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lasztották (1598) Boncolásainak hire Prá

gába is eljutott, s így kérték fel a prágai 
egyetem orvosi karán az első emberbon

colás végrehajtására s az emberboncolások 

bevezetésére (1600. június 8-13 ) Anató
musként elén sikerei mellett jelentősek 

sebészi működésének eredményei is: őt te
kintik a német egyetemeken a racionális 
sebészet megalapítójának - Ugyancsak 

magyar származású feleségének halála 

(1616) után Prágába költözött, ahol az 
egyetem rektorává választották (1617). A 

cseh protestánsokkal, ill. a Habsburg-elle- 
nes cseh függetlenségi mozgalommal fenn
tartott szoros kapcsolatai miatt a fehérhe

gyi csata után börtönbe vetették, majd 
Prága piacán kivégezték (1621. június 21.). 

Nevét Prágában utcanév Őrzi.

Főbb művei

Anatómia pragensis. Willenberg, 1601.; Insti- 

tuiio chiiuígícae. Witienberg. 1601 , De sangu- 

ine, véna secta, dimissin iudicium. Prága 1608.; 

Adversus pestem consilium. Giessen, 1614

Irodalom

KIJTTKAY L.; J. (J.) J. és kora Rp , 1971.

Karasszon Dénes

JOHAN BÉLA

(Pécs. I8B9- szepl. 6.- 

Rudapest, 1983. ápr 11.)

Orvosi tanulmányait Budapesten, végezte 
(1912). Kórboncnoknak készült, az I. világ

háború idején fordult érdeklődése a fertő

ző betegségek elleni küzdelem felé. A pol

gári életbe visszatérve a fővárosi Szt István 

Kórház kórbonctani osztályának lett veze
tő főorvosa, ugyanakkor egyet. m. tanán 

képesítést (1919J, majd egyet rk. tanári cí
met is szerzett (1927). 1921-ben mint a 

„jövő reménységét' őt jelölték Rtxkefeller- 
osztondijra a fertőző betegségek elleni 

küzdelem hazai megszervezése és irányi 

tása céljából Egy éven át az Amerikai 

Egyesült Államokban, ma|d további két 

éven át Európa számos országában folyta 

to<t tanulmányújáról hazatérve előbb a

Phylaxia Szérumtermelő Rt. humán oltóa
nyagtermelő osztályának munkáját indítot

ta meg, majd hozzálátott a Rockefeller-ala- 

pítvány támogatásával létesült Országos 

Közegészségügyi Intézet felépítéséhez, fel
szereléséhez, munkatársainak kiválogatá
sához, és az új intézel feladatkörének kiala
kításához Az intézet első igazgatója, az ő 
vezetése alatt vált az OKI a hazai és nem

zetközi mikrobiológiai, immunológiai, epi

demiológiai, parazitológiai és kózegész- 
ségtani kutatások fellegvárává, s emelke

dett a világ orvostudományi kutató intéze
teinek élvonalába. | B.-t tagjai közé válasz

totta a Népszövetség eü. bizottsága (1934) 

és az MTA (1935); ugyanez évben államtit
kárrá nevezték ki, ezáltal az egész ma

gyar egészségügy szervezete az ő kezébe 

került. Államtitkári tevékenységéhez fű

ződik a fertőző betegségek elleni küzdelem 
szervezetének kialakítása és példamuta

tóan magas szintre fejlesztése; az egészség- 
védelmi feladatokat ellátó Zöldkeresztes 
mozgalom egységes állami szervezetének 

létrehozása; a tisztiorvosi, majd a községi 

orvosi kar államosítása (1936. 1940); az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács újjászerve

zése, a falust vízellátás artézi kutak fúrása 

általi biztosítása; a gyógyszer-ellenőrzés 
állami feladattá tétele; az orvostovábbkép

zés korszerűsítése. Tevékenysége korsza
kot )elent a közegészségügy hazai történe

tében A II világháború után J. B.-t mégis 

megalapozatlan támadások érték. Állásából 
elmozdították, tisztségeitől megfosztották 

s még az internáló tábort Ls meg|árta Az 

igaztalan vádak szétfoszlása után - külföl

di kapcsolatait igénybe véve - őt bízták 

meg penicillin-torzs behozatalával és a ha
zai penidllingyártás megindításával. Előbb 

a Phylaxiában. utána 3 Gyógyszenpari Ku

tató Intézetben, a Chinoin Gyógyszergyár
ban, végül ismét a Phytaxiában, ill annak 

Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Inté
zet néven önállósult utódjában irányította 

a hazai antibiotikum-termelést, immár 3 /. 

őáltala meghonosított fermentációs eljá
rás segítségével. Megérte a rehabilitációi is:
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visszakapta MTA tagságát, kitüntették Man- 
mnger- (1974) és Baló- (1982) emlékérem
mel. Mellszobra a róla elnevezett Johan Bé

la Országos Közegészségügyi Intézet kert

jében áll (1989).

Irodalom
ALFÖLDI 2 :J 11 Orv Hetil l983; !»lRÓGy 
Az OKI működése az 1988,1989,1990. éviién 
Bp.. 1992 , KARASSZON D In plam memóri
ám professoris B. J. Ann Immunoi. Hung 1983 

Karasszon Dénes

JÓNÁS JÓZSEF

(Selmecbánya, 178? oki. 21.- 

PpíI. 1821 febr I.)

Selmecbányán és Pozsonyban tanult. 16 

éves korától Selmecen és környékén dol
gozott mint bányászgyakornok, majd az 

1806-08 években a Bányászati Akadémia 

hallgatója volt. 1811-ben von Gois gróf 

társaságában hosszabb tanulmányúton vett 
ré.vzt a felvidéki bányavárosokban, a Sze- 
pes-Gömöri Érchegységben, Észak-Erdély

ien Nagybányán, Kapnikbányán és a má- 

ramarosi sóbányákban. Tanulmányúti ta

pasztalatairól ín munkája 1814-ben jelent 
meg K. C. Leonhard közismert Taschen- 

huch für die gesammte Mineralogie című 

periodikájában, Frankfurtban, Beschrei- 

bungeiner im Jahre 1811 durch Oberun- 
fíarn, Schemnitz, Neusohl, Schmölnitz nach 

Nagybánya und Kapnik unternommenen 
Keise címmel. 1814-ben Miller Ferdinánd, 

a Nemzeti Múzeum első igazgatója meghív- 

ta a múzeum természeti tárába, és József 

nádor segédőrnek nevezte ki. Tehel Lajos
ok , a természetiek (ásvány-őslénytár) tá- 

ri múzeumi őrének 1816-ban tonént elha- 

t'lozisa utón ő lett a tár őre, vezetője s egy- 
'x‘n a múzeum első nuneralógusa. az áv 

v',nVKyűj[emény rendezője, szervezője. 
,1'aPoz6|al akire nagy éx fontos feladat 

vat . de sorsa másként alakult

I J fő müvét Phvsio-technographis- 
'-hes Magazin über die anorganische Natúr 

Oestmeich' schen KaLserstaates (Pesth,

1820) dmen évenként megjelenő folyóirat
nak tervezte és adta ki Halála miatt azorv- 
ban ennek csak az első évfolyama jeleni 

meg Pesten 1820-ban, melynek címe Un- 

garas Mineralreich orycto-geognostisch 
und topographisch dargestellt, vagyis Ma

gyarország ásványviiágának ásványföld
tani és topográfiai ismertetése. E munkája 
a hazai ásványtan története első, hősi kor
szakának egyik klasszikus műve. Egyéb ha
zai ásványokról szóló értekezései külföldi 

folyóiratokban, németül jelentek meg. Az 
általa Selmecbányán 1810-ben létrehozott 
bányászegyesület (Montan Gesellschaft) 

néhány éves működés után megszűnt. A 

magyarországi mineralógia nagy ígérete 
volt, erről fő művének bevezető részében 

felvázolt nagyszabású munkaterve tanús

kodik.
Korai halála nagy csapás volt nemcsak 

a múzeum ásványgyűjteményére, hanem 
elsősorban a zsenge hazai ásványtani tudo

mány fejlődésére. Ó  volt ugyanis az egye
düli számottevő mineralógus szakember 
Magyarországon. Utána közel fél évszáza

don át hoz2á nem értők voltak a tár veze
tői, és ennek következtében a biztató kez

det után hanyatlás és pangás következett 
a magyar mineralógiában. Emiatt a világ
hírű magyarországi - felvidéki és erdélyi - 

bányák gazdag, ritkaságokban bővelke

dő ásványanyaga - hazai szakértő-kutatók 
híján - külföldiek, idegen kutatók és gyűj

tők zsákmánya lett, avagy Bécsbe vándo

rolt.

Irodalom

KOCH Sándor: A magyar ásványtan története 
Bp., 1952.; CSlKY Gábor: J J élete és műve 
Földtani Közlöny, 117. 1987

Csiky Gábor

JORDÁN KÁROLY

(Hudapest. 1871 oki Ifx - 

Hudapest. 1959 dec 24 )

Középiskoláit Budapesten végezte, egye
temi tanulmányait pedig Pánzsb3n (École
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Monge), Zürichben (politechnikum), to
vábbá Manchesterben ésGenfben. 1895- 
1898 kozott a genfi egyetemen tanársegéd, 
iU. magántanár Visszatérve Budapestre, 

az egyetemen földrengéstani, csillagásza
ti és matematikai tanulmányokat folyta

tott. Egyetemi doktori címet Genfben szer
zett kémiai tárgyú disszertációjával. 1906-
1913 között a Magyar Földrengés Számo

ló Intézet vezetője volt. Ebből az időből 
származik a szeizmikus hullámok terjedé

sére vonatkozó értekezése. Az első világ
háború alatt meteorológusként működön 

1920-tól a budapesti Műegyetemen tar
tott előadásokat, ahol 1923-ban magánta

nári képesítést, 1933-ban rk. és 1940-ben 
ny. r. tanári kinevezési kapott. Matematikai 

munkássága elismeréséül 1928-ban az Eül 

vös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat 
a Kőnig Gyula-jutalommal tüntette ki. 1947- 
ben az MTA lev. tagjává választották.

Széles természettudományos művelt

ségű tudós volt. Kisebb részben a kémia, 

nagyobb részben a meteorológia és a ma

tematika területével foglalkozott
Kedvelt tudományos témája a valószinű- 

ség-elmélet és a matematikai statisztika al

kalmazása a meteorológiában.
Művei közül kiemelkedő a franciául is 

megjelent Matematikai Statisztika című 
könyve (Párizs, 1927), amely hazai tudós 

tollából az első ilyen tárgyú eredeti mun
ka. A matematikai statisztika 1927-ben 

még világszerte kezdő tudomány volt. J. K. 

e munkájával hozzájárult a magyar tudo
mány hírnevének öregbítéséhez, az új és 

előrevivő gondolatok iránti fogékonyságá
nak bizonyításához. 1939-ben angolul je
lent meg a Véges differenciák módszere cí

mű könyve, amelyet 1947-ben az Egyesült 
Államokban újra kiadtak 1956-lxm [ek-nt 

meg Fejezetek a klasszikus valószinűség- 
Kzámiiásból című könyve, amely Kolmogo- 

rov 1933-ban alkotott modem valószinű- 

ség-elméletéig bezárólag <Jssz.e!oglalását 

adja a klasszikus valószínűség-elméletnek 

A meteorológiában ő vezette be ha

zánkban a korrefcíoószámitá.N alkalmazását

Több meteorológiai tudományos társaság 
aktiv tagja és vezetője volt. A klasszikus va
lószínűség-számítás az ő munkásságában 

érte el csúcspontját. Ugyanakkor már az ő 
munkáiban is megjelent a kolmogorovi 

valószinűségszámilás egy-két alapgondo
lata, hozzájárult a matematikai statisztika 
alapfogalmainak tisztázásához is.

Irodalom

RÉNYI Alfréd: J K. matematikai munkásságá
ról. Matematikai Lapok, 1952,; Nekrológ. Ma
gyar Tudomány, 1960,; GYIRES Béla: J. K. éle
le és munkássága. Alkalmazott Matematikai 
Lapok. 1975-: GULYÁS Oltó. Matematikus a 
meteorológiában. Légkör, 1985

Mogyoródi József

J l  BÁJ. KÁROLY
(Székesfehérvár, 1817 aug 5- 

Hest, 1853 iftárc.} )

Karácson Mihály, az 1846-ban alapított, 
tanári testületét fokozatosan kiépítő Jó

zsef ipartanoda igazgatója 1846-ban hívta 
meg a bécsi Polilechnisches Institut tehet

séges adjunktusát, a székesfehérvári szüle
tésű. magát mindenkor magyarnak valló 

Jubál Károly mérnök-rajztanárt, hogy a 
fiatal magyar műszaki felsőoktatási intéz

ményben rajztanárként és helyettes tanár

ként (akkor „pótlámák" nevezték) alkal
mazza.

Jubál Székesfehérvárott tanult, itt szer

zett érettségit is a ciszterciták vezetésével 
működő királyi főgimnáziumban. Rövid 

ideig „becsületbeli (ingyenes) íróházi járul- 

nokként" dolgozott a városi tanácsnál, 

majd 1840-től 1844-ig a bécsi műegyete
men tanult és mérnöki oklevelet szerzett. 

(Tanulótársa volt a pesti műegyetem ké

sőbbi neves professzora, Kmspér István.)

Már bécsi évei alatt kapcsolatba került 
Kossuth Lajossal, A vallások egyesüléséről 

a nevelés dolgában című dolgozatát el is 
küldte a Pesti Hírlapnak, jeléül annak. 

Iiogy már bécsi asszisztensi évei alatt is 

élénken érdekelték 3 nevelés elméleti kér

dései is.
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Pesti ipartanodái működéséi azzal kezd
te, hogy iiécsí barátai és ausztriai kapcso
latai révén ún. „előrajzolatok" beszerzésé- 
vei előkészítene a korszerű hazai műsza

ki rajzoklalásl Vallotta, .rajzolás nélkül a 
technikai Intézet nem létezhetik, mivel ez 
a technikának nyelve, a melly érthelőleg s 
nyilvánosan beszél."

1846 októberében, tehát még a tényle

ges oktató munkája előtt, elkészítette „AJo- 
sef-Ipartanodák rajztanárának tanítása mo- 
doráróli rövid nyilatkozaf-át, ezt a korai - 

ha nem az első - módszertani levelet. 
(Mindmáig kiadatlanul a BME Levéltárában 
rejtőzik!) Ebben szakmai ismereteinek bir

tokában és kiváló nevelői tehetségének 

megfelelően elemezte az ún. előkészítő 

év és a további tanévek műszaki rajzokta

tásának „kezelési" és „kiviteli" módszereit, 
mindenkor a fokozatosság elvét hangsú

lyozva E „legnagyobb tanári (igyekezettel” 

összeállított módszertanának szellemében 

fejlesztette a „célszerű rajzpéldányok" l>e- 
szerzésével gyűjteményét, majd újabb „Eló- 
lerjesziés ”-i állított össze az ábrázoló mér

tan és műszaki rajz oktatására, megteremt
ve e tárgyak magyar nyelvű terminológiá

ját is. Az előterjesztés második részéiben 
..A/. Építészei Elemei" című tárgy tantervét 
is megalkotta.

Gyakorlati oktató munkájára azonban 

már nem kerülhetett sor: az 1848-49 évi 
forradalom ót is a harcosok sorálxt szólítot

ta A szabadságharc bukása ulán elsők kó- 

•̂óii bocsátották el állásából; Kossuth nő

véreivel továbbra is kapcsolatot tartón, 

nevelte Kossuth Lajos gyermekeit. Köz

i n  bekapcsolódott a Mack Józsel-léle 

Halisburg-ellenes összeesküvésbe, megal
kotva A honmentés tervezete címet viselő 

tanulmányát. Ennek alapján tartóztatlak le 
!85l decemlxTében. Bécslie szállították 

Mátrán vállalta szere|X*t, ezért három tanú
val együtt 1853 március 3-án Pesten kivé- 
Kcviék

Tevékenységének és máriirumságának 
Ciliinkét a budapesti Műszaki Egyelem au- 

i emléktábla őrzi

Főbb müvei

A Josef-lpaítanodák rajztanárának tanítása mo

doráról: rövid nyilatkozat (Kézirat, DME Lt.

I I 2.1846/47.); Tervezet a rajz és építészet ok

ulására (Kézirat, DME Lt 11 153(1847/48). A 

honmentés tervezete (Kézirat. Közölve: NE- 

MESKURTY István: Parázs a hamu alatt. Bp.. 

1981).

Irodalom

VÉGH Ferenc Ú|ahh adatok J. K életéről. In 

A DME Kózponli Könyvtárának Évkönyvei. V 

1988.; Un A magyar szabadságharc elfele

dett mártírja: J. K. Honismeret, 1989 <>■; Űrt J. 

K Évfordulóink 1992.

Vé%b Ferenc

JUHASZ ISTVÁN
(Kassa, 1894 aug 20- 

Budapesl. 1981. ápr 12.)

A Kassán élő Juhász Andor, aki később a 

fővárosban kúriai bíróként működött, majd 

a Kúria elnöki tisztét is betöltötte, két fiát, 
Istvánt és Zoltánt a helyi gimnáziumban ta

níttatta, majd a brunni egyetemre küldte 
őket A kél gépészmérnök hallgató fiú a 
háború kitörésekor levonult tüzérnek. 
Mindketten olasz hadifogságba estek. Tri

anon ulán a család Budapesten élt, itt veit 
meg a két testvér - a kassai házuk árából

- egy mechanikai műhelyt Ha szükség 
voll rá, a kél mérnök maga is eszietgált, la
katosmunkát végzett. Mindenféle szerelé

si és javítási munkát is elvállaltak, így az 
előző tulajdonos kezén csődbe julott vál

lalatot annyira felvirágoztatták, hogy 1923 

nyarán hozzákezdhettek a Fehérvári út 

“3- szám alatti ú| telephely építéséhez. Ek
kor kapta a cég a Gamma Finommechani

kai Gépek és Készülékek Gyára Ki, nevel. 

Az infláció, majd a gazdasági válság idején 
is megtalálták a módját a nyár fejlesztésé

nek A két esztergapaddal, egy-egy fúró- és 

marógéppel indult kis műhelyből néhány 
év alatt a precíziós f}éj>ek sorával dolgozó 

vállalat fejlődött ki.

Az első idóklx-n fogaskerekeket, mér

nöki vonalzót, mérőszalagot, szöglelrakó
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vonalzót, logarlécet, logarhengert, rajzasz
talt és hasonlókat gyártottak. Igyekeztek 
magukat függetleníteni a beszállítóktól, 

ezért 1935-ben üzembe helyezték a gyár 
optikai csiszoló részlegét is.

A Gamma igen sokféle, kiváló minősé
gű optikai eszközt gyártott, elsősorban a 

hadsereg igényeinek a kielégítésére. A Bé- 
zard-tájoló, a különféle kézi távcsövek, 

lövegtávcsövek, optikai távmérők (ezekből 

1 m-es, 1,25 m-es, 2 m-es. majd 4 méteres 
alapút is gyártottak) igen jól beváltak Leg
ismertebb alkotása volt a Gammának a 
Gamma-Juhász lőelemképző, amely a 
gyárnak a legbonyolultabb műszere volt és 

leginkább magán viselte a tervezőjének, I 

I -nak a keze nyomát A húszas években a 
nagy múltú Süss gyár is kidolgozott egy lő

elemképzőt, a Kéler-Süss-féle műszert, 

majd 1926-ban a Gammában is megkezd

ték egy lőelemképző fejlesztését, Szabó 
Sándor tervei nyomán. Ez a műszer azon

ban megbízhatatlannak bizonyult, ezért 
1931-ben J. I hozzá forgott a készülék át

tervezéséhez A Gamma-Juhász lőelem
képző, mint mechanikus analóg számító
gép, minden hazai számítógép előfutárá

nak tekinthető E lőelemképző igazi világ
sikerré vált, Ausztriának, Finnországnak, 

Norvégiának, Hollandiának, Argentínának, 

Kínának, Perzsiának is adtak el. A svéd 
Bofors légvédelmi löveget Diósgyőriben 

gyártották, a lőelemképző svédországi gyár

tására viszont Stockholmban alakult gyár

Egy lőelemképző egy üteg (4 db köze
pes lóveg) tüzét vezette, a legkorszerűbb 

34/38 M típust az ütegtől több száz méter 
távolságra tehetett telepíteni, ami lehetővé 

tette a kényes műszer nejtését, továbbá ki

küszöbölte a kyvegek által keltett zajnak és 
rázkódásnak a zavaró hatását Jellemző a 

Gamma-Juhász lőelemképző korszerűsé
gére, hogy Svédországban az 1939-ben 

hadrendibe állított műszereket még az öt

venes években is használták. (Optikai táv

mérő helyett radarral kiegészítve.)

J. l.-t. mint embert munkatársai igen 

nagyra becsülték A gyárába került fiatal

mérnökökkel az egy hónap próbaidő 

után elbeszélgetett, kikérte véleményüket 

is. Gyakran ebédelt a munkások között, 
bár a tisztségviselőknek külön ebédlője 
volt A D. Nagyajtai Teréz jelmeztervező 
által tervezett munkaköpeny viselése a 

munkásoknak, csak úgy, mint az igazga

tónak, kötelező volt. „Egy második ott
hont óhajtottunk teremteni, ahol úgy a 

munkát, mint a munka utáni felüdülést is 
meg tudjuk találni" irta a gyár lapjában, a 
Gamma Életben.

A háború után testvére, a gyár gazdasá

gi igazgatója kivándorolt Ó  maradt, szeret

te volna átvezetni a gyárat a békeidők ál
tal megkívánt termelésbe. Dulovils Jenő hí

res tükörreflexes fényképezőgépének a 

gyártását tervezte, ez már nem sikerült, 

Miután nem volt hajlandó a gyárral együtt 

kitelepülni a Szovjetunióba, letartóztatták, 
Szabadulása után egy szövetkezetben, 

majd otthon, a lakásán dolgozott. Ennek, 
a majd emberöltónyi időnek az alkotásai

ról szinte semmit sem tudunk.

Irodalom
VARGA József (szerk ): J. I. hagyatéka. Hp., 
1994

Makra Zsigmond

JUHÁSZ KÁLMÁN

(Csap, 1893 febr. 4 - 

State College, 1972 dtc 26.)

A középiskola elvégzése után, 1910-ben a 

budapesti Műegyetem gépészmérnöki ka

rára iratkozott be. ahol mint hallgató, 1912- 

lx*n megnyerte a rangos Horváth Ignác-pá- 
lyázatot, egy elméleti mechanikai pályamű

vel A kitűnő minősítésű diplomát 1914- 

Ixrn szerezte meg. amelynek alapján tanár
segédnek nevezték ki a kalorikus gépek 
tanszékére, a Kulturális M in is z té r iu m tó l 

pedig Angliába szóló ösztöndíjat kapott Itt 

értesz 1. világháború kitörése, és 1914-től

1919-ig hadifogoly volt, A hadifogság sze 

rencsére nem kárhoztatta tétlenségre egy 
új típusú karburátort szerkesztett, amelyre
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később magyar szabadalmat kapott. Széles 
kört elméleti képzettségét komoly gyári 
gyakorlattal egészíthette ki, amikor a lon

doni Vickers-gyárban alkalmazták 1916- 
ban Fogsága alatt fektette le az alapjait ké
sőbbi világhírű találmányának a ponüncii- 
kátomak. Hazatérve újra elfoglalta fenntar

tott állását a kalorikus gépek tanszékén, 

ahol 1923-ig működött mini tanársegéd, Hl. 

adjunktus. Ebben az időszakban dolgozta 
ki a fázLSSzelepes nyomásindikátort végle

ges formábban, mely - mini Juhász-féle 
pontindikátor - nevét a szakmai világban 
ismertté lelte Számos külföldi ajánlatot 
kapott, amelyek alapián először a hambur

gi I-ehmann & Michels-gyárban vezette be 

a pontindikátorok sorozatgyártását Ham

burgból a FIAT-gyár meghívására Tonnó- 

ba megy, ahol feltűnést kelt az 5500 per

cenkénti fordulatszámmal járó Otto-moto- 
rok, majd Bresciában az O M. gyár ver- 

senymotoramak sikeres indikálásával. Ha
zatérve több budapesti gyár tanácsadó 

mérnöke lett, majd a Kereskedelem- és 

Iparügyi Minisztériumban automohilügyi 
tőmérnök

Feltalálói munkásságára az Egyesült Ál

lamokban is felfigyeltek, és 1927-lxín meg

hívlak a minnesotai egyetemre, majd innen 
a következő évben Pennsylvania állami 

egyetemére, State College-he. Az egyetem 

kutatási osztályán, az előadások mellett a 
dízelmotorok befecskendezési folyamatá

u l,  porlasztott folyadékok és cseppek 
vizsgálatával, mgólengésekkel, adagoló- 
szivattyúkkal és különleges indikátorokkal 

foglalkozott Az olajporlasztásról szóló, 

nagy jelentőségű é.s ma is aktuális tanulmá

nyáért az American Soclety of Mechnnical 

^flgineers 1931-lx:n a Diesel-emlékérem- 
mel (Oiesel-Award) tüntette ki. Sikeres 

egyetemi és tudományos munkássága 

alapján 193H-ban a Pennsylvania State Unt- 
versity tanárává nevezték ki. A/, ó munkás

ága is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 

s,ate College-i egyetem egyre nagyobb 

•'írnévre tett szert A Franklin Intézet 1939- 

lHfn. a l.wy-emlékéremmd (l.evy-Medal)

tünlette ki, a rugók és lapok lengéseit ere
deti grafikus módszerrel tárgyaló cikksoro

zatáért.

A II. világháború befejezése után, sok 
más tudóssal együtt, Németországba küld
ték tudományos mérnöki szaktanácsadó 

(science engineenng consultant) megbíza 

tással. Az itt végzett, 1945-tól 1951-lg tartó 
eredményes munkájáért magas állami ki

tüntetésben részesült. Nagy érdemei voltak 

abban, hogy a gépjármű- és motortechni
ka két kitűnő szakfolyóirata: az Automobil- 
techrtische Zeitschrift és a Motortechnische 

Zeitschrift a háború befejezése után újra 

megjelent. Visszatérve a State College-be, 

folytatta tanári működését, egészen 1953- 

ban történi nyugalomba vonulásáig. Tudo
mányos munkája és irodalmi tevékenysé

ge mellett, mérnöki tanácsadója voll külön

féle állami szerveknek, nagyvállalatoknak, 
egyesületeknek, bizottságoknak. így töb

bek között a motorteljesilmény-mérési 
szabvány kodifikálási bizottságának. Mű

szaki tanácsadója volt a Fairbanks-Morse 

Engine Co . a Texas Oil Co., a Crosby Ste- 
am Gage and Valve Co. vállalatoknak, a 

FIAT autógyárnak.
Több könyve jelent meg, angol és né

met nyelven. A The Engine Indicator című 
könyve világszerte elterjedt. Feltalálói mun

káiénak legjelentősebb terméke a pontin- 

dikálor. de ezen kívül további tizenkét 
szabadalma volt A számos nemzetközi 

elismerés mellett a legjobban eső kitünte

tés az volt számára, amikor 1965-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli 

doktorává avatta Sohasem feledkezett 

meg hazájáról, és minden alkalmat fel

használt arra, hogy a magyar mérnökök és 
technikusok munkásságát külföldön is

mertesse. Élete utolsó hónapjaiban, hosszas 

betegsége alatt is, teljes szellemi frissesség

gel dolgozott könyvein, haláláig State Col- 

lege-lxm temették el. Sírja egy hegyoldal 
han van, szemlx*n a gyönyörű pennsylva

niai erdőkkel, amelyeket azért is szeretett 
annyira, mert mindig a hazai tájakra emlé

keztették.
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Főbb művei

Somé Results of the Oil Spray Research at 

l'enn State Trans. ASME. 1929 ■ ; JUHÁSZ- 

ZAHN-SCHWEITZER. On lile Formaiion and 

Dispersion of Oil Sprays. Penn State Hull., 

1932; The Engine Indicutor. New York, 1934., 

Injection Research Aut Eng, 1939.; Hibliog- 

raphy in Sprays, Fenn State Coll Hull. 1948.. 

Spray Literature Abstructs, 4 k . Heidellierg 

(németül), 1959 , Graphical Analysis of Tran- 

sient Eliistic Phenomena, Weinlieim (néme

tül) 1962.

Irodalom

VARGA József. Dr. h. c. J. K. prof 75 éves Jár

művek, Mezőgazdasági Gépek, 1969.; TERP- 

LÁN Sándor: Gépjármúvizsgálatok Budapest, 

egyetemi tkv. 1-5 kiadás, 1961-1977 ; Nekro

lóg Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1973 

Terplán Sándor

JUNGFER GYULA

(Pest. I8 4 l.jan  9- 

Budapest. 1908. nov 2 á)

Mesterségét ap|a műhelyében sajátította 

el és három évi tanoncidő után 1856-ban 
szabadult fel A következő esztendőben a 
céhes előírások szerint vándorútra kelt; 

Ausztriában, Németországban, majd ki
sebb megszakítás után Londonhan dolgo

zott. 1864-től újból apja műhelyében segé- 

deskedett, majd 1866-ban kérte és kapta 
meg az iparjogot Pesten. Önállóságának 
kezdetén az épületek vasanyagú szerkeze

teit zömmel gyári öntöttvas termékekből ál

lították össze, a művészi igényű kovácsolt- 

vas-mflvesség mélyponton volt. A Várkert 

bazár kerítésével - amelyet Ybl öntöttvas
ból tervezett, de (, Gy ugyanazon az áron 
kovácsoltvas!x>l készített el felvirágoztat

ta a historizáló vasművességet. A ková- 
csoltvas-művesség ismételt társművészeti 

szerepének megszerzésében övé az ér
dem.

Munkái zömében Budapesten követ

hetők nyomon Alkotásain e korszakban

érvényre jutott stílusok mindegyike fellel
hető A barokk-rokokó forrásból merített 
műve a Dorottya u. 6. vaskapuja és lépcső

rácsa, a hajdani Wenckhelm palota (ma Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár) három rusz

tikus kovácsolású kapuja. A szecesszió
ban is tudott maradandót alkotni, artiszti- 
kus példája ennek a király volt bérpalotá
iénak (Ferenciek tere 1.) rácskapuja, vala
mint folyosórácsai. Folklorisztlku.s elemek 

díszítik több művét, így a Gresham-palo- 
ta pávadíszes, a Klotild-palota vitézkötéses, 

a József Attila u 8. napraforgó motívu- 
mos kapuját Műveinek áradásából ki kell 

még emelni a királyi palota, a Keleti pálya

udvar, Károlyi István, a Wodianer, a volt 

Adria Tengerhajózási Rt Szabadság téri 
palotájának remekművű vasmunkáit, 

Munkásságában az ötvösség területe 

sem volt ismeretlen, és oeuvre-jéből a 

plasztikai alkotások sem hiányoznak.
A századforduló táján mintegy száz főt 

foglalkoztató üzemének hatása az egész or

szágra kiterjedt
•\kliv szerep jutott neki az ország gaz

dasági életében: igazgatósági tagja volt az 

Országos Iparegyesületenek, levelező tag

ja a Budapesti Kereskedelmi és Iparka

marának, ülnöke a Kereskedelmi és Váltó- 
törvényszéknek, tagja az Országos Iparta

nácsnak, egyik alapítója és felügyelőbi
zottsági tagja a Technológiának, 19 éven át 

a Budapesti Ipartestület elnöke, majd ha

láláig díszei noke.

Kiállításokon számos dijat nyert, nem 
volt olyan tárlat, ahonnan elismerés nélkül 

tért volna haza. Különösen jelentős az 

1900 évi párizsi- és az 1904. évi Saint Lo- 

uis-i világkiállítás Grand Prix-je, nem kü
lönben az 1896. évi ezredéves országos 

kiállítás aranyérme

Irodalom
PF.RRI IÁZY Károly: J. Gy és Iparművészeti féni- 

árugyán Építés és ÉpítOszetUulomárty, 1979 

l ’erebcizv Károly
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KAÁN KÁROLY

(Nagykanizsa, 1867 ju t 12- 

Hutiapest, l940,Jan. 28)

A hazai természetvédelem és „az alföldfá- 
siUs nagy apostola" polgárt, sokgyerme

kescsaládban született K. K. előbb szülő

városában végezte tanulmányait, majd a 
Selmecbányái Erdészeti Akadémiára iratko
zott be, ahol 1885-1889 között tanult Az 

egyetem elvégzése után egy fél évet ma

gánuradalomban, majd 1889 végétől a 
besztercebányai erdőigazgatóságnál kez
dett dolgozni. Állami ösztöndíjjal a karls- 

ruhei műegyetemen tanult egy fél évet 

(1897), majd külföldi tanulmányutak kö

vetkeztek.

Első tanulmánya 1899-ben az „Erdésze
ti Lapok"-ban jelent meg, amelyben külföl

di tapasztalatait összegezte, s tett javaslatot 
a külföldön látott szállítóberendezések ha- 
23i alkalmazására. A szakíróként országo

san Ismertté váló K K -t 1908-ban minisz
tériumi szolgálattételre rendelték be Be 

osztásánál fogva előbb természetvédelmi 

kérdésekkel foglalkozott, de közben az 
ország gazdaságpolitikáját, közigazgatási 

kérdéseit is tanulmányozta. 1909-ben erdö- 

’anácsossá, 1912-ben pedig főerdőtaná- 
<sossá nevezték ki.

Hivatali beosztásának csúcsán akkor 

amikor a magyar erdészet a legna
gyobb nehézségekkel volt kénytelen szem

benézni. 1916-tól ugyanis - miniszteri ta

nácsosként - a kincstán erdők ügyosztályát 
''űzette, majd 1918-ban a Károlyi-kormány 

*'z erdészeti ügyek országos vezetőjévé 

s ebl>en a minőségében a tanács- 
konitiny is megerősítette 1919 végén már 
helyettes államtitkár - államtitkári hatáskör

ü l - és egylx'n az erdő- és faügyek kor- 

•n;inybtzu>sa A/ ország első erdészeként 
‘ttósj feladatok hárultak rá, hiszen az álta

lános határzár miatt az ország megmaradt 

részén nagy volt a faínség.
A trianoni békeszerződés következté

ben az erdőterületnek több mint 84%-a 
kerül az új határokon kivül A megválto
zott helyzetben a figyelem egyre inkább 
az Alföld, erdőkben szegény vidékeire 

irányult. K. K. már 1919-ben, a „Kötte- 
lek'1 karácsonyi számában kiadta a (el

szól- „Erdőt az Alföldre'" Vezetésével dol

gozták ki az alföldfásítási törvényt (1923 
XIX te.). A törvény alapján munkaterv ké
szült az Alföld erdősítésére, amelynek 

végrehajtása azonban akadozott. Az álta

la elképzelt munka csak töredékében va

lósult meg, a törvény alapján létesített fa
sorok, facsoportok mégis észrevehetően 

átformálták az Alföldet.
A gyakorlati szakember, a .szervező, irá

nyító munkájának, elgondolásainak meg
valósításáért jelentős irodalmi munkásságot 

fejtett ki. 192S-ben nyugalomba vonult, 
így minden idejét a tudományos munká

nak szentelhette 1924-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta Székfoglaló előadásának címe: 

Változások a Nagy Magyar Alföld képén 
Ugyanott egy évvel később Gróf Széche

nyi István és a Nagy Magyar Alföld címmel 

tartott előadást Ezzel köszöntötte nagy 
példaképét, akit csaknem minden írásában 

idézett, sőt, módszereit megpróbálta a XX. 
századra vonatkoztatni K K egyre össze

tettebben vizsgálta az erdőgazdasági, ezen 

lielül az alföldi kérdéseket 1927-ben jelent 

meg A Magyar Alföld cimű könyve, majd 
kél év múlva Az Alföld problémája. 1939- 
lx-n jelentette meg legátfogóbb müvét: Al 
földi kérdések Erdők és vizek az Alföld 

kérdésdlx-n Benne valólxan a Széchenyi

etek magaslatán állva pásztázta végig 

azokat a természeti (Vízrendezés, erdőte

lepítés stb.) és közgazdasági (pl. állami
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hitel- és adópolitika) kérdéseket, amelyek 

az Alföld problémájának a megoldását be
folyásolják, illetve lehetőséget adnak meg

oldásukra.
A természetvédelem ügyében is úttörő 

szerepet játszott Magyarországon. A termé

szetvédelem elméleti kérdéseit legtelje
sebben az 1931-ben megjelent, a Termé

szetvédelem és a természeti emlékek című 

könyvében fejtette ki. A mű a nem szakmai 
közönség számára is élményt jelentett, és 
nem kis mértékben járult hozzá, hogy 
1935-ben törvényt alkottak .az erdőkről és 
a természetvédelemről" A törvény termé

szetvédelmi rendelkezései lehetőségei ad

tak akár állami kisajátításra is 0) 1938 de- 
ceml>erében az Országos Természetvédel
mi Tanács elnökévé nevezték ki. Vezetésé

vel kezdődött el a törvényes természetvé
delem hazánkban

Emlékét több helyen emléktábla, szobor 
és utcanév őrzi, az Országos Erdészeti 
Egyesületben kiváló munkát végzőket pe

dig évek óta Kaán Károly Emlékéremmel 

jutalmazzák 

F<5bb művei

A természeti emlékek fen(n)tartása Hp . 1909 ; 

A természetvédelem és a természeti emlékek 

fenntartásának kérdéséhez. Hp , 19H.. Erdő

gazdaság-politikai kérdések. Hp . 1920; A Ma

gyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulnuny. lip.,

1927., Az Allöld problémája, Pécs, 1929-. Ter

mészetvédelem és a természeti emlékek Bp., 

1931. Allöldi kérdések Erdők és vizek az Al

föld kérdéseiben Hp , 193*5

Irodalom

MOLCSÁNY Gábor: K K emlékezete. Erdé

szeti lapok 1941 1 . MAOAS András K K 

emlékezete Az Erdő 1958 7 : LESENYI Fe

renc K K szobrának felavatásához Az Erdő 

1958, 7 ; OROSZI Sándor: K. K időszerűsé

ge Az Erdő. 19H7. 7 . KERESZTESI Béta: K K 

emléktáblájának felavatásához. Az Erdő. 1987

11.. KESZTHELYI István K. K. természetvé

delmi munkássága Az Erdő, 1987 11 , VÁRA- 

D1 Géza: Emlékezés K K erdészeti mun

káságára Az Erdő 1987 11. OROSZI Sán

do r K K , a gazdaságpolitikus. Az Erdő 
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Oroszt Sáiulor

KABAY JÁNO S
(Büdaentmibály, 1896. dec. 27 - 

Budapesl, 1936. jan  29.)

Gimnáziumi tanulmányait Nyíregyházán, 

Nagykállón és Hajdúnánáson elvégezve, 
1915-ben beiratkozott a budapesti Mű

egyetem Vegyészmérnöki Karára, de rövi

desen katonának hívták be Az első világ
háború befejeztével először gyógyszertári 
gyakornok, majd 1920-tól folytatta tanul
mányait a budapesti Tudományegyete
men, ahol Winkler Lajos tanítványaként 

gyógyszerész-oklevelet szerzett 1923-ban 

Ezután Hajdúnánáson, bátyja gyógyszertá

rában dolgozott, Itt kezdte el morfinkuta- 

tásait. A munka hatékonyabb folytatására 

a budapesti Gyógynövénykísérleti Állo

máson vállalt állást, ahol megismerkedett 
dr Kelp Ilona vegyésszel, későbbi felesé
gével és munkatársával Sikeres kísérletei 
alapján szabadalmaztatott eljárására 1927 
ben Büdszentmihályon (a mai TLszavasvá- 

riban) megalapította az Alkaloida Vegyé

szeti Gyárat. A szükséges pénzt családja ad

ta össze, és kezdetben anyagi gondokkal 
küzdött, majd az államtól Ls kapott némi tá

mogatást. A harmincas években már jól 
működő gyár nemcsak ellátta az ország 

szükségletét, hanem exportra is termelt 

morfint. 1935-ben az Alkaloida már fiók 

üzemet létesített Lengyelországban K I -t 

a népszövetség kábítószerellenőrző Bi
zottsága meghívta Génibe, hogy ismertes

se módszeréi, Az 1936 májasában tervezett 
előadásra azonban már nem került sor, 

mert előtte három hónappal egy műtét 

kapcsán fellépett orbánc következtében, 39 

éves korában elhunyt,

Munkássága előtti időkben a morfiu

mot ópiumból készítették, az ő gondolata 

volt, hogy morfiumot közvetlenül mák

ból állítson elő. Fáradságos kísérleteit siker 
koronázta, amit 1925-lxri az Eljárás ópium- 

alkaloidák előállítására zöld máknövény- 
liől néven kapott szabadalma fémjelzett. A 
zöld mákból történő előállítás azonban 

sok hátránnyal járt, ezért folytatta kutatásait
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Hatékony módszert dolgozott ki teljesen ki
csépelt, száraz máknövényekből (mák
szalmából, mákszárból), elsősorban pe

dig a mák fején lévő mákgubóból való 
morfinelőállításra. Eljárása Magyarorszá

gon új iparág, a morfingyártás kifejlődésé

hez vezetett, Gyárához minden készüléket 
maga tervezett, és a gyártás ütemtervét is 
6 készítette. Erről irt A morphin magyar 

módszerű gyártásának ismertetése (Bp., 
1936) címmel. Módszere világszerte elter

jedt, és ma is sok helyen a Kabay-féle el
járás szerint gyártják a morfiumot.

Az általa alapított gyár az 1948-ban tör
tént államosítás után továbbfejlődött és az 

Alkaloida Vegyészeti Gyár 1968-ban a vi

lágranglista élén állt nyeremorfin-exportjá- 
val.

Profilja bővítésével szintetikus gyógy
szer-hatóanyagokat, legújabban pedig nö

vényvédő szereket is gyárt, elsősorban 

azonban növénykéiruai tennékeket, a mor
fint és származékait állítja elő. Hazánk ma 

az eljárást kidolgozó K. (. munkájának 

eredményeképpen a világ morfiumszük

ségletének mintegy 30%-át termeli. A fel
találó emlékezetét többek között az Alka

loida Vegyészeti Gyár udvarán 1956-ban 
íeiillúon szobra őrzi, személyéről szülőhe
lyén. Tisza vasváriban és egyéb helyeken 

utcát és gyógyszertárakat neveztek el. 

Irodalom
KAHAY Jinosné Morphiumrneglutáro/ás. Ma- 

Syar GyógyszerOsiEiudományi Társaság Értesí

tőié, 1936; MALMAI János. K J Acta Hluirm 

ltung . 1956 , ZALAI Károly- K J. Gyógyszeré

vel. 1976

Móra László

KADIÍ: OTTOKÁR

(öpaxcnu, W76 fúl 29- 
H'idafM-st, I957febr27.)

%V«emi tanulmányait Zágrábban, majd 

Müncheni Kin végezte, ahol 190CMxindok- 

t0n ^Korlatot tett növény-, állat- és őslény
emből. 190)-lx-n a Magyar Királyi földta

ni Intézet szolgálatába lépett, s innen vo

nult 1936-ban nyugállományba. 1917-ben 
karsztgeológiából magántanári címet nyert, 

amit 192-i-ben a gerincesek őslénytaná
val egészített ki, majd 1928-ban rk. egy. ta

nári címet kapott. Életműve alapján 1953- 
ban a föld és ásványtani tudományok kan

didátusává minősítenék.
Minta Földtani Intézet munkatársa részt 

vett az ország földtani felvételezésében, 
egyebek között dolgozott a horvátországi 
Karszt területén Is, ahol érdeklődése a bar
langkutatásra terelődött. Hermán Ottó ja
vaslatára, a Földtani Intézet megbízásából
1906-ban a Szeleta barlangban kezdte meg 

azt az ásatássorozatot, amelynek őslényta

ni, régészeti eredményei nemcsak az ősem

berkutatást, de a tudományos barlangku

tatást is megalapozták hazánkban. Kez
detben főként a Bükkben, később a Pilis

ben, a Gerecsében és szinte az ország 

minden jelentősebb barlangjában végzett 

ásatást. Bükki kutatásai során az ismert 

barlangokat bejárta, feltérképezte és leírta 
azokat, s munkáját nyomtatásban is meg

jelentette. Elsőként ismertette a lillafüredi 
Islván-barlangot, melynek kiépítésénél 
szakértőként tevékenykedett. Feldolgozta 
és népszerűsítette a Budai-hegység bar
langjait Is. Elsőként térképezte fel az 1930- 

ban feltárt Szemlőhegyi-barlangot, amit^ 

később róla neveztek el, bár a név nem 

ment át a köztudatba Feltárta és feldolgoz

ta az addig mesterséges üregként nyilván

tartott várhegyi barlangpincéket Az üregek 
egy részét kitisztítana, s azokat a közön

ség számára bemulalhatóvá tetette. A fel
só pincékben berendezte hazánk elsó bar

langtani kiállítását. 1929-ben eLsóként ké

szített törvénytervezetet a barlangok védel
me érdekében. Évenként összeállította a 
magyar barlangtani bibliográfiát. 1913-ban 

megindította és megszűnéséig szerkesz

tette a Barlangkutatás, majd 1926-tól a Bar
langvilág című szakfolyóiratokat, Szidal

mazta a Pilvölgyi-barlang kiépítéséi és 
megnyitását. Feldolgozta és kiépíttette a Ixi- 
latonfüredl Lóczy-barlangot Is. Részt vett a
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barlangkutatás első tudományos szerveze

tének, a Magyarhoni Földtani Társulat ke
retében 1910-ben megalakult Barlangkuta

tó Bizottságnak létrehozásában, 1913 évi 

szakosztállyá, majd 1926. évi önálló társu
lattá alakításában A Magyar Barlangkuta
tó Társulatnak kezdetben titkára, majd el

nöke volt. A MÁFI megbízásából 1952- 
ben elkészítette a Kárpát-medence bar

langjait ismertető munkáját. A 800 oldalas, 
csak kéziratban fennmaradt mű, bizonyí
téka annak, hogy az utókor méltán tartja őt 
a magyar barlangkutatás atyjának.

Főbb művei

A Szeleta-barlang kutatásának eredményei. 
Földtani Int. Évk., 1906., A magyar barlangku
tatás Asrégészeti eredményei. Szí István Akadé
mia, 2, 1930.; A cserépfalui Mussolim-bar-
lang. Geol. Hung. ser. Fal. 14.; A budavári bar- 
langpincék földtani viszonyai. Szí István Akadé
mia 3. 4 ,1939 ; A hazai barlangügy törvényes 
rendezése Barlangvilág, 9 1940.; A Kárpát
medence barlangjai 1-2 MÁFI, kézirat, 1952.

Irodalom

KRETZOl Miklós: K. O. Földtani Közi. 38.
1957., KÉSS LEK Hűben K O Karszt- és Bar- 
langkut Tájékoztató, 2 1957 ; BOGSCH Lász
ló 100 éve szüleien K. O. Földi Tudtórt Év
könyv, 1976.; BALÁZS Dénes- Magyar Utazók 
Lexikona. Bp., 1993-

Székely Kinga

KAHÁN THEÓ
(Máraitiarossziget, 190-t. atig.?- 

A'ÍZ20, 1985 Jan. 22)

Inaskodása közben egyszer véletlenül ke
rült a kezébe egy matematika könyv (Be- 

ke Manónak a differenciál- és integrálszá
mítástól írón műve), aminek hatására Ibe
felezte a középiskolái, majd külföldre. Pá

rizsba ment tanulni. A doktori értekezését 

bíráló bizotLság elnöke l.ouis de Brnglie 

herceg volt, ami kijelölte további pályafu
tását. A harmincas években a Strassburgi 

Egyetemen - ahol tanulmányai egy részét 
végezte - dolgozott, majd a párizsi Rá

dium Intézetben kapott munkát.

A háború után többször járt itthon, ha

za akart települni. Felmérte a magyar fizi
kai kutatás helyzetéi, a szervezés alatt ál

ló KFKI-ban felállítandó elektromágneses 
hullámok osztályát neki szánták. Francia fe

lesége nem kívánt vele jönni, elváltak, la
kását Párizsban eladta, amikor tudomásá

ra hozták, hogy: „hazatérése nem idősze

rű". K. T. ezután is többször hazalátogatott, 

de a magyar tudományos életben nem 

vett részt
Munkássága hihetetlenül széles terü

letre lerjedt ki: Strassburgban a ferromág- 
nesesség köréből publikált, a Rádium In

tézetben a sugárzás és anyag kölcsönhatá

sával foglalkozott. Publikációs és szak-, 

illetve tankonyvíró tevékenysége a párizsi 

egyetemen, Louis de Broglie intézetében 

bontakozott ki. Elsősorban francia nyelven 
írt, pl. egyetlen évben, 1953-ban négy köz

leménye jelent meg a Comptes rendus ha
sábjain, ezeket Louis de Broglie mutatta be 
Sokat írt a Journal de Physique el le Rádi

umban is. 1946-ban jeleni meg Radioakti

vitás című könyve, amit a mikrohullámok 
technikájától, reaktorfizikáról, magfizikáról, 
kvantummechanikáról írt könyveinek so

ra követett. Számos könyvét lefordították 
orosz, angol és német nyelvre Ls. A hatva

nas-hetvenes években plazmafizika, illet

ve csoportelmélet könyve több kiadást és 
fordítást ért meg.

Egyetlen magyar nyelvű irása: „A vélel 

len és a fizika" a Természet és Technika

1949 évfolyamában jelent meg Valószínű, 

hogy az itt kifejtett filozófiai nézetei is hoz

zájárultak ahhoz, hogy hazahívásától elte 

kintsenek Pályafutása vége felé tudomá

nyos fantasztikus műveket is írt 

l iJhb művei
Kadioactiviié et Iransmulalion des atomos. 1946.; 
La médiamque ondulaioite 1953.; L’énergie 
atomlque 1949 olaszul 1953 , l’hysique el 
ealcul des réacteurs nudéariex 1957. , C.onlro- 
le el protection des téacteurs nudéairts. 1957., 
Leseavités Élearomagnéilques et leurs appli- 
cations en phyxique 1956., Théorie <le> groti- 
pes I—II 1971., 1972 angolul és oroszul is., 
líleetrodinamlque des plasmas 1963. angolul
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>.v. Les particules élémentaire.s 1969.; Théorie 

Huantii[iie. 1961. nemeiül 1963 , Les nnde.s 
Hermennes 1974.

Irodalom
MAKKÁ Zsigmond Újrakezdés és újabb vesz

teségek Fizikai Szemle, 1991

Makra Zsigmond

KAI MÁR LÁSZLÓ

(Hdrle-Alsóbogátpuszta. 1905■ márc, 27 - 

Mátraháza, 1976. aug 2.)

A Dunántúlon működő uradalmi intéző 
fia volt. Apját korán elvesztette, középisko

lai és egyetemi éveiben Budapesten élt. 

1927-lx;n matematika-fizika szakos tanári 

oklevelet és doktori címet szerzett a Tudó 
mányegyetemen 1927-től kezdve volt a 
hegedi Tudományegyetem oktatója, 1947- 
ben kapott professzori kinevezést, 1975- 
ben keailt nyugállományba. A Magyar Tu
dományos Akadémiának 1949-től lev., 
1%1-től r. tagja volt.

Első tudományos közleménye 1926- 

fan jelent meg, egyik fő kutatási területe 

a matematikai logika volt. Kiterjedt mun
kát végzett Gödéi, Church, Gentzen, Pást 
és mások tételeinek elemzésében, mind a 

ételek érvényességi körének minél széle

sebbre való kiterjesztése, mind bizonyítá

soknak minél egyszerűbbé és célratörőb- 
I* fogalmazása terén. Számos cikkben já- 

n'lt hozzá a matematikai logika döntév 

Problémája elméletének kiépítéséhez.

Gályája második felében a számítástudo
mány és a számítástechnika kérdései álltak 

tevékenységének központjában. Dolgo
sokat Irt (többek között) a matematikai 

formulanyelv és a számítógépek belső 
nyelve egymáshoz való közelítésének kér- 

déseiről és a matematikai nyelvészet tárgy
köréiül. Fáradhatatlanul tevékenykedett a 

,nagyar számítástudományi kultúra fellen- 

érdekében (mind az ezzel kapcso
latos elméleti kutatásoknak a matematn 

lls°k közötti propagálása, minti a szá- 
n,ftógé|x-k líeszerzésének, építésének és

alkalmazásának előmozdítása vonatkozá
sában). Muszka Dániel nevű munkatársá
val 1958-60-ban megépítette az ún. szege

di vagy Kalmár-féle logikai gépet. Egy há- 
romvezetékes huzalrendszerrel lehetett 
programozni, jelfogókból és számjegy ké
pekből összeszerelt vezérlőmű vizsgálta 
meg a programozott logikai feladat minden 

egyes variációját, és megállapította, hogy 

a kivánt bonyolult ítéletsorokból álló össze
tett ítélet milyen feltételek mellett igaz 
vagy hamis. Muszka Dániel és Király József 
még a logikai gép befejezése előtt bemu

tatta az ún. .szegedi katicabogarat", ami a 
pavlovi feltételes reflexek és egyéb agyi 

funkciók analógiájára működött.
írott munkásságában jelentékeny részt 

tesznek ki a matematikai logika, illetve a ki

bernetika alapvető elvi kérdéseivel fog
lalkozó (a szaktudomány és a filozófia ha

lárterületén mozgó) közleményei, továbbá 
(különféle jellegű olvasóközönségnek, így 
több esetben középiskolásoknak szánt) 

népszerűsítő tudományos cikkei.

Egyetemi oktatói tevékenységében fő
ként a matematikai analízis, a halmazelmé

let, a matematikai logika és a számítástu
domány tárgyköreivel foglalkozó előadá
sokat tartott és jegyzeteket irt. A matema

tikai analízis bevezetésének szentelt kétkö
tetes posztumusz tankönyvét jegyzete* 
alapján munkatársai állították össze.

Egész pályafutásán át minden alkalmat 

megragadott a személyes szakmai kap

csolatok ápolására. Már egyetemi diák
éveiben mag3 köré szervezte érdeklődő 

hallgatótársait a tananyagnak feladatok 

megoldása útján való elsajátítására. Számos 

tudományos testület ülésén, értekezletén 

vett - mindig aktívan - részt. E formálisabb 
kapcsolatoknál nem kisebb szerepet ját
szottak a kollégáival való nem formális 

eszmecseréi, különösképpen a számítástu
dománnyal foglalkozó időszakában

Irodalom
PITTK KAz-sa: K L Matematikai Lapok, 1955 . 
Á(>ÁM András K L Matematikai Upnk. 1975

Ádám András,
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KA N D Ó KÁLMÁN

(Pest, 1869-jtU. 10- 

Budapesl, 1931 jón. 13)

Gimnáziumi tanulmányait Budapesten, a 
régi fasori luteránus, majd a gyakorló fő

gimnáziumban végezte A budapesti Mű
egyetemen 1892-ben kitűnő minősítésű 

gépészmérnöki oklevelet szerzett.

A fiatal mérnök, egy év katonai szolgá
lat után, a franciaországi „Compagnie de Fi- 
ves-Lille" villamos gyárban kezdett dolgoz
ni. kiváló eredménnyel: indukció« motorok 

méretezésére új számítási módszert dolgo

zott ki. Sikereinek hírére Mechwan András, 
a Ganz-gyár akkori vezérigazgatója - aki 

bölcs előrelátással már 1878-han felállítot
ta a Ganz elektromos osztályát - hazahív

ta. A 25 éves K K 1894-ben itt kezdett dol

gozni. 1895-ben az osztály vezetője, majd 
két év múlva igazgatóhelyettes lett A rend

kívül gyors előmenetel mögött a fiatal mér

nök zsenialitását jelző eredmények vol
tak. pl igen rövid idő alatt megtervezte a 

gyár jó hírnevét öregbítő indukciósmotor 

családot.
1897-ben Amerikában tanulmányozta 

a Baltimore & Ohio Vasúttársaság 1895-hen 

üzembe helyezett első 600 V-os egyen
áramú mozdonyait, villamosítási rendsze

rét Kandó azzal a meggyőződéssel jött 

vissza, hogy nagyvasutak villamosítását ilyen 

kis feszültséggel megoldani nem lehet.

A Ganz-gyárhan már 1892-től folytak kí
sérletek villamos vontatással. 1896-ban 

épült meg egy 800 m hosszú, egyméteres 

nyomtávú próbapálya K K. felismerte, 

hogy az indukciós motorok vasúti vonta

tásra alkalmassá tehetők, kezdeményezé

sére és az ő vezetésével kezdtek foglalkoz
ni a háromfázisú villamos vontatással Az 
első háromfázisú villamos vasútjuk 1898- 

töl üzemelt a Genfi-tó mellett, Kvian les Ba 
ins fürdőhelyen.

A Ganz gyár - kedvező kísérletei alap 

ján - vállalkozott az olaszországi Valtellina 

vasút villamosítására, amit akkor a leg

több nagy vezető európai cég túl kockáza

tosnak talált. A rendkívül nehéz terepviszo

nyok miatt ez a vonal alkalmas volt arra, 

hogy a gőzüzemmel szemben a villamos 

vontatás előnyeit bizonyítani lehessen. A 
106 km-es vonal villamosítása - K. K javas
latára - 3 kV-os, 15 Hz frekvenciájú, há
romfázisú árammal történt. A rendszer

nek szinte minden lényeges elemét, be
leértve a motorkocsikat, mozdonyokat is, 

a Ganzban fejlesztették és gyártották,
A feladat nagyságának jellemzéséül 

idézzük Verebély László műegyetemi pro
fesszor szavait: „Csak a 28 éves lángész ra

jongó optimizmusa és akadályt nem is

merő tettrekészsége indokolhatja azt a me

részséget, amellyel Kandó a feladat megol

dását 15 periódusú forgóáramú rendszer
ben és az akkori viszonyok között még 

fantasztikusnak látszó 3000 V feszültséggel 

vállalta, és az elektrotechnikai ipar akko
ri fejletlensége, valamint a berendezés 
minden részletének újszerűsége folytán 

eléje tornyosuló nehézségektől vissza nem 
riadva a töretlen útnak nekivágott." A sikert 

valóban K. K. személye biztosította, aki 
mind a villamos, mind a gépészeti tervezést 

és a gyártást is vezette. Neve azóta elvá

laszthatatlan a vasúti villamos vontatás tör

ténetétől. 33 éves volt, amikor 3 Valtellina- 
vasútat 1902-ben megnyitották. Ez volt 

Európa első villamosított vasúti fővonala, 

és a világ első nagyfeszültségű váltakozó 

árammal villamosított vasútvonala'

A Valtellina-vonal kedvező üzemét lát
va az olasz kormány, a vasutak államosí

tása után, 1907-ben 2000 km vasútvonal 

villamosítását rendelte el, a „Sistema Itali- 
ana"-nak nevezett Ganz-Kandó-rendszer- 

rel A feladat megoldlsára megvették K, K 

szabadalmát, és amerikai tőkével rész

vénytársaságot hoztak létre Sociela Italia- 

na Westinghouse néven, továbbá egy moz
donygyárat építettek Vado-Ligure ben, 

amelynek vezetésére és a mozdonyok ter

vezésére K K i kérték lel Ebben az idő- 
lien történt, hogy a Ganz részvényeinek 

többségével rendelkező Hitelbank vezetői 
netn értettek egyet a gyár további vasútvil-
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lamosítási tevékenységével. Sajnálatos mó
don a bank illetékesei nem ismerték fel a 
további vállalkozásukban rejlő gazdasági 
előnyöket, azt a kamatoztatható tökéi, amit 

a sikeres, de természetesen költséges fej
lesztési eredmény jelentett.

Miután itthon nem remélhette törekvé
seinek megvalósítását, Olaszországban vi

szont nagy lehetőség kínálkozott rendsze

rének továbbfejlesztésére, 1907-ben család
jával Vado-Ligure-be költözött, és 1915-ig 
itt tevékenykedett. Közel 700 mozdony 

készült az ő közreműködésével, tervei 

alapján A járművek és a rendszer üzem

készségére jellemző, hogy 1954-ben még 

több mint 500 ilyen mozdony teljesített 

szolgálatot. Kandó kiemelkedő munkáját 
az Olasz Koronarend „Commendatore" 

címmel járó kitüntetésével ismerték el 

Az első világháború kitörésekor K. K 
hazajött 1915-től tartalékos hadnagyként, 

a bécsi hadügyminisztériumban a Monar

chia vasútjainak .szénellátásával kellett fog
lalkoznia. Emlékiratban tett javaslatot a 

leggazdaságtalanabb szénnagyfogyasaó, a 

gőzüzemű vasút villamosítására. Javaslatá
ban rögzítette, hogy ezt csakis az országos 

energiagazdálkodáson belül lehet megol
dani olyan rendszerrel, amely az 50 Hz 

frekvenciájú áramot közvetlenül tudja a 

mozdonyon használni. Ezzel a felismerés
sel évekkel előzte meg az akkori műszaki 

V|lág kiválóságait, akik ezen alapvető meg

alapítást csak 1924-ben. az első londoni 
energia-világkonferencián nyilvánították 

a va\útvillamosítás elérendő céljául 

A MÁV és a Ganz gyár kérésére K. K.- 

1 1917-lx'n felmentették a katonai szolgá

ul alól Visszatért Budapestre, és 1922-ig a 

Ganz és Társa Waggon és Gépgyár műsza- 

■ majd vezérigazgatója volt, egyidejűleg 
Megkezdte másik vontatási rendszerének 

‘dolgozását, amely világsikert szerzett ha
lfának, a Ganz gyárnak és önmagának 

Miután saját kérésén- a vezetői teendők alőí 

‘elmentették, 1922-től a Ganz-féle Villa- 

Kl műszaki tanácsadójaként kizá- 
*K az új villamos mozdonyok tervezési

munkáit irányította. 1923-ban elkészült az 
első 2500 LE-s kísérleti fázisváltós mozdony 

Elindult egy sok fejtörést és fáradságos mun

kát igénylő kísérletsorozat, amellyel K K. 
bebizonyította az 50 periódusú vontatás 
előnyeit. A tapasztalatok alapján átalakított 

járművel 1928-ban folytatódtak az üzemi 
próbák. A próbaüzem sikeres eredményeit 

látva határozta el a MÁV a Budapest-He- 

gyeshalom vasútvonal villamosítását.
Két mozdonytípus készült személy- és 

tehervonati forgalomra. Az új mozdonyok

nál mind a villamos, mind a járműszerke
zeti rész minden lényegesebb alkatrészét K 

K. maga tervezte. A villamos berendezés leg

lényegesebb eleme a fázisváltó volt. Ez a 

különleges szinkrongép a munkavezeték 
16 kV 50 Hz egyfázisú áramát az indukciós 

hajtómotorok számára többfázisú kisfe

szültségű árammá alakította át. A mozdony
nak négy szinkron sebességfokozata volt.

K. K. ebben az évtizedben más felada

tokkal Is foglalkozott. 1920-han kapott meg
bízást háromfázisú mozdonyok tervezé

sre az olasz Sanonnó-i gyár részére. 1926- 
ban 4000 LE-s egyenáramú mozdonyok 

készültek a párizs-orleans-i vonalra Az 

osztrák floridsdorfi gyár 16 2/3 periódusú 
fázisváltós mozdonyaihoz villamos leren
dezést rendeli Az amerikai Westinghouse- 
gyár a húszas években kötött szerződést, 

vele különleges feladatok megoldására

A megfeszített munka felőrölte erejét, és 

62 éves korában váratlanul elhunyt. 50 
periódusú vontatási rendszerének teljes 
megvalósulását már nem láthatta. Úttörő 

munkájának sikeréi bizonyítja, hogy 1932- 

től 32 db 2500 LE-es fázisváltós Kandó- 

mozdony közel 40 évig teljesített szolgála

tot a MÁV hegyeshalmi, első villamosított 

fővonalán.
K K. széles látókörű, nagy műveltségű 

és munkaképességű, sokoldalú műszaki te

hetség volt 1894 és 1931 között Magyaror
szágon 70 szabadalmát lajstromozták. A je

lentősebbeket több európai országiban, 

valamint az USA-ban és japánban is érvé

nyesíttette Az MTA 1921-ben Wahrmann-
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díjjal tüntette ki. A budapesti József Mű
egyetem 1922-ben K. K.-t a gépészmérnö

ki és elektrotechnikai gyakorlat és tudo
mány terén szerzett kiváló érdemei elisme
réséül a műszaki tudományok tiszteletbeli 
doktorává avatta. Az MTA 1927-ben lev. tag

jává választotta. 1930-ban a .magyar mű

szaki tudomány fejlesztése terén kifejtett 
korszakalkotó működése" legfelsőbb elis

meréséül a Corvin Koszoni-val tüntették ki.

Anyanyelvén kívül beszélt németül, 
franciául, angolul és olaszul. Hírneve már 
a század elején túlnőtt határainkon, és 
elismerése az idők folyamán csak eró.v- 
bödött. Az 1951-ben, Annacy-ben tartott 

nemzetközi konferencián a vasútvillamo- 

sítás kiváló szakértői egyöntetűen elismer
ték K. K. úttörő munkásságát az 50 perió- 

dusú vasútvillamosítási rendszer megte

remtésében
Ragyogó képességeit elsősorban a villa

mos vontatás területén mutatta meg, de 
nem volt olyan műszaki kérdés, amelyhez 
ne tudott volna érdemben hozzászólni. 

Széles körű elméleti tudás, eredeti elgondo
lások, kivételes matematikai készség és 

emlékezőtehetség jellemezte Neve elvá
laszthatatlan a villamosvontatás történeté

től, amelynek két fejezetét ő írta; a 3 kV há
romfázisú és a 16 kV fázisváltó,s rendszer 

élete legjelentősebb alkotásai, amelyekkel 
korát messze megelőzve világviszonylatban 

is teljesen újszerű, merész és úttörő volt.

Irodalom

VEREBÉLY LászliY A new system fnr m;un li- 
(H* clecufTic'iition. London, 192*1 (First World 
Power Conf ); ZELOVICH Kornél K K MTA 
Emlékbeszédek 21/13- Hp , 1932.; Műszaki 
nagyítunk 2. k.

Farkas liéla

KANITZ FÜLÖP FÉLIX

(Óbuda. 1829. aug 2- 

Réci. 1904./rt/i $.)

Jómódú kereskedő családban született 

1842-ben elvégezte az .Őfelsége szaba

dalmazta izraelita rendes tanodá"-ját. A 
következő év tavaszán beállt Grimm Vin
ce litográfiái intézetébe Greveur l'rakti- 

kant-nak, ahol 1847-ig dolgozott. Ezután 
Bécsbe ment, s a Singer Zeitung munkatár

sa lett, s az is maradt élete végéig Művé
szettörténeti tanulmányait Bécs, München, 
Nürnberg és Drezda legkiválóbb iskoláiban 

végezte el.
1856 novemberében az lllustrierte Ze

itung őt küldte ki I. Ferenc József és Erzsé

bet olaszországi utazásairól szóló tudósítá
sok illusztrációinak elkészítésére és a csá

szári pár kíséretére ez az út a következő 
év márciusáig tartott. Olaszországi útjáról 
visszatérve újabb nagy feladattal bízták 

meg. 1859-ben a Nyugat-Balkánon kitörtek 
a felszabadító mozgalmak a török hódítók 

ellen Bejárta Boszniát, Hercegovinát, Mon

tenegrót, majd Dalmáciát is, 1860-ban lé
pett először bolgár földre, ahová egészen 

1883-ig járt vissza. Még első útja során 
meghatározza azt a helyet, ahol Nagy Sán
dor született, Naissus városát (ma Nis). 

Ebben az évben 1. Ferenc József nagyobb 
összegű támogatást adott K. F. Balkán-ku

tató munkájának folytatásához. Visszatér

ve Nikiup falunál elkezdett ásatásnál tárta 

fel azt a feliratot, amely bizonyítja azt a 
tényt, hogy Nicopolis ad Istríum városát ta

lálta meg. 1864-ben először vágotl át a 
Balkán-hegységen és közel tíz éven át ta

nulmányozta. 1866-l»3n olvassa fel a bécsi 

Tudományos Akadémián Reise in Süd- 

Serhien und dér Nord-Bulgarien című 
munkáját. 1872-l>en Dobrudzsában járt, 

ahol a mocsaras vidéken megtámadta őt a 

Dobrudzsa-láz és csak 1874-ben épül fel 
teljesen. Ekkor tudta folytatni tovább uta

zásait bolgár földön.
Munkásságának elismeréseként a pári

zsi földrajzi kongresszuson 1876-lwn kitün

tették üulgária-térképéén, ugyanígy a kö

vetkező év!>en a moszkvai antropológiai 

kongresszuson is. 1878. január 14-én I 

Ferenc József K l'-t, mint a Magyar Föld
rajzi Tarsaság tagját a földrajz terén elért 
eredményéiért magyar királyi tanácsossá
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nevezte ki. Még ugyanebben az évben 
részt vett a párizsi világkiállításon mint az 

osztrák etnográfiai osztály elnöke. Érdemei 
elismeréseként 11. Sándor cár kitüntette a 

Szt Sztaniszlav-csillaggal, majd 1879-ben 
Szt. Anna-rendjellel, mivel Bulgáriáról raj

zolt térképét használta fel az orosz hadve
zetés az 1877-78-as orosz-török háború
ban. Az 1869-ben alapított Bolgár Tudomá

nyos Akadémia 1881-ben tiszteletbeli tag
jává választotta, majd 1883-ban Szófiában 

Sándor fejedelem adományozott érdemje 
let 3 kiváló térképésznek 1904-ben hall 
meg Becsben

Főbb művei

Romische Fundc in Serbicn Sitzungsberlchte 

der Wiener Akademie, 1861., Serbiens liyzan- 

tinixche Monumenle Wien 1862. lieilrage zűr 

K.utographie des Fürstentums Serbien. Ge- 

''Jnnnelt auf seínen Kciscn in den Jahrc 1K59/61 

-SitzungsIierithU; der Wiener Akademie 1963.; 

üie Zinzaren. Mitteilungen d. Geogr. Ges. Wi

en VU. 1863 ; Alt- und netiserbische Kirdien- 

biiukunst. Sitzungslierichte der Wiener Akade- 

mie 1864 . Hulgarlsclie Fragmente Osterrei- 

diische Revue 1864. , Ilei-lmge zűr serhisdien 

Altentumskuilde Wien 1865., KeiSe in Südser- 

liien und Nordlnilgarien Ausgcfülirt 1864 

Deascluiften der Wiener Akademie, plnl. hist 

KI 1868 ; Serinen. Hisiorisdi-eüinographisdie 

Hcisestudien aus Jalirt-n 1859/68.. Leipzig, J 

I'tír 1868.; Da.s serl>isdi-türkLsthe Kopaomk- 

wrbiei. Miit d Geogr. Ges Wien 11. 1868. Ver- 

hindung des Persisdien Goir mit dem Miuel- 

meer CVerkehrsprojekte Midhai I’asdias) Miit. 

‘•Geogr Ges 13 IH70 ; Synnnynuk der Oris- 

ni'menklatur Hulgerienx Mitt. d. Geogr. Ges 

W|en 15 1872 ; 16. 1873 . Heise in Dulgarien 

Mil1 d. Geogr Ges Wien 15 1872., Iteise in 

Zentralliulgarien. Ubenda 17 1874 ; Das Ciser- 

IH‘ Tor Min d Geogr. Ges Wien 17 1874 

Irnovos althulgarisdlL* Haudenkmale Wien 

,K?6 , r>er Dalkanpaft von F.tena Miit d Ge- 

°Kr Ges. Wien 20 1877 . Donau-Hiilgarien 

“nd der Halkan. HÍNion.sdi-geogniplii!idi-etlHi- 

''“Kraphi.sdie Keisestunden aus den Jjluen 

1*60/79 , I Aullage 1875 2 Aullagc 1882. 3 

'•'"de . Die Etbnograpliic auf der l’ariscr iix- 
P*«lti«in dcN ucientes andiriipologiques Mm 

Anil„i>m»|, Gus. Wien 1870 , Die ersien pniliis- 

'""sdien Fundc in Serlilen, Miti Anlliropol

Ges. Wien 1886.; Áltere und neuere Grab- 

denkmallormen im Königreidi Serbien Mitt 

AnthoropoL Ges. Wien, 1889-

Gjurov Viktor

KÁPLÁNY GÉZA

(Erzsébetváros, KiskükulHS vm. 1880/ebr 4. - 

Budapest, 1952. máj. 19)

Szegedi és budapesti középiskolai tanul
mányai után elvégezte a Ludovika Akadé
miát (1898), majd tényleges szolgálatot 

teljesített 1907-ig. Ekkor lemondott fő 
hadnagyi rangjáról és a Monarchia had

seregéről leleplező könyvet irt A ma mi- 

litarizmusa címen; megjelent két kiadás

ban 1908 és 1909-ben. Több éven át ta

nulmányokat folytatott külföldön: Párizs

ban és Londonban hallgatott egyetemi 

előadásokat. 1911-ben hazatérve csatla
kozott a Jászi Oszkár vezette polgári ra

dikális értelmiséghez, előadásokat tartott 
a Társadalomtudományi Társaságban és 
dolgozatai jelentek meg a Huszadik Szá

zad 1913-14-es évfolyamaiban. A buda
pesti Tudományegyetemet - megszakítá

sokkal - elvégezve, 1944-ben A mérnök
szellem modern korunk szolgálatában 
című disszertációja alapján bölcsészettu

dományi doktorrá avatták.
Könyvtárosi pályafutását 1913-ban a 

Kereskedelmi Múzeum könyvtárában 
kezdte, ahonnan 1923-ban kinevezték az 

ország akkori egyetlen állami ipari kuta

tóintézetének, a Technológiai és Anyag- 

vizsgáló Intézet könyvtárának vezetőjévé, 

melyet 1949-ig vezetett. Irányításával a 
Technológiai Könyvtár (a mai OMIKK 

elődje) a legjobl>an keresett műszaki szak- 
könyvtár lelt, amit elősegített, hogy Ileve

zette - hazánkban az elsők közölt - a 

decimális rendszert, megszervezte a Tech
nológiai Könyvtár Barátainak Egyesületét, 

és 1931 -lx*n megindította az első magyar 
kurrens műszaki szakbibliográfiát, a Mű

szaki Bibliográfiai Közleményeket. Készt 

vet! vidéki műszaki szakkönyvtárak felál
lításában; a Technológiai Könyvtár fiókjait
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rendezte l>e 1942-ben Marosvásárhelyen,

1943-ban Kolozsvárott. A felszabadulás 

után közreműködött a győri és miskolci 
műszaki fiókkönyvtárak létesítésénél. 
Több évtizedes gyakorlati tapasztalatát 
fő művében a Könyvtárak korszerű ren

dezése és fejlesztése című (Bp , 1943 ) 
kétkötetes munkájában foglalta össze, 

ennek 2. kötetében hazánkban elsőként 

publikálta az ETO-t, rövidített magyar 

kiadás formájában.
Maradandó alkotása, hogy nevéhez fű

ződik a műszaki dokumentáció megismer
tetése - külföldi példák alapján - a hazai 
szakemberekkel. A kérdés legjobb ismerő

iekén! vezette a magyar küldöttséget az 
1937 évi párizsi dokumentációs világ- 

kongreszszuson, majd az 1938 és 1948 

között tartott FID és egyéb nemzetközi 
összejöveteleken Külföldi dokumentációs 

intézményekkel kapcsolatot teremtve a 

Technológiai Könyvtárban megkezdte egy 

műszaki forrás- és adattudakozó központ 
szervezését, és javaslatára a Magyar Racio
nalizálási Bizottság keretében előkészítő 
szakbizottság alakult ipari dokumentációs 
központ felállítására (1938) A szépen in

duló munkát a II világháború megaka
dályozta és emiatt csak 1949-ben hozták 

létre a Műszaki Dokumentációs Központot, 

melynek a munkájában élete utolsó évei

ben (1950-51) még részt vett.
Kiemelkedő társadalmi munkát végzett 

a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 

Egyesületében, melynek könyvtárosi sza
kosztályát 1937-től mint ügyvezető alel- 
nök vezette.

F<5bb művei

Ipari dokumentáció. Hp., 19 38 , A dokuinen- 

tácirt problémái MHK, 1940., Magyar ipán do

kumentációs-szakirodalmi adat- és forniskula 

tó központ felállítása. Elektrotechnika, 1940., 

A dokumentációs problémák, kulonOs tekin

tettel a kémiai tudományok fejlődésére. Kérni 

kusok Lapja. 1941. A dokumentáció feladatai 

Magyar Könyvszemle, 1943

Irodalom

TOMllOK Tilwr: K. C Könyvtáros, 19S», MÓKA 

László. K. G. Könyvtáros, 1980.; MÓRA László: 

Az OMKDK története. (1883-1949). Up . 1980

Móra László

KAPOSI MÓRIC

(Kaposvár, 1837 okt 23-- 

Bécs, 1902 márc. 6.)

Magyar anyanyelvűnek született; még ide

haza járt középiskolába, majd Kohn csalá

di nevét magyarosítva Bécsbe költözött, 
ahol orvosi tanulmányokat folytatott. 1861- 

ben avatták doktorrá. F. Hebrának, a mo

dem dermatológia (bőrkórtan) egyik úttö
rőjének tanítványaként 1866-ban magánta

nárrá képesítették, 1875-ben professzor 

lett és 1879-ben Hebra utóda a bécsi Bőr

klinika igazgatójaként Több tankönyv társ

szerzője. illetve önálló írója

A liőrgyógyászat gyakorlati művelésében 

Hebra méltó tanítványaként a hőrbetegsé- 
gek alapos morfológiai leírását tartotta irány
adónak; ez a klasszikus irányzat szinte a 20. 

sz. közepéig uralkodott. Ezen az alapon 

írva le a bőrbajok látható elváltozásait, igye

kezett értelmezni Is a többi tünetet. Főleg a 
szifilisz és a rosszindulatú daganatok kuta

tása területén ért el maradandó eredmé

nyeket. Nevéhez fűződik a kötőszövet egy 

igen rosszindulatú daganatának leírása Sar- 
coma idiopaihicum multiplex liaemorrhagi- 

cum néven (1872). Ezt ma gyakran Kapo- 

si-szarkóma néven emlegetik és összefüg
gésbe hozzák az elmúlt évtizedlien leirt fé

lelmetes AIDS-betegséggel

l:<3bb művel

Idíopathísches multiples Pigmentsarkom dér 
Haut. Arch. Derm 4 ISd 1872; System dér Ha

nt krankhei len. Wien, 1881.

Irodalom

A M1RSCH (editor). Hiographisclles Lexikon 

<ler Aerzte. 3 Ikl lKHf> GYOkY Tllx>r Nek

rológ. Orv Hetilap, 1902 . NAGY Gyula Szolv 

rőt állitottak K M.-nak szülővárosában 1988 

Orv Hetilap,

Lamhrccbl Miklós
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KA RÁCS FERENC

(Püípokladátty, 1770. márc. 16- 

rt-íY, 1838. ápr 14.)

Módos földbirtokos család gyermeke volt, 

így taníttatása anyagi akadályokba nem 

ütközött 1781-ben beíratták a debreceni 
Református Kollégiumba, ahol életútjához 
szerencsés indíttatást kapott Az iskola ta

nára, Maróthy György, fontosnak tartotta, 
hogy a földrajz oktatásai térképekkel segít

se; hazai térképek viszont nem voltak, 

ezért minden diáknak külföld: térképekről 
kellett másolatot készítenie. Ez vezette K. 
F.-t a térkép szereidéhez, a rézmetszés 

elsajátításához. Már kora ifjúságában kitűnt 

tehetsége a térképszerkesztő és térkép

metsző pályán: 1787-ben tógátus diák volt, 

amikor megjelentek első, rézkarccal készült 

főzetei, Debreceni tanulmányainak befeje
zése után három évig Margiltán tanított, 
majd 1793-ban Pestre jött mérnöki tanul
mányok folytatására. Itt egyik tanára, Du

gonics András ösztönzésére kezdeti a réz- 

metszéssel elmélyültebben foglalkozni
1794-ben Becsben, neves rézmetszőknél 

bővítette ismereteit. Az 1795-ben Pesten 

megnyitott térképszerkesztő-rézmetsző 

műhelye rövidesen ismert és elismert lett 
itthon és külföldön. A müncheni és péter- 

vári meghívásokat mindvégig elutasította, 

ÚRy vélte, „ha minden magyar művész 
külföldön virágoztatja tehetségét, akkor 

saját .sorsán segit, s nem mozdítja elő 
Nemzete csinosodását"

Sok iskolai és egyéb térképei szerkesz- 
'e,t és metszett. Dolgozott Lipszky János 

r**ves mappáján is. Mintegy száz térké

nül. és kilenc atlaszát őrzik a gyűjtemé

nyek Egyik legjelentősebb művét, a Ma

gyarország és a hozzá kapcsoltatott Hor
váth és Tóth országok... közönséges Tálv

ljl !H13-b«n adta ki. Ennek fő értéke a 
j^detesNége. de jek*ntós forrásértékű inun

knak számit az itt szereplő 800 magyar 

•dységnév miatt Ls.

1830-ban fogott élete fő művéhez, Kö- 
,lz éven át dolgozott az Európa Magyar

Atlása dmű munkáján. Amikor az 1838-as 

árvíz háza emeleti peremét elérte, a mun
káját akkor sem hagyta abba, nem követ

te a mentők felszólítását. Kiadását nem 
tudta megérni, a 24 laphói 21 volt készen, 
amikor elragadta a halál. 1864-ben. Hun- 
falvy János neve alatt, a Heckenast Kiadó 

jelentette meg az atlaszt, a második kiadás 
1875-ben, a Franklin Társulatnál készült. Hz 

volt az első, magyar nyelvezetű Európa-at- 
lasz, és még a századfordulón is használ
ták az oktatásban

K. F. érdemei elsősorban mint magyar 
térképszerkesztőé közismertek, de meg 

kell említenünk a múzeumokban őrzött, 

művészi kivitelű 63 (nem térképi) rézmet

szetét, valamint a reformkor szellemi kez
deményezéseiben betöltött szerepét is. 

Pesten, az Ősz utca és Sándor utca sarkán 
álló Karacs-ház (ma Szentkirályi u. 23 ) 

találkozóhelye volt a reformkori magyar 
élet kiválóságainak Vörösmarty, Kazin
czy, Fáy András, Virág Benedek, Déryné, 
Katona József, Bajza József és mások K. F. 

gyakori vendégei, beszélgető partnerei 

voltak.

Irodalom

KARACS Teréz K F térképmetsző élet lei fisa 

István bácsi Naptára, Kolozsvár, 1864.; KA- 

UNFALV! Héla: K. F. térképkészítő - rézmetsző 

művész, Püspökladány. 1958. LÁSZLÓ Gézj 

K P. (1770-1838). Annotáli személyi bibliog

ráfia. Sludia Cartologica. 6. k. Up , 1979.

Kaum  Frigyes

KÁRMÁN TÓDOR

(Hudapat. 1881. m áj I 

Ati eben, 1963. máj. 7.)

Apja, Kármán Mór kiváló pedagógus és 

művelődéspolitikus volt A család intel
lektuális légkorélien szabadon bontakoz

hatott ki a gyermekek tehetsége. A legidő

sebb fiút, Elemért a humán tudományok 

érdekelték; később a kriminálpedagógia 

hazai úttörójeként szerzett nevet magá
nak. Tódor matematikai hajlamait már hat

éves korában felismerték. Az elemi iskolát
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magánúton végezte, majd az apja által ala

pított egyetemi gyakorló gimnázium nö
vendéke lett, s itt érettségizett. Első sikerét 

ekkor, 1898-I>an érte el; megnyerte az Eöt
vös Loránd alapította matematikai tanu

lóversenyt.
A budapesti Műegyetem Gépészmér

nöki Karán tanult tovább, s itt 1902 őszén 
kitűnő minősítésű oklevelet szerzett. Még 

végszigorlata előtt elnyerte a Horváth- 
féle mechanikai pályadíjat. (Említésre 
méltó, hogy tudományos dolgozatainak

1956-ban megjelent négykötetes gyűjte
ménye élén a műegyetemi pályamunka 

áll.)
Az oklevél megszerzése után egy évig 

katonai szolgálatot teljesített a tüzércég
nél. s tartalékos tiszti vizsgát tett Leszerel

ve a hadseregből, Bánki Donát tanszéké
re kenik tanársegédnek, egyszersmind a 

Ganz-vagongyárban mérnöki állási vállalt. 
Ez idő tájt kezdett foglalkozni a szilárdság

tan egyik fontos kérdésével, a rövid, nyo

mott mdak kihajlásával

1906 őszén nagy fordulat állt be életé
ben: a Magyar Tudományos Akadémia 

ösztöndíjával Németországba, a göltin- 

geni egyetemre került. Itt eredetileg két 
évig szándékozott dolgozni a modern 
áramlástan megalapítójának, Ludwig l’randtl 

professzornak oldalán. Végül is hat esz

tendeig maradt a Prandtl-intézetlíen, köz
ben rövídebb időt Berlinben (a charlotten- 

burgí műegyetemen) és Párizsban (öltött 
Párizsi tartózkodása során, 1908-ban tanú

fa volt annak, hogy Farman pilóta 2 km- 

es (!) távrepülésével csúcsteljesítményt 
ért el

Göttingenben alkotta meg kihajlási el

méletét, melyet dokton értekezésében fej
tett ki Huszonnyolc éves korában, 1909- 
l>en az egyetem magántanára lett.

TovábN kutatásai folyamán 1911-ben a 
szilárd testek képlékeny folyásának az el
méletét alapozta meg. Ugyanéban az év

ben fejtette ki az áramlásba helyezeti tes
tek inogott fellépő örvénysor elméletét 

(l-zt a jelenségei a tudomány Kármán-féle

örvénysornak nevezi.) Évtizedekkel ké

sőbb, amikor az Egyesült Államokban egy 

szélvihar a Tacoma-függöhidat ledöntötte, 

K. T. az örvénysor-elrnélel alkalmazásával 
mutatta ki a híd tervezésekor elkövetett hi
bát.

1912-ben elhagyta Göttingent, mivel 
a selmeci Bányászati és Erdészeti Főisko

la tanárává nevezték ki. A főiskola kere

tei között azonban akkoriban nem volt le

hetőség komolyabb tudományos mun
kára, így alig fél esztendő elteltével innen 

az aacheni műegyetemre távozott, amely
nek tanszékvezető professzorává válasz

tották

Aacheni működéséi félbeszakította az 

első világháború. A mozgósításkor főhad

nagyként katonai szolgálatra hívták be. 

Nagyothallása miatt hátországi beosztást 
kapott: a csepeli ruharaktárba került. Egy 
teljes évig tartott, amíg a hadvezetőség 

felismerte a fonák helyzetet, és a Bécs 

melletti Pischamendbe, a repülőarzenálba 

helyezte át. Fischamendben K. T. javasla

tára aerodinamikai laboratóriumot rendez
tek be, és a kísérletekhez tervei szerint 

szélcsatornát építettek. E helyütt szerkesz

tette meg (a megfigyelő léggömlxik helyet
tesítésére) a világ első katonai forgószár

nyas repülőeszközét: a PKZ-típusú kötött 

helikoptert A fejlesztésben K T. mellett 

Petróczy István alezredes, az arzenál pa

rancsnoka, továbbá Zurovetz Vilmos és 
Asbóth Oszkár működött közre. Fischa

mendben oldotta meg Kármán azt a kér
dést is, hogyan lehet a repülőgépek csavar

kórén át végzett tüzelés Fokker-féle mód

szerét az osztrák-magyar hadsereg géppus

káira alkalmazni.
Az őszirózsás forradalom idején Buda

pestre tért vissza, és a Közoktatásügyi Mi- 

nisztértumban a felsőoktatási reform mun

kálatait irányította.
A Tanácsköztársaság bukása után tarta

nia kellett attól, hogy népbiztossági veze

tő funkciója miatt üldözni fogják Barátjá
nak, Posztóczky Károlynak a birtokán ta

lált menedéket. Innen vette fel a ka|*.so-
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latot a2 aacheni műegyetemmel, ahová
1919 végén sikerült visszatérnie.

Aachenben 1930-ig működött. Az álta
la szervezett es irányított Aerodinamikai In

tézet alig néhány év lefoigása alatt a világ 
egyik legjobban ismert, nagy szakmai te

kintélyű repüléstudományi kutatóközpont
jává fejlődött. Itteni munkássága szerfö

lött termékeny volt: Aachenben dolgozta ki 

egyeljek közölt a turbulencia hasonlósági 

elméletét, az áramlástan e nagy fontossá
gú fejezetét.

Rollert Millikan Nobel-díjas fizikusnak, 
a kaliforniai műszaki egyetem (Pasadena) 

igazgatójának meghívására 1926-ban járt el

ső ízben Amerikában, s tartott előadásokat 

az egyetemen. Dániel Guggenheim ame

rikai nagytőkés (a „rézkirály'’) több millió 

dolláros alapítványából a következő évek- 

lien megszervezte a pa.sadenai egyetem ae
rodinamikai kutató laboratóriumát. 1930- 

ig munkásságát megosztotta Aachen és 

Pasadena között; ezután végleg elhagyta 

Németországot, és az Egyesült Államokba 
költözött Formálisan még három eszten
deig az aacheni intézet vezetője maradt; er
ről az állásáról a hitlen hatalomátvétel után 

mondott le.

A Guggenheim-latoratóríumban K. T. 

munkatársaival az aerodinamtka - első

sorban a hangsebesség feletti repülés - 
több alapvető kérdését oldotta meg. A la- 

Ixinuórium nemcsak a repülés, hanem az 
asztronautika tudományának is kivételes je

lentőségű bázisává leli. 1936-ban itl raké- 

takulaló csoport alakult, mely 1944-ben 

lel Propulsion Lalioratory (sugárhajtás-la- 

lx>ratórium) néven önálló intézetté váll A 

kutatócsoport dolgozta ki az amerikai lé
gierő számára a repülőgépek siarirakétáit 

MPl-ben K. T. vezetése alatt a negyvenes 
években nagyrakétát fejlesztettek ki, az 

ótvenes évek elején pedig elkészítették az 
amerikai szárazföldi hadsereg első ballisz- 

'•kus irányítod rakétáját.

A második világhálóm ideién az akkor 
már hatvan lelelt járó tudós jelentékeny 
reszt vállalt az amerikai légierő tudomá

nyos tanácsadó bizottságának munkájá
ban. 1951-lói a NATO Repülésügyi Kutató 

és Fejlesztő Intézményének (az AGARD 
nak) volt az elnöke.

Megalapítója es első igazgatója volt a 
Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának 

Huszonkilenc egyetem és főiskola avatta 
tiszteletbeli doktorává, közöttük 1962-ben 
a Budapesti Műszaki Egyetem. Több aka

démia választotta tagjává, néhány hónap

pal halála előtt pedig az Egyesült Államok 
elnökének kezéből vette át a legnagyobb 

amerikai tudományos kitüntetést: a Nem
zeti Tudományos Érmet. (E kitüntetésben 
ő részesült először.)

Lángelme volt. akinek hal évtizedes 
munkássága a fizikai és a műszaki tudomá

nyok hatalmas területét fogta át. Kiemelke- 
dőek az aerodinamikai, mindenekelőtt a 
hangnál nagyobb sebességű repüléshez 

kapcsolódó kutatásai. Megalkotta a határ

felület elméletét, kidolgozta a repülő tes

tek felúleu kialakításának és méretezésének 
a módszereit. Fontos eredményeket ért el 
a műszaki mechanika, a képlékeny alakí
tás, a kristályrács-szerkezet vizsgálata, az 

égéselmélet, a magnetohidrodinamika és 

az aerotermokémia területén. Igen szá
mottevő mértékben járult hozzá a korsze

rű rakéták létrehozásához.
A Hold túlsó oldalán, valamint a Marxon 

kráter őrzi nevét Emlékére Budapesten, a 
Közlekedési Múzeum parkjában emeltek 

mellszobrai.

FcSbb művei:

Collected Works 1—IV New York, 1956.; Tlie 

Wind :inil Heyond Boston, 1967.

Irodalom

IIALACY, Dániel D Faiher of Supersn-nk' 

Flight: TI 1 tudoré von Kármán. New Ycnk, 1966 

Iulien Mevsner; NAGY István György: Két ju

bileum. Csillagászati Évkönyv. I9HI , PALLÓ 

Gábor: Egy tudománytörténeti s£indr6már<'tl 

Valóság, 19X2 . GORN. Multtel 11 Ilit* IJrover- 

%;i I Mán. Theodorc von Kármáns Liíc in Ae- 

ronautícs. WaJmigion ami London, 1992 Smilh- 

sonian Institulion Press

Nagy István CfyőtJty
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KÁROLY IRÉNEUSZ JÓZSEF

(Gönc, 1854 márc. 6.- 

fíudaptst. 1929 márc. 13.)

Gimnáziumi tanulmányait Kassán végezte 
el a Premontreiek Főgimnáziumában Már 

itt érlelődött meg benne az a gondolat, 
hogy a já.szóvári premontrei kanonokrend

be lép 1875 októberében Jászóvárat! ma

gára öltötte a rend fehér ruháját és felvet
te az Ireneusz nevet. Előbb az inasbrucki 

egyetemen végezte tanulmányait, majd 
visszajött Jászóvárra és 1880. jan. 1-jén le

tette az ünnepélyes fogadalmat, és ezzel a 
jászóvár! premontrei kanonokrend tagja 

lett. 1881-ben a rend nagyváradi főgimná

ziuma fizikai szertárának őre lett. ahol bő 

alkalma nyílt kísérletezésre 1895-ben a 

drótnélküli távírás egyik első felfedezője 

volt.
Röntgen az általa 1895-ben felfedezett 

sugarakról 1896. ián 23-án tartotta meg hí
res előadását Würzbuigban. Ezen az elő

adáson nevezték el az ú| sugarakat rönt

gensugaraknak. És még ugyanebben a hó
napban megjelent a Természettudományi 

Közlönyben is egy képekkel illusztrált cikk 

a röntgensugarakról.
K. I. J. azonnal megértette ennek óriá

si jelentőségét a gyógyászai terén Elhatá
rozta. hogy vizsgálatait ezekre is kiterjesz
ti, és hatalmas energiával hozzálátott ah

hoz, hogy megalkossa hazánkban az első 

modern rönigenlaboralóriumot. Már 1896 
máj. 27-én Kotunovics Sándorral, a gimná

zium akkori igazgatójával a következő 

közérdekű felhívást bocsátotta ki: „Humá
nus célból a nagyváradi és biharmegyei 

szenvedők részére, akik Röntgen-suga
rakkal akarják bajaik helyéi megállapítani, 

gyűjtést rendezünk egy e célra szolgáló na
gyobb eszköz beszerzésére. Az eszköz a 
nagyváradi premontrei főgimnázium tu

lajdona marad A szertárban ingyen esz
közli a felvételt 3 szaktanár."

A felhívás eredményeképpen 1114 fo
nni gyűlt össze, úgyhogy hozzá lehetett lát

ni a laboratórium berendezéséhez Szep

temberben K. I. J. párhetes németországi 
tanulmányútra ment, hogy olt 3 helyszínen 

tanulmányozza 3 röntgenkészülékeket. Fá

radozása nem volt hiábavaló, mert a nagy
váradi Premontrei Gimnáziumban a legkor
szerűbb gépekkel felszerelve megnyílt Ma

gyarország első röntgenlaboralóriuma A 
hozzá forduló szegény betegeket nem
csak, hogy ingyen vizsgálta meg, de elér

te azt is, hogy a szükséges lemezeket egy 

helybeli fényképész ingyen bocsássa ren

delkezésére.
Tudományos munkássága melleit kö

zépiskolai tanári kötelességét i.\ hiven tel

jesítette, sőt Nagyvárad városának külön- 

1k>ző problémáival is foglalkozott. 1900-tól 

kezdve a város villamosvilágílását akarta 
megoldani. (Nagyváradon ugyanis 1872 

óta gázvilágítás volt.) A villamos energia ol

csó kihasználására tervet dolgozott ki, 

mely hasznosította volna a város közelében 

levő Jád-patak vizét.
Érdemeiért 1901-ben városi törvényha

tósága bizottsági tagjává választották. 1906- 
ban a Kolozsvári Egyetem Matematikai és 

Természettudományi Kara magántanárrá 

habilitálta, a bölcsészei rendes tanárává. Ez 

volt az oka annak, hogy 1913. jan, 1-jén el
búcsúzott a nagyváradi Premontrei Fő
gimnáziumtól, ahol harminckét és fél éven 

ál tanárkodott. Fizikai kísérleteit mindvé

gig szeretettel végezte. Fizikai tanulóver

senyt neveztek el róla.

Irodalom

VAJDA Pál: Magyar fellalálAk Bp., 1943 : IHIJ- 
IXJSÓ Emrt: K 1 J Fizikai Szemle 1960 . HF.- 
INRICH László: Károly József Irén nagyvárad i 

fizikus Bukarest, 19H5
Vajda Hál

KÁRTESZI FERENC

(Nyilasbetnyó, 1907 febr I )  - 

Hndapest, 1989 m áj 9.)

(jegléd melleit szüleied A s/egényparas^1 

édesapa később a vasútnál helyezkedett el, 
így kél fia Budapest és Zsolna iskoláiban
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tanulhatott, mindketten egyetemet végez

hettek Bátyját és édesapját korán. 1926- 

Iwn elvesztette, s tanulmányait megsza
kítva egy évig rokonainál földművelő mun
kát végzett. Két műegyetemi professzor. 
Romsauer Lajos és Kürschák József juttat
ta ösztöndíjhoz, tanulmányai befejezéséhez 

a tudományegyetem, majd jutalomdíjas 

tanársegédi álláshoz a műegyetemen.

1931 és 1940 között volt a Győri Állami 
Reáliskola tanára, miután rövid műegyete
mi tanársegédi beosztás ulán ide kérte át

helyezését.
A győri években valósította meg azokat 

a tanári kísérleteket, amelyek saját tanulói 

tapasztalatán is megszűrve, a matemati

kai elsajátításának leghatékonyabb módját 

célozták igazolni; nem a tananyag az elsőd

leges, hanem az a szellemi tevékenység, 
amely a megértéshez vezet, Rendkívül sok 

probléma származik tőle, ezek egy részét 

a Középiskolai Matematikai Lapokban, 
majd később a Matematika Tanításában, az 
RITE Szakmódszertant Közleményeiben 

w megjelentette. Sok matematikus - példá
ul Szele Tibor - vallja, hogy Kárteszi Ferenc 

.problémaköltészete" Ismertette meg az 

alkotás örömével. így a matematika nem 

megterhelés, hanem az értelemnek sikert 

és élményt hozó megfeszítése. Egyetemi és 

tanártovábbképző előadások, módszerta
ni közlemények összegzik ezeket a győri 

kísérleteket

A győri időszakban védte meg doktori 

értekezését Két olasz nyelvű tanulmánya 

alapján kutató ösztöndíjai nyert a bolo

gnai egyetemre, és 1936-37-ben Beppo 
•*vl és Benjumino Segre mellett dolgozha

tott Katonai bevonulása 1939-lxm a maros 

vásárlielyj Bolyai-ereklyékhez. kéziratok ta

nulmányozásához segítette Ebből született 
később, 13 év múlva Bolyai János Appen 

ll‘x A tér tudománya című könyve, mely 
több kiadásion is megjelent, akadémiai 

nív6di|lxin is részestül
A második világháborii sok szenvedést 

h»*ó évei után hallatlan energiával látott 
munkához. Likasán alakult meg a Bolyai

János Matematikai Társulat. 1947-től már az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen mű

ködött, tanszékvezető egyetemi tanár, dé
kán, rektorhelyettes lett. Vezéralakja az 

egyetemi és középiskolai reformmunkála
toknak. Megszervezte a matematika-ábrá
zoló geometria szakos tanárképzést, az 
esti tagozatot, az egyetem gyakorló iskolá

it.

Közben folytatta matematikai kutatása
it, melyek a geometria legkülönbözőbb 
területeihez kapcsolódnak Kutatási terüle
tei: klasszikus projektív geometria, véges 
(projektív) geometria, algebrai geometna, 
elemi és ábrázoló geometna, a geometria 

alapjai. 120 tudományos értekezése és 11 

könyve jelent meg Bevezetés a véges ge
ometriába című könyvét (1972) több kül

földi kiadó is megjelentette olasz, angol és 

orosz nyelven, ez a mű azóta a téma tan
könyve lett, újabb publikációk sora hivat
kozik rá A szépen formált matematikai 

gondolatok mellett megkapó a munka di
daktikai hitvallása. Eltérően napjaink ábrát 

sem tartalmazó, lexikonszerű monográfiá

itól, ő a gondolatok születését is érzékel

teti, olvasóját is bevonja a témakörök ala

kításába.

Olaszországi tanulmányai sok gyümöl
csöző kapcsolathoz vezettek Az Unione 
della Matematica Haliana, mint egyik ala

pító tagját (socio fondatore) tartja nyilván. 
Mint vendégprofesszor sok előadást tartott 

Bari, Bologna, Messina, Milano, Parma, 
Polenza, Torino, Triest egyetemein

Tanári és kutatói munkája elválasztha

tatlan egységet alkot. Éltető eleme volt a fi
atunkkal való foglalkozás, igazi tudóstanár. 

Matematikai-pedagógiai művészetével sok 

diákot nyert meg a matematikusi hivatás- 

nak

l-'öhb művel

Bevezetés az ábrázoló geometriába Bp.,

1950., BOLYAI János Appendix A tér 

tudománya. Bov., jegyz és kiég : K F Bp.. 

1952. (í)|abb kiadásai: Bp . 1973 , 1977.); 
Ábrázoló geometria Bp , 1957 (több
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kiadásban, angol és olasz fordításban,
1976,, 1978 ); Szemléletes geometria. Bp., 

1966.; Fejezetek a geometriából. Bp., 
1971.; A geometriatanitás korszerűsítésé

ről. Bp., 1972.

Irodalom
Beszélgetés a matematikáról, (riporter: 
AMBRUS András.) ELTE TTK Szakmód

szertani Közi., 1982 ; STAAR Gyula: A 

tudós tanár. Beszélgetés K F.-cel. Ter
mészet Világa, 1983.; A jó tanár holtig 

tanul, (riporter. AMBRUS András.) Köz

nevelés, 1985. 39.
Molnár Ernő

KAZINCZY GÁBOR

(Szeged, 1889'.jan. 19- 

Molala, Svédország, 1964. máj. 26.)

A vasbeton és acélszerkezetek törési (kép- 

lékenységi) elméletének megalapítója, a 

vasbetonépítés egyik - nemzetközi jelen

tőségű - hazai úttörője A magyar haladó 
mozgalmakból, a felvilágosodásból, a 

nyelvújítás történetéből és az 1848-̂ 9-es 

szabadságharc vértanúi sorából jól ismert 

Kazinczy-család leszármazottja
K. G., aki már középiskolai tanulmányai 

során rendkívüli matematikai érzékről tett 

tanúságot, a mérnöki pályát választotta hi

vatásául. A József Műegyetemen 1911-ben 

szerzett mérnöki oklevelei Először az Or
szágos Vízépítési Igazgatóságnál dolgo
zott Nagybecskereken, majd - még ugyan

abban az évben, 1911-ben - a főváros 
szolgálatába lépett, ahol az építkezések 

műszaki felülvizsgálata, ú| szerkezetek é.s 
építőanyagok kísérletezése és kipróbálása 

lelt a feladata. Itt dolgozott 1943 végéig, 
nyugállományba vonulásáig Közien, 1931- 

Ixm megszerezte a műszaki doktori címet. 
1939-len pedig műegyetemi magántanár
rá habilitálták

Tudományos érdeklődését a vasbeton 
szerkezetek iránt egy műegyetemi tanulmá

nyi kirándulás keltette fel: az érdi három

csuklós betonhíd munkálatait látogatták 
meg, s itt tapasztalhatta, hogy az idősebb 

mérnökok mennyire idegenkedtek a vas
beton alkalmazásától. Fiatalon kezdett el 

foglalkozni a többtámaszú vasgerendák 
kérdéseivel; 1913 évi németországi tanul

mányúján írta első jelenlős tanulmányát 
(Kísérletek befalazott tartókkal), majd 1914- 

ben A többtámaszú tartók méretezése ru
galmasan süllyedő alátámasztások esetén 

című dolgozatát, amellyel az élvonalbeli 
szakemberek sorába lépett Újszerű megol
dást talált a folytatólagos többtámaszú tar
tók belső erőinek meghatározására. Eljárá
sa e téren az első kísérletnek tekinthető.

1921 után további kísérleteket végzett 3 

cm vastagságú vasbeton lemezekkel, s 

foglalkozott a téglafalazatok szilárdság
vizsgálatával is, Végein befogott kéttáma

szú vasfödémgerend3 méretezése a mara

dó alakváltozások figyelembevételével cí

mű disszertációjával pedig 1931-ben mű

szaki doktori oklevelet szerzett.
A már kidolgozott elméletét Liége-ben 

ismertette egy nemzetközi kongresszuson. 

A következő évben Czakó professzor mű
egyetemi laboratóriumában folytatta kí

sérleteit a háromtámaszú tarlókkal. Miha- 

ilich Győzővel, Kiss Jenővel, Álgyay Hubert 
I•állal és Uy Károllyal együtt készítette el a 

Magyar Mérnök- és Építész Egylet vasbe

ton-pályázatát. 1931-ben Párizsban, 1948- 

ban újra Liége-ben, 1952-ben pedig Lon

donban tartott kongresszusi előadást; fel

szólalt a lisszaboni és stockholmi kong

resszusokon is.

A második vtlágháborii után az újjáépí

tésien is jelenlős szerepet vál-lalt: a légi

támadások során súlyosan sérült buda
pesti épületek vasbeton-, héjbeton-bolto- 

zatainak szerkezetét vizsgálta, s helyreállí

tási munkálataival foglalkozott.

Irodalom

MF1,1 k 1967 . Magyar műszaki alkmők, Hp . 

1964 . MIMAILICII Gyrtzft-MAVIÁK C.yőzrt A 

vasi >et önépítés kezdete és létesítmény'’1 

Majtyanirsziinon. llp.. 1966.

Végb l erenc
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KELETI KÁROLY

(Pozsony, 1833 jú l 18.- 

Budapest, 1892. máj. 29 )

Atyja, a drezdai .születésű KJelte Nándor Al- 
csúton élt, ahol József nádor gyermekeit ta

nította rajzolni, ezért fia is sokat tartózko
dott a főherceg udvaráhan. A budai piaris

táknál még csak négy osztályt végzett, 

amikor kitört a szabadságharc és ó tüzér
nek állott, Világos után Erdélyben felrob

bantotta az egysége megmaradt lőszerét, 
Elfogták, de megszökött, A besorozást úgy 
tudta elkerülni, hogy az alcsúli uradalom

ban gazdasági gyakornoki állási kapott, 

de mivel itt sem érezte magát biztonság
ban, pénzügyőri állást vállalt. Közben ma

gánúton elvégezte a gimnáziumot, majd a 
jogot Ls, amiből Pozsonyban vizsgái lett.

A pénzügyön állást politikai meggyőző
désből feladta, röviddel ezután báró Eötvös 

József reábízta lapja, a Politikai Hírlap a 

szerkesztését. Az újonnan alakult magyar 
földhitelintézetnél kapott állást, itt publi

cisztikai és közgazdasági írásaival jelentős 

hírnévre tett szert, rövidesen tanácsjegyző
vé léptették elő

A kiegyezés után, 1867-lxrn Gorove mi
niszter reábízta a földmivelés-, ipar- és ke- 

ftskedelmi minisztérium statisztikai osztá

lyának a vezetését, Keleti igen sokat tett a 
statisztika ügyének elismertetéséért, 1868- 
*ían, majd 1869-l>en is lanfolyamot tartott, 

amelyeken összesen mintegy ötszáz hallga
tó vett részt. Munkásságának elismerése

ként 1871-lxm a király önálló statisztikai hi- 
V:‘lal felállítását rendelte el. A hivatal létre

hozásával egyidólíen statisztikai könyvtá

rt ls  létesítettek, ez rövid idő alatt az ország 

’-'Kyik legfontosabb könyvtárává fejlődött 

Keleti jelentős .sikerei közé tartozik az 
'870. évi, majd az 1880. évi népszámlálás 

v*greh; íjtfisa Ez utóbbinál nagy sikerrel al

kalmazta az egyéni laprendszeri. Munkás- 
s:,Ka következtében a magyar statisztika 

^•'nvoíulái liurópa-szerte nagyra értékelték 

1869-ben tartott hágai, majd az 1872-es 

!®w1tKleivárt nemzetközi statisztikai kong

resszuson ó képviselte hazánkat Hunlalvy 
Jánossal, ez utóbbin alelnóknek választot
ták, így sikerült elérnie, hogy a következő, 

1876. évi kongresszust Budapesten tartsák. 
A további kongresszusok rendezését Po
roszország megakadályozta, ezért pótlá

sukra állandó bizottságot hoztak létre, 
amelynek elnökévé Keletit választották.

Érdemei elismeréséül az MTA 1868-ban 
levelező, 1875-ben rendes, majd 1890-ben 
igazgató tagjává választotta. Rendkívül ki

terjedt irodalmi munkásságot folytatott, 

élénken részt vett a közéletben, sokat 
munkálkodott a képzőművészeti társulat és 

az országos iparegyesület fejlesztésén, az 

1875-as bécsi világkiállítás magyar ipar

múzeumi anyagát ő állította össze.

Főbb művei

Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi 

statisztika szempontjából. 1871., ua. rövidített 

formában 1873.; Nemzetiségi viszonyok M.i- 

gyamrszághan az 1880. évi népszámlálás alap

ján, 1881., Magyarország élelmezési statisztiká

ja 1885 . A Halkan félsziget, 1885-

Irodalom

1’alla.s Lexikon, 1895 X 327 S2INNYEI József 

Magyar Írók élete és munkái, V. 1894

Makra Zsigmotui

KEI.LF.R BEI A

(Dályok, 1904 márc. 20. - 

Budapest, 1975-JAI. 17.)

Orvosi oklevelét Pécsen az Erzsébet Tudo

mányegyetem Orvosi Karán szerezte 1929- 

Ixrn, a patológiát Entz Béla professzortól ta

nulta A harmincas években a pécsi egye

tem biokémiai tanszékén dolgozott, és ké

sőbbi kutatásaihoz jó elméleti alapokat 
szerzett 1936-ban egyetemi magántanárrá 
képesítették

1947-ben a debreceni Tudományegye

tem Orvosi Karán a Kórbonctani Intézet 

egyetemi tanára, az intézet igazgatója.

1952-ben Budapestre került, az Orszá

gos Onkológiai Intézet Onkopatológuu 
Kutatóintézete (Bp. XII., Ráth György u.)
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igazgatója lett. 1955-ben az Orvostovább- 
képző Intézel onkopatológiai tanszékére is 

egyetemi tanári kinevezést kapott.

Fő kutatási területe a daganatok növe
kedési típusainak tanulmányozása, a me- 
tastasisképzés (a daganatok áttétképzése) 

mechanizmusa, valamint a daganatok ke
moterápiája.Jelentős experimentális pato
lógiai és onkológiai munkásságot végzett 

Figyelemre méltók a leukémia (fehérvérű

ség), nyirokcsomó daganatok (Hodgkin- és 
non Hodgkin lymphomák) patológiájával, 

a daganatok zsíranyagcseréjével, a besugár
zott ergoszterin hatásával, egy bőrbetegség 
(lupus-bőrfarkas) D2-vitamin-kezelésével, 

a fertőző betegségekben előforduló mel
lékvesevérzésekkel foglalkozó kutatásai. 

Hazánkban ő alkalmazott először radioak

tív izotópokat biológiai kutatásokban. Ma
gyarországon megalapozta a daganatbio

kémiai és hisztokémiai kutatásokat.
1948-ban lett a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja és 1973-ban az 

MTA rendes tagjai közé választották Kiter

jedt nemzetközi tudományos kapcsolato
kat tartott fenn. keleten és nyugaton egy

aránt. Tagja volt a Royal Society of Medi- 
cine-nek és több éven át a Lyoni Nemzet

közi Rákkutató Intézet tudományos taná

csának is. A Magyar Onkológusok Társa

sága elnöki tisztéi is betöltötte, tagja volt az 
MTA és az Egészségügyi Minisztérium on
kológiai bizottságának

Szenvedélyes előadó volt, energikus 
előadót stílusával, erős hangjával is mindig 

lekötötte hallgatóságát. Munkatársaival a 

tudományos munkában szigor és követke

zetes fegyelem, ugyanakkor mély humá

num is jellemezte. Kitűnő tanítványai kózul 
Lapis Károlyt ő indította el Debretenhen az 

.i vpiranturán, Sugár János az Onkopatológat 

Intézetben és az Orvostovábbképző Intézet

ben lett utóda, Holczinger László budapes
ti intézet étien dolgosod korán bekövetkezett 

haláláig K. 11 professzor kitűnő kórszö- 

vettani-daganalpatológiai diagnoszta is volt

Munkásságát számos kitüntetéssel jutal
mazták 1966-ban állami díjas lett, 1974-ben

pedig a Magyar Népköztársaság Zászló- 

rendje II. fokozatával tüntették ki.

Több mint 130 tudományos közlemé

nye és 4 monográfiája jelent meg

Fontosabb munkái

A nyirokcsomók daganatai. (LAPIS Károllyal, 
HCKHARDT Sándorral) Bp., 1965 ; Die Ausbe- 
reitung des Krebses Invasion und Melastatísi- 
ening. Hp., 1971.; Rákkutatás, daganatellenes 
küzdelem Bp., 1972

Irodalom
SUGÁR János: K. B. Magyar Tudomány. 1976.. 
K. B. Orvosi Hetilap, 1975. szeptember 21.

Honli József

KEM ÉNY JÁN O S G YÖ RG Y
(Budapest. 1926. máj. 13■ - 
Dartmoulb, USA. 1992. dec. 26)

Budapest Belvárosában született, ahon

nan világnagyságok sorának indult pályá

ja. Apja. Kemény Tibor kereskedéssel, 
bankügyekkel foglalkozott, anyja Fried 

Lucia volt. Csodagyereknek számítolt, A 
Rácz-féle elemiben, majd a Berzsenyi gim
náziumban folytatta tanulmányait, ahol 

Bölcsházy Árpád tanár úr élete szólóan 
megnyerte a matematikának

Mivel édesapja előre látta, hogy mi vár az 
európai zsidóságra a nácizmus miatt, a szú- 

kebb család 1940-ben az Egyesült Államok

ba vándorolt Annak ellenére, hogy 13 éves 

kora előtt nem halion angol szót, középisko
lán New Yorkban sikeresen folytatta, majd a 

híres Frincetoni Egyetem hallgatója lelt 

Egyetemi tanulmányait a háború miatt egy 

évre félbeszakította és katonai szolgálati jel - 
leggel Los Alamosba került, ahol az atom

bomba kifejlesztésére beindított Manhattan 
terv keretében a később Nobel díjas Richartl 

Peynman munkatársai közt dolgozott.

Ezek az évek a matematika és ezen be

lül különösen a matematikai logika és a szá

mítástechnika gyors fejlődésének időszaka 

volt és K. J élt azzal a lehetőséggel, hogy a 

legnagyobbaktól tanuljon, köztük is Neu
mann Jánostól és Los Atomosból visszatér
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ve az egyetemre Alonzo Church-től, akinél 
a doktori dolgozatát (Ph.D.) készítette. 22 
évesen már Albert Einstein kutató csoport

jában dolgozott. Amikor később azt kérdez
ték tőle, hogy minek kellett Einstein mellé 
egy matematikus, azt válaszolta: "Eiastein 

nem volt jó a matematikában".

A Princetoni Egyetemen mind matema
tikából, mind filozófiából adjunktusként 

ígéretes tehetségű kutatónak számított „A 
Philosopher Looks at Science" ciniü köny

ve jó fogadtatásban részesült, a kiemelke

dő tudósok hagyományos karrierje állt előt
te. Már ebben a korai munkájában megnyil

vánultak azon különleges képességei, ame

lyek később is fémjelezték dolgozatait Kü

lönleges érzéke volt a feladat megoldásban, 

a probléma lehetett tetszőlegesen bonyolult 
matematikai, politikai vagy társadalmi, ő 
mindig megtalálta az egyszerű, elegáns és 
gyakorlatias megoldást

27 évesen megszakította sikeresen indult 
tudományos pályafutását amikor sokak szá

mára váratlanul elfogadta az addig a mate

matika oktatásban feltűnő eredményt még 
el nem ért Dartmouth-i Főiskolának egy 

matematika tanszék megszervezésére szóló 

meghívását. Az eredmény az lett. hogy orszá

gos modell értékűvé vált a Dartmouth-i 

matematika tanszék K I az Amerikai Ma 

tematikus Egyesület (MAA — Mathema- 
Hcal Association of America) vendégelőadó

jaként az 1957/58-as tanévben mintegy 40 

főiskolát látogatott végig, majd feltehetően 

kimeriiltségtől tüdőgyulladást kapott és fel 
kellett hagynia ezzel a munkával.

Egyike volt azon keveseknek, akik elő- 
^látták a számítástechnika kiemelkedően 
fontos szerepét mai világunkban, ezért 

•tangsúlyozta a számítástechnikai ismeretek 
fontosságát az oktatásban, Annak érdeké
i n ,  hogy n számítógépet a hallgatók szá

jára is hozzáférhetővé tegye, ami az ötve

nes és hatvanas évek fordulóján még egy hi

hetetlen és váratlan gondolat volt, 1962- 

,1*n munkatársával Tóm Kurtz-cal javasla
tot tettek egy számítóközpont létesítésére,

l,UlKI kidolgozták a világ egyik első időosz

tásos rendszerét. Munkásságuk megalapoz

ta a Dartmouth-i főiskola máig Ls érvényes 
alapelvét, „filozófiáját", hogy a számítás

technikát a legszélesebb kör számára kell 

hozzáférhetővé és mindennapivá tenni. En
nek megvalósulása volt a főiskola egészét 

lefedő, akkor forradalmian új, információs 
rendszer (a Dartmouth College Infomiation 

System). A korábbi időosztásos terminál
rendszerről a nyolcvanas években átálltak 

a hálózatba szervezett személyi számító
gépekre, 1984-lien 11 000 Macintosh-ból 

épült fel a rendszer és ezzel mintául szolgált 
a nagy informatikai fejlesztéseknek az egész 

amerikai felsőoktatásban.

Az időosztásos témát igazi Kemény stílus

ban valósította meg, hiszen tudta, hogy az 

oktatók lehetetlennek fogják tartani ezt 3 cél
kitűzést, megkerülte őket és a tehetséges 

hallgatókra épített, akik - akárcsak 6 -krea
tívak voltak és hittek a rendszer megvalósít

hatóságában Ugyanakkor K. Azt is hangsú
lyozta, hogy egy ilyen nagyszabású fejlesz 
tés csak az erőforrások koncentrációjával, 

azaz számos érdek sérelmével képzelhető el 

Ez a vezető felelőssége és dilemmája, 

Neumann felismerte, hogy a számítógép 
a közönséges aritmetikai számításokban 
különlegesen nagy teljesítményre képes, K 

pedig azt ismerte fel,, hogy ez a lehetőség 
akkor válik mindenki számára hozzáférhe

tővé, ha a számítógép programozás, a fel
használandó programozási nyelv egészen 

egyszerű. E2ért még 1964-ben Tóm Kurtz- 
cal közösen kidolgozták a BASIC (Beginner's 
All-purpose Symbolíe Instruction Code 

azaz a kezdők bármely célra használható 

szimbolikus utasítás kódja nevű) progra
mozási nyelvet, ami mindmáig talán 3 leg

szélesebb körben elterjedt programozási 
nyelv (Hlll Gales, a világ leggazdagabb 

embere a HASIC. nyelv Microsoft verziójá

val alapozta meg vagyonát.I
1970-lxrn a l)attmoiith-i Főiskola válság

ba került, mivel profilját szélesítenie kellett 

A főiskola felügyelő bizottsága őt kérte 

lel. hogy legyen a főiskola elnöke (magyar 
szóhasználattal főigazgatója, illetve rekto
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ra) és oldja meg a problémákat K J volt 
a főiskola 13- elnöke, tizenegy éven kérész
iül töltölle he ezt a tisztséget. Vezetése 

alatt a kisvárosi főiskola országosan, majd 
világszerte ismertté vált. Számos merész 
kezdeményezés révén igen sikeresen igaz

gatta a főiskolát. Egyik újítása az volt, hogy 
bevezette a koedukációt, másrészt nyári 
szemesztert indított a nő hallgatók számá

ra, hogy miattuk ne kelljen a férfi hallga

tók számát csökkentenie. Újraélesztette a 
már hosszabb ideje elfeledett Dartmouth- 

i hagyományt, azaz, hogy az őslakos ame- 

nkaiak oktatása érdekében jelentős szerve
ző munkát végeztek és egy erős oktatási 

programot alakítottak ki.
Elnöksége idején egy alkalommal, vala

melyik kollégája megjegyezte, hogy bizo
nyos ügyeket mások jobban intéznének el, 

K. aki tudta, hogy milyen kiváló munkát 
végez, rögtön válaszolt: .Nevezz meg akár

csak egyet Ls"!
A rektori teendőkkel járó igazgatási ter

hek mellett sem szüneteltette tanári hiva

tása gyakorlását Kiváló oktató volt, mond
hatni szerelmes volt magába az oktatásba 

A főiskola elnökévé választásakor a fel

ügyelő bizottság ellenezte, hogy Kemény 
folytassa oktató munkáját, ekkor hangzot
tak el azok az ismert szavai, amelyek ót 

magát is jól jellemzik: „Önök hetente két 
délutáni kimenőt engedélyeznének szá

momra, hogy golfozhassak, ha én ragasz

kodnék hozzá Az én hobbim azonban a 
tanítás, így gondolkozzanak erról”. A főis

kola elnökeként is végig tanított, órái rend
kívül ritkán mulasztott Különleges érzéke 

volt annak megértésére, mi az amit a hall

gatók nem értenek, újra és újra elmagya

rázva világossá tette a témát

K szerint a matematika az egyetlen olyan 
tantárgy, amelyet úgy tanulhatnak a diá
kok 14 éven keresztül, hogy eközben egyet

len olyan témával se találkoznak, amelyet 

1800 után dolgoztak volna ki, ezért .újfajta 

oktatási rendszer kialakítását is kezdemé

nyezte. levezette az első évfolyam hallga

tóinak a véges matematika oktatását, amilv

beletartozott a logika, a valószínűségelmé
let, a mátrix algebra is. Arra bátorította a hall

gatókat, hogy ne csak elmélyedjenek a ta

nulásban, hanem már hallgató korukban 
vegyenek részt matematikai kutatásokban Ls.

A tanítás mellett maga is folytatta tudo
mányos munkásságát és J. L. Snell-lel kö

zösen a Markov láncok új elméleteit és 

alkalmazásait dolgozta ki.

A hires „Three Mile Island"-i atomerő
mű vi baleset után Carter elnök K -t kérte fel 
a kormányzati vizsgálat vezetésére K.-t 
megrémisztették a balesetet kiváltó é.s ál

tala tapasztalt körülmények. Született op
timistaként úgy vélte, hogy ezekre a prob

lémákra éppúgy, mint a társadalom egyéb 

problémáira is van megoldás, csak meg 
kell keresni azokat. A Kemény-jelentés or

szágos visszhangot váltott ki, és az Egye
sült Államok egyik legismertebb és legbe 
csültebb polgárává tette.

Személyiségét jellemző momentum, 
hogy képtelen volt elviselni a butaságot, ha 

beleütközött, olyankor nem tudta vissza

fogni robbanékony természetét.

A főiskolára csak késő délelőtt járt be. 
Rendszeresen éjszakába nyúlóan dolgo

zott, ha egy témába belekezdett, azt nem 

hagyta abba csak azért, mert későre járt 
Egyik munkatársa reggel kilenckor találko

zott vele és megállította, .John, mit csi
nálsz Te itt ilyenkor?" mire a válasz: „Éppen 
hazamegyek,"

Még a princetoni években magával ra
gadta a társadalmi szervezetekben, pl a 

„World I;ederalist" mozgalomban végzett 

munka. Einstein ennek kapcsán azt mond

ta neki, hogy először törekedjen olyan 
szakmai eredmények elérésére, amelyek 

kihatnak a világra, nyomot hagynak a vi
lágion. azután az emberek már hallgatni 

fognak rá. K jól tette, hogy hallgatott Eins 

tein intelmére: 13 matematikai, illetve filo
zófiai tárgyú könyvet irt részijén önállóan, 

részben társszerzőkkel.

1950 novemlierélx.‘n nősült, 42 éven ál 

mintaszerű házasságban élt, két gyerme
kük született, Jenniler és KoIkti. Felesége
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könyvet írt életükről, amelyben megemlí
tette, hogy a Dartmouth-i főiskola elnöki 
tisztségében töltött tíz év kapcsán tartott 

megemlékezésnél tudós férje azt mondta 

„Elkötelezettségem a főiskola és a felesé
gem iránt egyforma: csak a halál választ el 

minket egymástól”, így is lett.
K, J. belső nyugalma abból eredt, hogy 

tudta mi a fontos és mi nem az. Az utolsó 

évnyitón, amin részt vett. a helybeli újság 

egyik szerkesztőjének adta át a diplomáját, 
aki egy kis papírfecnit csúsztatott a kezé
be . meg". Keménynek a szempillája 

se rezdült, de a hallgatókhoz fordult és lágy 
magyar akcentusával kifejtette:

„A legveszélyesebb hang, amit valaha Ls 

hallotok, az az előítélet hangja, amely 
megosztja az embereket, fehérekre és fe
ketékre, keresztényekre és zsidókra, fér

fiakra és nőkre Egyetemünk fiai és lá
nyai: az egész emberiség a testvéretek és 

Ti vigyázzatok testvéreitekre!”

főbb művei

Introduction to Finite Matliematics (wiili J, L, 
SNüLL. G L THOMPSON), 1957.; A Pliiloso- 
plier Lnnks at Science, 1959., Finite Marknv 
Cltains (witli J. L. SNELL), 1960., Basic Pmg- 
■jímming (with T. E KURTZ). 1967 . Mán and 
'l'e Computer. 1972. (Magyarul 1978.)

Irodalom
J SNELI. John Kémény (http://matli.dart- 
'Oouth edii/gcner.il/kemeny.íitinl), N. R CAMION 

Hasic, A sketcli of John Kémény (http: 
 ̂coos.djnntoufh edu/zliuhistorŷ TDasic.html), 

"ARX György K J. Fizikai Szemle. 43 (1993)5

Hermán Ákos

K f MPELEN FARKAS
<*>ztony, 17)4 ja n ij.-  

/í,‘, ' IH04. m árt 26.)

^•"Uilnvinyait Győrön és Bécslxm végez- 
I<- •'ilozOíiín és |ogot tanult, de köziben a 

■Jiaiemytikn és a fizika iránt is érdeklő-

1 Mária Terézia törvénykönyvének la- 

Z™61 németre fordításával indult gyors 
rfierje (az uralkodónak személyesen is 
lnv,l5>tt;ik az IIjú K F.-t).

Elől* az udvari kamara fogalmazója, tit
kára, majd tanácsosa, 25 éves korában pe

dig a magyarországi sóbányák igazgatója 

lett. 1767-ben mint Bácska telepítési kor
mánybiztosa, betelepítette a néptelenné 
vált területeket, selyemgyárakat létesített, 

faluközösségeket szervezett. Fontos hiva
tali megbízatásai mellett állandóan foglal
kozott tudományos, műszaki és művésze

ti kérdésekkel. 1769 végén szerkesztett já
tékos sakkgépe - amely a maga idejében 
egész Európát lázban tartotta - a mechani

kai szerkezetek egyik remeke volt. Nem 
sokkal később a pozsonyi hajóhíd építésé

nél tűnt ki, majd a pozsonyi várba épített 

vízvezetéket. 1772-ben írógépet készített 

Paradis Teréz, a vak bécsi zongoramű
vésznő részére, megtervezte a schOnbrun- 
ni kastély szökőkútjait, mozgatható be

tegágyat épített a himlőben megbetegedett 
Mária Teréziának Gőzgépeinél először al

kalmazott íorgaltyúl, megszerkesztette a 
gőzturbina ősét, csatornát tervezett az Ad

riához. Részt vett a budai vár építkezésé
ben, elkészítette a budai Várszínház terveit, 

és emellett verseket, színdarabokat írt, for

dított, festeti, rajzolt, rézmetszeteket ké

szített.
Legjelentősebb tudományos munkája 

az emberi beszéd mechanizmusáról írt ta^ 
nulmánya, amely a modern fonetika egyik 

úttörő vállalkozása. Megállapította pl. a 

magán- és a mássalhangzók képzése köz
ti különbséget, felismerte a kemény és lágy 
mássalhangzók eltérését E művének 

megírásához fizikai, élettani, nyelvtudo

mányi, sőt alapos anatómiai ismereteket is 

szerzett. Beszélőgépét - amely egy 3-4 
éves gyermek hangját utánozva, viszonylag 

érthetően ejtelte ki a szavakat - elméleté
nek igazolására készítette el. A gép a Ixiszé- 
lőszervek működésének utánzásán alapult. 

Megvolt a tüdőnek megfelelő fújtató, a 
hangszalagokat helyettesítő síp, az ormre- 

get pótló nyílások és a szájüreget utánzó 

tölcsér. Ezekkel a kutatlsokkal K ívnek az 
is eél|a volt. hogy a süketnémák, ill beszéd

hibások gyógyítását elősegítse

http://matli.dart-
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Kétségtelen, hogy K. F. nemzetközi hí

rét elsősorban sakkgépének köszönhette 
A gép később az Egyesült Államokban 
egy tűzvész alkalmával megsemmisült, s 
így a „titok” is a lángok martalékává lett. 
Maga K. F. csak úgy emlegette gépét - 

egy barátja, Wtndisch szerint - mint „gyer
mekjáték” és „mechanikai tréfa" (nyilván a 

gépben egy ember rejtőzött, de ne be

csüljük le azokat az optikai és mechanikai 
trükköket, amelyek segítségével „láthatat
lanul" sakkozott). Hangsúlyozzuk tehát, 
hogy a sakkgép csak egy érdekes adalék 

volt a gazdag életműben, amelyet számos 
közhasznú eredmény lelt teljessé.

Fő műve
Meclianismus dér menschlichen Sprache neh« 
dér Hesctireihung seiner sprechenden Mas- 
chine. Wien, 1791

Irodalom
W1LLIS. H An attempt to Analyze ihe Automa- 
tón Chess Player of M. de Kempelen wiili an 
Easy Metliod of Imitating the Movements of 
thai Celebrated Figure London, 1821 , POE.
E.A.: Mealzels ehess player. Southern Literary 
Messenger, 1836.; ALLÉN, G.: The History of 
the Aulomaton Chess Player in America. Phi
ladelphia, 1859 , TARNÓCZY, T.-DUDLEY, H 
The speaking machine of Wolfgang von Kem
pelen, Journal of the Acoustical Society of 
America, 1950., Kempelen and his talking ap- 
paratu* Transactions of the Newcomen Soci- 
ety, 1953 ; KŐSZEGI Imre-PAP János: K.F 
Hp . 1955.; CAKOLL, Ch M The Great Chess 
Aulomaton. New York, 1975.; VESELY, J . The 
Most Famous In vént ion of Wolfgang von K F. 
Hlatter fOr Technikgeschidue, 1974-75 ; JAF.- 
GER H Wolfgang Rlttcf von Kempelen de 
Pázmánd. Neue deuLsehe Hiographie Herlln 
(West), 1977.; PAP János: Checkmate-Farkas 
Kempelen (1734-1804). Economy, 1980.

Pap János

KEN ESSEY BÉLA
(Iváncui, 1866 oki 26, - 

Hinlupe.it. 19)6 Juh *)

Tanulmányait a budapesti Műegyetemen 

végezte (1889). majd a különböző kenile-

ti kultúrmérnöki hivatalokban működön 
(Bp,, Brassó, Szombathely, Székesfehér

vár). 1923-ban a székesfehérvári kultúr

mérnöki hivatal éléről hívták az Országos 
Vízépítési Igazgatósághoz, majd a Föld 
művelésügyi Minisztérium vízrajzi osztályá

nak vezetőjévé nevezték ki Hosszabb 
ideig volt a Vízügyi Közlemények szer
kesztője, termékeny szakíró és a kultúrmér

nöki-vízügyi irodalmi propaganda vezető

je. Hidrológiai megfigyelései is jelentősek. 
A Budapesti Közgazdasági Egyetem Mező- 

gazdasági Karán éveken keresztül a kultúr- 
technika előadója volt. Főbb munkáiban 

(Néhány szó a bukógátak kérdéséhez, le

folyás* tényezők és retenciók; Az árvizek 

számítása csapadékból) olyan megállapí

tásoka! és számítási módokat közölt, ame

lyeket a későbbi kutatások és tapasztalatok 

igazoltak (pl. az 1940-1942. évi árvizek 

mért vízmennyiségei).

Irodalom
NÉMETH Endre. K. B. Vízügyi Közlemények. 
1936.

P Károlyi Zsigm ond

KEREKES FERENC
(Urdóbegy, l784.JtUt. 22.- 

fíalatnn/ürcd, 1850 Jü l.2 9 )

Tanulmányait szülőfaluja iskolája után

1795-tól 1811-ig a debreceni kollégium

ban végezte, az intézmény segítségével ta
nult filozófiát, azaz a természettudomá

nyokat és a teológiát. Ezután fél évig a 

keszthelyi Georgikonban tanult (ahol kí
sérletet tett Vergilius Georgicon-jának le
fordítására), majd Bécsibe ment. Eleinte itt 

is mezőgazdasági témákkal foglalkozott. 

Segített pl. Pét he Ferencnek a Nemzeti 
Gazda szerkesztésében, s kiadta magya

rul Kohlwes János Miklós Baromorvos 

című könyvét (Bécs, 1814). 1815-ben 

ugyanott megjelentette Fazekas Mihály 

„Hidas Matyi"-ját, 28 soros, hexameteres 

előszavával Közlőn költeményei jelentek 

meg a bécsi Magyar Kurírban.
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1815 végén a debreceni kollégium 
meghívta az alapító kémia-, ásványtan-, 

botanikai tanszék tanárának, s külföldi 
tanulását jelentős segélyekkel támogat
ta. Bécsből K. F. 1816 második felében 
Berlinbe távozott. Ekkor elkészítette a 

birtokában levő könyvek jegyzékét. A 
ránk maradt jegyzék szinte előrevetíti ké
szítőjének későbbi polihisztort tevékeny

ségét. Berlinben készült egyetemi jegyze
tei szerint, leendő tanszékének tárgyaival 
foglalkozott 1819-ben Pesten kiadta Bet- 
rachtungen über die chemischen Elemen- 
te című munkáját, melynek alapján meg

hívták a pétervári egyetem tanszékére, 

de ő a meghívást nem fogadta el Berlin

ből Göttingenbe ment. Innen nyugat-eu

rópai körútra indult, az útról töredékes 
naplója maradt ránk.

Debreceni tanszékét 1823 decemberé
ben foglalta el Mathesis ad Chemlcam 

applicata című értekezésével. Első, nyom

tatásban megjelent műve - az Értekezések 
és kitérések (Debrecen, 1836.) - viszont 

nyelvészeti tárgyú A tanulmány nyelvünk 
hangjait fonetikai szempontok szerint rend

szerezi, s ötletes elméleteket állít fel a 

nyelvek keletkezéséről, a szófajok kérdé
siről. Ezután azonban a maihézis a fő 

működési területe. 1834-ben részt vesz a 
lipcsei lablonowski-társaságnak a komplex 

•szamok még megoldatlan kérdéseivel kap
csolatos pályázatán Munkája az egyetlen 

v°lt, melyet a bírálók jutalomra érdemes

e k  tartottak (a két Bolyai is pályázott), de 
J-'-sak a pályadíj felére 1837-ben a Magyar 

''Jilás Társaság (Akadémia) tagjává vá- 

~a<Wa, 1839-ben pedig Sárvári Pál utóda- 
’-'nt elfoglalta a kollégium matematikai

tanszékét.
 ̂ 1844-líen a Magyar Tudós Társaság a 

L‘ntihez hasonló jellegű pályázatára 

l|ldti* |H. előbbi, kisebb változtatások - 

al kiegésziiett munkáját Dolgozatát ott 

il*lalma«ák, ezért a döntés és a bl- 

lfSlrü *0*0!l '  '  V'^ba  keveredett a Inrá-
Idevágó nézeteit Négyes kistükör 

'recen, 1848) című tnunkájálnan ad

ta elő, a 4. részben perbe szállva Sor

számtan (Debrecen, 1845) című műve 
bírálóival is

Hogy az imaginárius számok továbbra 
is foglalkoztatták, mutatja a Képzetes 
mennyiségek című dolgozata (Debrecen, 

1848). A másik problémakör, mely érdek
lődését felkeltette, a differenciál- és integ
rálszámítás Idevágó gondolatait A felsőbb 

mértan valódi alapelvei és egy toldalék 
töredékekkel című munkájában foglalta 
össze, mely halála után, 1862-ben jelent 

meg Debrecenben, Nyelvészeti hajlama 
matematikai műveit is végigkíséri.

Nevéhez fűződik a kollégium Füvész- 

kertjének megalapítása is. Az Értekezések 

és kitérések című művének jövedelmét e 

célra felajánlotta.

Irodalom
SZÉNÁSSY Barna: K. F. Acta Univ. Debrecen.,

19S6., TÓTH Béta- Egy külföldön tanuló ma

gyar diák. K F könyvei Magyar Könyvszem

le, 1984., Évfordulóink, 1984,

Tóth Béla

KF.RÉKJÁRTÓ BÉLA

(Budapest, 1898 okt. 1.- 

Gyöngyös, 1946. máj. 26.)

Középiskolai tanulmányait az újpesti fő
gimnáziumban végezte 1916-ban beiratko

zott a budapesti Tudományegyetem Böl
csészettudományi Karára Csak öt félévet 

végzett, akkor engedélyt kapott doktori 

értekezés benyújtására 1920-ban avatták 
bölcsészdoktorrá. 1922-ben analízis és 

geometria tárgyakra szóló magántanári ké
pesítést szerzett, és a szegedi Tudomány

egyetem magántanárává nevezték ki. 1925- 
től Szegeden rk.. majd 1929-től ny. r. tanár. 

Eblien az időben több külföldi matemati

kai társulat választotta tagjává. Többször 
tanotl előadásokat a grttlingeni. a barcelo

nai, a princetoni egyetemen és a Sorbonne- 
on. 1934-ben felkérték a világ jelentőségű 

Encyclopédie Franvaise La topologie című 
fejezetének megírására.
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1934-től az MTA lev. tagja. 1936-ban a 

Société Royale des Sciences de Liége lev 
tagjává választotta 1938-tól a budapesti 
Tudományegyetem ny r. tanára. 1944-ben 

az MTA r. tagjává választotta. 1945-től a Ma
gyar-Francia Társaság elnöke volt

Tudományos eredményeit két könyvé
ben és 78 dolgozatában adta közre Geo
metriai vizsgálatainak kiindulópontja a 

topológia és a csoportelmélet Brouwer 
fixpont tételeinek új és egyszerű bizo
nyítását adta, de több új fixpont tételt is 

bebizonyított A bizonyítás módszerét (a 
koordináták szétválasztását) átvette és si

kerrel alkalmazta J. Nielsen Poincaré 

utolsó geometriai tételét és a Brouwer-fé- 

le transzláció tételt egy egyszerű geomet
riai szerkesztéssel bebizonyította A kör és 

a gömb periodikus leképezéseinek to
pológiai meghatározására vonatkozó té
telei szolgáltatták a Brouwer-féle involú- 

ció tételnek, továbbá Scherrer, Nielsen 

és Steiger periodikus leképezésekre vo

natkozó vizsgálatainak az alapját.

A topológiai leképezések szerkeze

tére vonatkozó vizsgálatokat egy általa 
bevezetett fogalom, a regularitás segítsé

gével egységesítette és újabb eredmé
nyekkel gyarapította, A regularitás tulaj
donsága közvetlen kapcsolatban van egy 

dinamikai rendszer permanens stabili

tásával. F.nnek alapján geometriai tételei

ből levezette a két szabadsági fokú dina

mikai rendszerek néhány tulajdonságát 

Bebizonyította, hogy p>l elemszámú 
metszési felület esetéiben egy permanen

sen stabilis megoldás kizárja a rendszer 
ergodicitását

A folytonos csoportokra vonatkozó vi»>- 

gálataiban bebizonyította az összes kétta

gú csoport analicitását. Foglalkozott a Bo

lyai-l.obacsevs/kij-féle síkgeometna új 

megalapozásával is, melyben a Hilben-fé- 
le axióma rendszert vette alapul.

l-'o'bb művet
Vorlc.wngerv uber Tiipnlogie líerlin. 1923 ; A 
geometria alapjairól 1. k S/eged, 1937 ; 2 k 
lip., 1944

Irodalom
SÖTÉR István: Magyar-francia kapcsolatok 

Hp., 1946.; Szegedi Egyetemi Almanach 1921 - 

1970. .Szeged, 1971.; Ego sum gallicus captivus 

lip., 1980

Gáti György

KERESZTÚRI FERENC

(Sárospatak, 17)5 máj. 28- 

Moszkra, 1811 /ebr 16.)

Korának minden bizonnyal jeles orvosa 
volt, ennek ellenére életíitját csak hézago
sán ismerjük Valószínűleg a sárospataki re

formátus kollégiumban végzett tanulmá

nyok után ment Halle egyetemére. 1760- 

ban innen eltávozott, oklevelének miben
léte bizonytalan. Ha ugyanis orvosi okle

velet kapott, akkor nehezen érthető, hogy 
miért tanul 1762-ben a moszkvai kórház- 

iskolában A moszkvai egyetemen 1763- 

ban alsebész, egy évre rá sebész, majd 

1765-ben .boncoló és operátor". 1766-ban 

törzssebésszé, 1771-ben a sebészet és az 

anatómia rendkívüli, majd 1778-han rendes 
tanárává nevezik ki Csak professzorsága 

idején 1784-ben szerzett orvosdoktori ok
levelet. (Ne feledjük: abban az időben a se

bész nem volt orvos, hanem annál ala
csonyabb polcon állott.) 1805-ben, tehát 

hetven éves korában vonult nyugalomba 

Az 1770-71. évi pestisjárvány idején ki

tűnt tevékenységével - ez csakúgy, mint 
irodalmi munkássága jelentős közegészség- 

ügyi ismeretekre, illetve tevékenységre 

utal.

Közéleti szerepe, valamint irodalmi 
munkássága Ls azt mutatja, hogy vezető he
lyet foglalt el kora oroszországi orvostársa

dalmában ó  szervezte meg az első orosz 

orvostársaságot, tagja volt az Orosz Biro
dalmi Orvosi tanácsnak

Három, latin nyelven írott művéről tu

dunk Az első, 1779-ben meg|elent, vala

mint a másik (megjelenési helye, ideje is

meretlen), a címe után ítélve a test és a lé
lek kapcsolatáról, az egészséges életmód

ról szól A harmadik: Oratio de poliiid
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medica eiusque in Russiarum (1795) az 
oroszországi egészségügyi politikái tár 
gyalja. Művei .sajnálatos módon, ma elér
hetetlenek így is megállapíthatjuk azon
ban, hogy benne - Fodor József előtt egy 
évszázaddal - a közegészségügy első ma

gyar kiválóságát tisztelhetjük.

Irodalom

MIRSCM. August Hiograpliischen lexikon her- 
vorregendcn Ariit aller zeiten und Vrtlker. 
Wien-Ltripzig, 1H89., SCI IULTHEISZ E-TAKDY 

L Fejezetek j z  orosz-magyar orvosi kapcsola
tok múlt|áb6l. llp . 1960

Makra Zsigmond

KÉRI B. FERENC

(Kenézlő, 1702. oki 10- 

Nagyszombat, 1768. dec. I )

A 18, század derekán a nagyszombati 

egyetem természettudomány oktatóinak 
szemléletében (és ezzel együtt nyilván az 
előadott tananyagban is) határozott és 

meglepően gyors változást tapasztalunk. A 
korábbi jezsuita tanügyi előírás szennt kö

telező ariszioteliánus fizikát alig néhány év 
alatt lelváltja a cartesianus (descartes-i) és 

newtoni .szemlélet közti vita ismertetése - 
•dkalmanként a kettő közötti kompro
misszum keresése és végül a newtoni fi
zika válik uralkodóvá.

Ennek a ..korszakváltásának előfutára és 

n>ei>indítója a sokoldalú, nagy tudású és 
széles látókon! Kéri (vagy Kéry) Borgia 

•'•■fene Emellett azonban K B F az első 

magyarországi temiészetkuiató, aki sikere
den kísérletezett tükrös távcső előállításá

u l (e téren ugyancsak megelőzve Bécset, 

^8^t vagy Grazot), mégpedig olyan enxl- 
""•nnvel. hogy teleszkópjai külföldön is 
megl^ sulu-k voltak

K H F. munkásságának értékelésénél 

•Wscm hagyhatjuk figyelmen kivül, hogy 

■* lé/uvtársaságnál szokásos rendszer sze- 
r,ni nyakran rendelték át egyik lőiskotóról

* rr>íls'kra, és tantárgyait is évfolyamonként 
v=" ,t>/t;ui,T j^y valőlwn csak szabad ideje

ben foglalkozhatott az öt érdeklő kérdések
kel és kísérletekkel. Tudományos és tech
nikai eredménye így fokozott megbecsü
lést érdemel

K. B. F. fiatal koráról kevés ismeretünk 
van. KLsnemesi család gyermekeként 1719- 

ben kérte felvételét a jezsuita rendbe Filo
zófiát a nagyszombati egyetemen, teológiát 

ugyanitt, majd Bécsben tanult. A filozófiai 

és teológiai doktorátust megszerezve tan- 
társai és lieosztása is kezdetben sűrűn vál 
tozott: Szakolcán görög nyelvet, Nagy

szombaton filozófiát, majd teológiái adott 
elő. Egy évig Grazban, a következő eszten

dőben már Bécsben volt a papnövendékek 

tanulmányi felügyelője, majd egy évig bé

csi könyvcenzorként is működött. Ekkor 
újból Magyarországra helyezték: Budán, 

Kassán és Nagyszombatban a papnevelde 

elöljárója volt.
Úgy látszik, rendje már ekkor is nagy

ra becsülte, mert a Jézus-társaság 19 álta

lános rendi gyűlésére a magyar rendházak 
képviseletében ők küldték Rómába. Haza
térve a nagyszombati papnövendékek fel

ügyelőjéül nevezték ki. Ekkor már K B. F. 

volt az 1752-1756 közt felépült nagyszom
bati egyetemi csillagvizsgáló társigazgató

ja is.
K. B. F. először 1736-ban, majd 1738.-. 

bán tanított matematikát a nagyszombati 
egyetemen. Rektori tisztséget először 1752- 
54 között, majd 1762-64-ben viselt. Első 

rektorságának idejére esik a maga korái ián 

rendkívül jól felszerelt egyetemi csillag
vizsgáló alapítása, és nagyon valószínű, 

hogy ebben K B. F.-nek is nagy szerepe 

volt. Csillagászattal egyébként már koráb

ban is foglalkozott, és értekezést írt az 

1729-30-ban megfigyelt üstökösről. (Dis- 

sertalio astronomica de cometa viso 1729. 
et 1730., Tyrnaviae, 1736 - A tanulmány 
sajnos ma már fellelhetetlen.)

Kimondottan fizikai tárgyú négy dolgo
zata közül három (különálló, de tárgyában 

ka|>csolódó) „dissertaiio" a mechanikával, 

míg a negyedik a fénnyel foglalkozik. Az 
1752 és 1756 kozott megjeleni értekezése
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két Zemplén Jolán méltatta részletesen 

K. F B igen nagy tárgyismerettel és egyé
ni szemlélettel tárgyalja a mechanika akko

riban vitatott kérdéseit, feltevéseiben Des
cartes filozófiája és éterhipotézise, illetve 

Newton felfogása és a távolbalátó erő fel
tevése közt ingadozva Végső következte
téseiben a cartesiánus nézet felé hajlik, 
bár annak nem egy feltevését és következ

tetését mint elfogadhatatlan!, elveti.
K. B. F. munkásságának azonban mara

dandóbb értékét képviselik távcsőépitői 

eredményei. Talán a híres angol tükrös 
távcsövek magas ára és nehéz beszerzési 

lehetősége késztette őt arra, hogy maga kí

sérletezzen homorú távcsőtükrök fém
anyagának előállításával és csiszolásával. 

Kísérletei, amelyekkel az 1730-as évektől 

foglalkozott, oly sikeresek voltak, hogy 
kortársai és a későbbi jezsuita szerzők is a 
legnagyobb dicsérettel emlékeznek meg 

munkájáról.

Főbb munkái
Dissertatio physiea De corpore generatlm de- 

que oppositio vacuo. Tyrnaviae, 1752.; Dixser- 

tatío physica De moiu corponjm. Tyrnaviae, 

1753; Dissertatio physita De causis motuum 

in corporibus Tyrnaviae, 1754.

Irodalom
FEJÉR. G.: Historica Academia Suentiarum 

Razmunae Hp., 1Ö35.; GÁLOS K K. F. távcsö

vei TTK 1932/5 . RAFAICS R K F. (Ívcsövei. 

Uo. 1932/H ; KOSÁRY D.: Hév a magyar tón 

forrásaiba II Hp . 1954 , HARTHAL A nagy 

szombati egyetem csillagvizsgálója. Fold és 

Ég, 19K3/6

Bariba Lajos

KERPELY ANTAL

(Kurtái, 183 7 febr 5 - 

Selmecbánya, 190 7. JÜ127.)

Korán árvaságra jutott, Lugwon élő roko
nai segítségével csak az elemi iskolái vé
gezhette el, utána saját munkájából kellett 

magát eltartania. Elöc»zóregy jegyzőnél ír 

nokoskodoti, amihez szép írása és éles 
felfogóképessége segítette, később, 1856-

ban a dognácskai bányahivatalhoz került, 
szintén írnokként. Ekkor magánúton elvé

gezte a gimnázium alsó négy osztályát If
júkori évei tele voltak megpróbáltatással, 
de hivatalában nagy szorgalmával, tanulá
sával, tudásszomjával gyorsan feltűnt és ki

váló munkája elismeréséül az Osztrák-Ma- 
gyar Allamvasút Társaság bécsi központjá

ba helyezték Itt vállalatától négyévi sza

badságot és 300 forint segélyt kapott, hogy 
Selmecbányán elvégezhesse a Bányászati 
Akadémiái Miután érettségije nem volt, 

rendkívüli hallgatóként iratkozhatott csak 
be, de képességeit tanárai gyorsan felismer

ték és rendes hallgatóként folytatta tanul

mányait, s azokat 1862-ben kitűnő ered

ménnyel fejezte be.

Mérnök) pályáját 1862-ben Aninán kezd

te meg, majd 1865-ben Ruszkabányára ke

rült. Alkotóképességét már itt kibontakoz

tatta, nagyolvasztót tervezett és épített és 

azt tartósabb, saját szabadalmi! vascsöves 
léghevítővel szerelte fel. Szabadalmakat 
jelentett be a vasnak foszfor- és kén- 

szennyezőtől való megtisztítására, dolo
mit- és magneziifalazatok készítésére, ka
varópestekre stb. Megbízták a vajdahu

nyadi vasgyár tervezésével, majd 1866- 
ban Németországba küldték tanulmányút

ra. Még mérnökgyakornok korában kezd

te meg kiemelkedő évkönyvsorozatának, 
a híres Berichte über die Fortschritte dér Ei- 

senhultentechnik-nek írását, amelynek el

ső kötete 1866-ban jelent meg Lipcsében, 

melyet még 28 kötet követett. így 29 éven 
át magyar tudós munkája tájékoztatta a 

világot a vaskohászat fejlődéséről, ami 

nemcsak neki, hanem hazánknak is di

csőségére vált.

1867-ben állami szolgálatba lépett és a 
rónici vasgyárba kenik. A következő éviién 

meghívták a selmeci Akadémiám tanár

nak 1868-tól 1881-ig vezette az akadémia 
vaskohászati tanszékét, azt magas színvo

nalra fejlesztette, miközt>en páratlan szak- 

irodalmi tevékenységet fejtett ki. Megjelent 

müveinek száma 30 kötet könyvre és 200 
cikkre tehető. Irodalmi tevékenységének
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nagyobb része nemei nyelvű, mivel csak 
németül tudott llekapcsolódni a világ szak
irodalmába. Pedig nagy szívügye volt a 

magyar nyelvű kohászati irodalom megte
remtése. Ezt szolgálta A vaskohászat gya

korlati, s elméleti kézikönyve dmű kétkö
tetes műve, mint az első magyar nyelvű 
vaskohászati tankönyv. Ennek alapján mél

tán tekinthető K. A. a magyar nyelvű ko

hászati szakirodalom megteremtőjének.

ó  vezette be az akadémián a rend
szeres kohászati tanulmányutakat és hang

súlyozta a laboratóriumi munkák fontos
ságát Hazánkban ó végezte az első mik
roszkópos fémviz-sgálatokat és szerkesz

tette tiz éven át a Bányászati és Kohásza
ti Lapokat

K. A. 44 éves volt, amikor megbízást 

kapott a Kincstári Vasgyárak igazgatósá

gának megszervezésére Cs vezetésére. 15 

évig állt a kincstári vasművek igazgatósá

gának élén és ez alatt az idó alatt a régi ál
lami gyárakat alapvető mértékben racio

nalizálta. Megtervezte és felépítette a vaj

dahunyadi vasgyárat, azt az ország egyik 
legnagyobb és legkorszerűbb vasgyárává 

fejlesztette, színvonalával megközelítve 
az európai színvonalai Új gyártási eljárá
sokat honosított meg: Zólyombrézón a 

hengerelt és vont csövek gyártását, Rónic- 

on az öntött zománcedények gyártását, 

Kudsiron pedig a tégelyes nemesacél
gyártást. Intézkedéseivel az állami vas

gyártást nyereségessé tette.

Tudományos munkásságáért a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagjává 

választotta, a freibergi akadémia katedrát 

•<]ánloti számára, ipari tevékenységéért pe

dig a királytól nemesi rangot és lovagi ci- 

•»et kapott Emlékét őrzi a Budapesten, 

Miskolcion és Dunaújvárosban állított szolv 
ra és az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület által 1967-ben alapított 

Kefpely-emlékérem.

Irodaion)
(,AKIAI Héla Krassal lovag K A önéletrajza 
■‘ány.UMu fc, Kohászati lapok, 1916; VRKÖ 

Jto.scf. K A tudományos és iparte|lesztó mun

kássága. Bányászati és Kohaszaü Lapok, Kohá

szat, 1980., 53-, K. A. emlékülés, születésé

nek 150. évfordulója alkalmából. (Előadások 

anyaga.) Miskolc, 1987

Remport Zoltán

KERPELY ANTAL Ifi.

(Huszkíibánya, 1866 szept. 24 - 

Bea, 1917. jú l 22.)

Apjának harmadik gyermekeként népes 
családban nevelkedett. 1887-ben fejezte 

be tanulmányait a selmeci Bányászati és Er 
dészeti Akadémián kitűnő eredménnyel. 
Mérnöki gyakorlati éveit Trzinetzljen az ot

tani vasmű Bessemer üzemében kezdte, de 
egy év után már meghívták Witkovitzba az 

ún. kavartvas üzembe, majd megbízták az 
új acélöntöde vezetésével. Számos újítása 

mellett az ötvözött acélok gyártástechno

lógiáját tanulmányozta, s nikkelacél páncél 
lemezei a Polában végzett próbalövések 

alapján a legjobb minősítést kapták. Ezért
1893-ban meghívták Kladnóba a Poldi- 

hütte ágyú- és fegyvergyárba.
1897 december 1-jén lépett szolgálat

ba mint műszaki igazgató Donawitzban az 
Österreichisch-Alpinen Mont3n Gesells- 

Chaft vasgyárában. 1904-ben a megürese
dett vezérigazgatói tisztet töltötte be Ve

zetése alatt a donawitzi vas- és acélművek 
a Monarchia legnagyobb vasgyárává fej

lődött. Az acéliparban számontartott gé

pesítési újításai közül a legjelentősebb a 

nevét viselő Kerpely-generator világszaba
dalma Minthogy ezt az osztrák vállalat ne

vében hozta nyilvánosságra, ót magát is 

osztráknak nevezi a nemzetközi szakiro

dalom
K A 1907-lx*n kezdte meg építeni azt 

a lakótelepet a gyár dolgozói számára, 
amelyet ma is Kerf>ely-kolóniának nevez

nek az ugyancsak róla elnevezett főül 
mentén A nemzetközi értékű eredményei 
alapján 1914-ben a Német Vaskohászok 
Egyesülete a Carl-Lueg*emlékérem arany 

(okozatával tüntette ki. Ezt követően gyó

gyíthatatlan betegsége miatt elhagyta a
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vállalatot é.s Becsben egy szanatóriumban 

halt meg.

Irodalom
E. MANN: Anton Kitter von Kerpely d. J ; Stahl 
und Eisen, 1927. nekrológ

Laár Tibor

KERTESZ ANDOR
(Gyula, 1929/ebr 19 - 

Budapest, 1974 ápr 3 )

Szülővárosában tanult, majd 1947-től 1952- 
ig a debreceni Tudományegyetem hallga

tója volt, itt szerzett matematika-fizika-áb- 

rázológeometria szakos tanári oklevelet. 

Ezt követően aspiráns lett matematikából, 

majd 1954-ben megvédte kandidátusi,

1957-ben akadémiai dokton értekezését. 

1963-ban egyetemi tanárnak nevezték ki a 
KLTE algebra és számelmélet tanszékére, 

amelyet öt éven át vezetett
Vendégprofesszorként két ízben is 

hosszabb időt töltött Halléban. Rendkívül 

aktív tevékenységet fejlett ki a hazai mate

matikai életben, számos előadást tartott 
külföldi rendezvényeken is. 1968-ban az 

Akadémia Nagydíjának 1. fokozatában ré

szesült tudományos eredményeinek elis
meréseként. Alkotó ereje teljében hunyt el, 

talán éppen a túlfeszített munka követ
keztében.

Az alxiztrakt algelMa területén dolgozna, 
félszáznál több értekezés és több monog

ráfia jelzi munkásságát. Kezdetben az Aliel- 

csoportok elméletével foglalkozott, külö
nösen a csoportok direkt felbontási krité

riumával Később az operátormodulusok 

elméletét vizsgálta, eközben jelentős gyű

rűelméleti eredményeket ért el Fő művé
nek tekinthető a Vorlesungen übet artins- 

che Ringe (Bp-Ieipzig. 1968.) című mo
nográfiája, mely szép nemzetközi sikert 

én el Élete utolsó.szakaszában nagy szor

galommal és eredménnyel gyűjtötte a Ge- 

org Cantorr.i vonatkozó adatokat és köny

vet is szándékozott róla írni. E tervének 
megvalósítását korai halála megakadályoz

ta, de az addig elkészült néhány fejezet jó 

alapot nyújt a befejezéshez. Tudományos 
munkássága, valamint eredményes hallei 

működése révén a Leopoldina tudomá
nyos akadémia 1968-ban tagjai közé vá
lasztotta.

Irodalom

GYÓKY Kálmán: K, A, Publicationes Mathenia- 
ticae. 1974,

Szénássy Barna

KESSLER HUBERT
(Nagyszeben, 1907. noívmber 3 - 

Bp. 1994. február I.)

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műsza

ki Egyetemen kezdte, ahol mint általános 

mérnök 1932-ben végzett, majd a Tudo

mányegyetemen földtan, földrajz, őslény
tan tárgyakból 1936-ban szerzett oklevelet 

Doktori disszertációját Az Aggteleki bar
langrendszer hidrográfiája címmel 1938- 
ban védte meg, melynek alapján az ELTE 

1988-ban aranyokleveles doktori címmel 

tüntette ki. 1949-től 1965-ig a VITUK1 
karszt- és forráskutató osztályának vezető

je, majd 1966-tól 1972-ig - nyugdíjba vonu
lásáig - az ALUTRÖSZT főhidrológusa 

volt. A Természetvédelmi Hivatal keretén 

belül 1975-ben létrehozott Barlangtani In

tézet első megbízott igazgatója, majd 1989- 
ig szaktanácsadóként segítette a barlangvé

delem munkáját.
Egészen fiatalon, 17 éves korában meg

ismerkedett a hegymászással, A kezdetle

ges, úgy nevezett „LXillersitz" ereszke

dés használhatóbbá tétele érdekéiben ki
fejlesztette a róla elnevezett Kessler-féle 

karabinerféket, amit az osztrák Allgeme- 

ine liergsteigerzeitung 1933-ban részlete

sen ismertetett Nevéhez fűződik - többek 
közölt - az Alsó-hegy legmélyebb zsom

bolyainak a Vecsem-bükki- és az Almási- 

zsomlKilynak első bejárása (1927). a fővá

ros alatt húzódó Szemlőhegyi- (1930). é* 
Perem, hegyi-barlang (1933) felfedezése, a 
Baradla-Domica-liarlangrendszer össze
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függésének btrbizonyíiása (1932), a Bihar- 

hegységben nyíló révi Zichy- valamim a 
Gsarnóházi-barlang jelentős szakaszainak 

felderítése (1942), és a Kossuth-barlang 
leitárása (1956) Minta Baradla igazgató
ja jelentős sikereket ért el (1935 és 1945 
között) a terület idegenforgalmának fej
lesztésében Megalapozott terveinek, ki

tartásának és jó szervezőkészségének kö

szönhetően igazgatósága alatt levezet
ték a villanyvilágítást a Baradlába; tervei 
alapján felépült az aggteleki Barlang Szál

ló és a jósvafőí Tengerszem Szálló, vala
mint az az épület, ahol ma a nemzeti 

park igazgatóságának székhelye találha 

tó. A barlang népszerűsítése érdekében 

művészi értékű felvételeket készített a 

legjellegzetesebb képződményekről. Bar

langhasznosítási törekvésének eredmé
nyeként 1959-ben a nagyközönség számá
ra megnyílt a Miskolctapolcai-barlangfür- 

dő, karsztvizmegfigyelő állomás alakult 
1962-ben a Gellérthegyi-barlangban, s 

természetesen szorgalmazója volt a Szem- 
lőhegyi-barlang kiépítésének is

Napilapokban, szakfolyóiratokban, 
kiadványokban megjelent Írásainak, ta

nulmányainak, közleményeinek, könyvei
nek száma megközelíti a 200-at. Ebből 

önálló kiadvány, könyv 15. szakcikk pedig 

94. Gyakorlati tevékenysége közül kiemel
kedik az országos forrásvizsgáló szolgálat 
és a íorrásnyilvántariá.s megszervezése, 

városok (Hévíz, Tatabánya, Miskolc, vala
mint Tirana) vízellátásának megoldása. 
Egyenletet állított fel a karsztvizbeszivárgás 

N''■ámítására és meghatározta a mértékadó 

^ixidékszázalék-számiláson alapuló dina
mikus karsztvízkészlet ellenőrzési módját 

,N Kezdeményezője és megalapítója volt a 

lt,a már széles körben elismeri barlangte
rápia alkalmazásának, A Nemzetközi Bar- 
^ngum unió az ő javaslatára hozta létre

1969-lHín Barlangterápiai Szakbizottságát 

Alapító tagja volt az 1926-ban megala- 
kult Magyar Barlangkutató Társulatnak, s 

tevőlegesen lárult hozzá a Magyar Karszt- 
** barlangkutató Társulat I95H. év» újjáala

kulásához is. A Hidrológiai Társaságban a 
harlangkutatás támogatása érdekében az 

50-es években karszthidrológiai bizottságot 
alakított és vezetett.

Főbb művei

Harkngok mélyén Hp , 1936., Az Aggteleki- 

barlangrendszer bidrográfiá|a. Hp , 193H , Az 

országos forrásnyilvántartás Hp.. 1959 ; A 

karsztvidékek lefolyására és beszivárgására 

vonatkozó újabb vizsgálatok. V1TUK1 beszá

moló, 1956 ; Fold alatti ösvényeken. Hp., 1961. 

barlangok útjain, vizein Hp., 1985.

Irodalom

SZÉKELY Kinga K. H Turistaság és Alpmiz-

mus, 1994.

Székely KtuRa

KEZDI ÁRPÁD
(Komárom, 1919 nov 19- 

ftiuiapcst, 1983■ oki 20.)

Mérnöki oklevelének megszerzése után 3 
Budapesti Műszaki Egyetem tanársegéde 

lett, ahol - a vasútépítés és földművek (a 

későlibi geotechnikal) tanszék világhírű 
vezető|e - jáky profeszor mellett végezte 
oktatói és kulatói munkáját. 1950-től halá
láig a tanszék vezetője volt.

Tudományos munkássága elsősorban a 
talajfizika és a földművek területén |elen- 

tós, de foglalkozott az alapozás elvi és 
gyakorlati kérdéseivel is Legeredménye

sebben művelt témái a talajok összetéte
le, a tranziens jeleaségek, a stabilizált föld

utak, a cölöpalapozás és a földnyomás-el- 

mélet Legnagyobb sikereit a geotechnika 

legújabb eredményeit magas színvonalon 

összefoglaló könyveivel érte el, amelyek 

magyar, angol, német és spanyol nyelven 
jelentek meg

1970-1ŐI a Magyar Tudományos Akadé 
mia levelező, 1976-tól rendes tagja 196(>- 

ban Állami Díjjal, majd a Munka érdem

rend arany fokozatával és a Szocialista 
Magyarországért Érdemrenddel tüntették 

ki. Tudományos munkásságának nem- 

zeikozi elismerését jelzi, hogy liszteletlx'- 
li doktora volt a Drezdai Műszaki Kgye-
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temnek, a bécsi Hochschule für Boden- 
kultur-nak, és tiszteletbeli professzora a Li
ma és Ica egyetemnek (Peru). A Nemzet
közi Talajmechanikai és Alapozási Egye

sületnek 1973 és 1977 között európai 
alelnöke volt.

Fóbb művei

Talajmechanikai praktikum Up., 1961 : Erd- 

rucktheorlen 1962.; Erdbauten - Schutz und 

Entwasxerung. Düsseldorf, 1969.; Handbuch 

der Bodenmechanik 1-4 k 1968., 1970 , 1973 

és 1976.; Handbook of Sói! MeciianiCS. 1,, 2. k 

(K. Á.). 3., 4. k (K. Á -RÉTHÁTI L j 1974.,

1980., 1988. és 1989., Soil Pliysics - se letted to- 

pics. 1979.; Stabilized earth roads. 1979.

Irodalom

K. Á. - nekrológ Mélyépítéstudományi Szem

le, 1983. 10-11 ; Life and work of prof. Á. K 

Acta Teclmica Átad. Sei. Hung., 1985 98 fasc

1 -2 ,

Rétháti László

KHERNDL ANTAL
(Zseliz. 1842 m áj 10 - 

Budapest, 1919 okt. 7.)

A budai főreáliskolában (árult és érettsé

gizett, majd a budai Polytechnikum (a Mű
egyetem elődintézménye) növendéke lett. 
Csak egy évig tanult azonban itt, mert ta
nulmányait Karlsruhéban folytatta a Gé

pészmérnöki Karon, majd Zürichbe ment, 

és a zürichi Műegyetem Mérnöki karán 

felezte be tanulmányait: oklevelét 186*i-ben 

szerezte meg. Kkkor Carl Culmann pro
fesszor, a grafosztatika megalapítója maga 

mellé vette munkatársul. Culmann döntő 

hatással volt a fiatal K A -ra: megszabta tu
dományos munkásságának irányvonalát. 

K A kezdő mérnökként, a badeni állam

vasutak szolgálatába lépett, részt vett a 

heidelberg-heilbronni vasút előmunkála

taién é.\ vashidakai tervezett.

Hazatérte után - 25 éves korában -
1867-ben kinevezték a budai Műegyetem

re segéd tanárnak. Ebiben a minőségében 

az úl é.s vizépitéstant tanította 1869-től 

kezdve e tárgyak ny, r. tanára lett, de a híd*

épiléstanl és a grafosztatikár is oktatta
1881-től 1914-ben bekövetkezett nyugdí
jazásáig a hídépítéstan professzora volt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1884- 
ben iev., 1898-ban r. tagjai sorába válasz

totta. Egyik alapító tagja, majd 1868-69-ben 

főtitkára volt az 1867-ben életre hívott Ma
gyar Mérnök- és Építész Egyletnek; az 
egylet Közlönyében jelent meg legtöbb 

tanulmánya, Állandó tagja volt a szakmi
nisztériumokban működő műszaki tanács
adó testületeknek, több szakmai díjat ka

pott.
Tudományos munkásságának gerincét 

a grafosztatika, azaz a statikai feladatok 

geometriai úton történő tárgyalásának ha

zai meghonosítása - Culmann nyomán - és 

a hídépítés elméletének kidolgozása képe

zi. Fő művének, a Tartók grafosztatikájának 

csak első kötete jelent meg (1. r. Bp., 1893,
2. r. Bp., 1903), a második kötet kéziratát 

is elkészítette, de halála megakadályozta 

megjelentetését Kutatásainak középpont
jában a deformációelmélet és a statikailag 

határozatlan tartók elmélete állt. az ivtartók 
és a függőhidak merevítő gerendamegol
dásai foglalkoztatták. Nem szakadt el azon

ban a gyakorlattól sem. Bár professzorsá- 
ga idején nem vállalt tervező munkát, a bu

dapesti Duna-hidak építésében az ő szava 

döntő súllyal esett latba Az Erzsébethíd ter

vezéséhez az ő merevített lánctartókra vo

natkozó elmélete szolgáltatta a méretezés 

alapjait.

Irodalom
HAVtÁR Győző K A és Fekeleházy János 

születésének 120 éve* évfordulója Mélyépítés- 

tudományi Szemle. 1962.

Véffh l'erenc

KIRÁLY PÁL
(Hudapest, 1880- 

Domiitilta, 1911 kórttl)

A budapesti Műegyetemen 1902-ben ka
pott gépészmérnöki diplomát, 1907-től 

ugyanott tanársegédként működött. A há
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borúban a tüzérségnél szolgált, ahonnan 

1918-ban századosi ranggal szerelt le. 
1915-ben tanulmányt írt a súlyzáras kézi 

lőfegyverek működéséről A háború után 
Svájcban telepedett le, ahol a neuhause- 
ni SlG-fegyvergyárban kapott inunkat 

Igen sikeres tervezőnek bizonyult; K E.7 

jelű golyószóró|át számos külföldi ország

nak szállította a gyár. A harmincas évek 

eiején tervezett Neuhausen gépkarabé
lyát 7,62 és 9 mm-es Mauser-, valamint 
7,65 és 9 mm-es Parabellum pisztolytöl

tényre gyártották.
1929-ben hazatért, ettől kezdve egé

szen 1944-ig a Danuvia-fegyvergyárban 

dolgozott. 1929-ben tervezte a 9 mm űr

méretű KD Danuvia pisztolyt, amely gaz
dasági nehézségek miatt nem került gyár 

tasra, viszont kiválóságát bizonyítja, hogy 
a németek ennek a mintájára tervezték az 

1938. M Walther jelű, igen jól bevált 

pisztolyt

Ontöltő, 10 illetve 80 töltényes tárral 

felszerelt puskát is tervezett, amely szin

tén nem jutott el a gyártásig. Ez volt az el
ső óntöltő puska, amelyet csőszájfékkel 
láttak el

Az első - és egyetlen - magyar géppisz
toly, amelyet két változatban is használtak 

a hálx>rúban, a Neuhausen gépkarabély 

konstrukcióját követte 1939-ben rendsze

resítették, 39 M géppisztoly néven, majd 
készült egy 43.M jelű, egyszerűbb változa

ta is A fegyver csövére merőleges helyze
tű. egyenes tárat hordhelvzetben ;iz alsó 

ágyba lehetett behajtani, így a géppisz

toly (tulajdonképpen karabély) külsőre a 
Puskához hasonlított. A következő válto

zatnak már rövldebb csöve és kihajtható 

válltámasza volt, a tár ferdén helyezke
dett el

1944-ben elhagyta az országot. Svájcba 
’üent, majd később Domlnlkálxi, ahol legy- 
vergy;init alapított.

■roihlom

•lOkVÁTtl János: K P fegyverkonsmiktőr 

"atliltHhnika. 21 19H7

M c t l t r t t  / . < i f ( i n r » i i J

KISS ÁRPÁD
(Sárospatak, 1889 szept 16.- 

Szeged, I968.UOI>. 10)

A budapesti Tudományegyetemen kapott 

középiskolai kémiatanári oklevelet. Dok
torátusát 1913-ban szerezte, disszertáció

jában a nitrogén-oxid és klór egymásraha- 

tását vizsgálta, ez volt a harmadrendű 

reakciók egyik első kinetikai vizsgálata. A 
budapesti egyetem III sz Kémiai Intéze
tében. Buchböck Gusztáv mellett kezdte 

meg tudományos pályáját, gyakornok
ként Az első világháború folyamán kato
nai szolgálatot teljesített, s hamarosan 

orosz hadifogságba esett, ahonnan csak
1920-ban tért vissza intézetéhez. A követ
kező éviién Hollandiába ment, és 1924-ig 

a leydeni egyetem fizikai kémiai intézeté

ben dolgozott. Ekkor a szegedi egyetem 
új, II. sz kémia tanszékére (1954-től álta

lános és fizikai kémiai tanszék) nevezték 

ki professzornak, s itt működött haláláig. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1954- 
ben levelező tagjává választotta Tudo

mányos eredményeiért 1955-ben Kos- 
suth-di|)al tüntették ki. Több külföldi tu
dományos társaság, köztük a londoni Fa

raday Society és a német Bunsen Ge- 

sellschaft választotta tagjává Ó ina 3Z el
ső monográfiát Magyarországon a ra

dioaktivitás akkor még nagyon új jelensé
geiről Később elsősorban fizikai-kémiai 

vizsgálatokkal foglalkozott, ezen belül a 

semleges sóhatás vizes oldatokban és a 

nem elektrolitek befolyása a reakciósebes

ségre témaköröklxm megjelent publiká

ciói különösen figyelemreméltók Komp

lex vegyuletek szerkezetvizsgálatát is so

rozatban végezte fényelnyelésük vizsgá

lata alapján Tankönyvei gazdagították a 

magyar kémiai szakirodalmat.

Főbb miivel
A radioaktivitás |elen.ségeinek tárgyalása che- 
inini szempontból. Up 1911 ; Cyano undThi- 
oaulfaikomplexe l.eipzlg, 1941 ; Általános ké
mia Szeged, 1950; Fizikai kémia. Szeged,
1951 . Ilieone dér Liclltabsorption. Itp , 195H.
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Irodalom

SCHAY Géza: K. A Kémiai Közlemények, 
1969.; SZAUARVÁKY Fcfenc-SZÓKEFALVI 
NAGY Zoliin: A kémia története Magyarorszá
gon llp., 1972.

Szabadiriry Ferenc

KISS IMRE

(Kisújszállás, 1775. nov. 29- 

Debrecen, J 831 aug 17.)

A család másfél évszázadon ál Hajdúszo

boszlón élt, csak atyja, aki református lel
kész volt, köitözöu Kisújszállásra. K I.
1794-ben subscribált (kezdte meg főisko

lai tanulmányait) Debrecenben. Tanulmá
nyai elhúzódtak, ugyanis közben tanítós- 

kodott. Szokás volt ez akkoriban: így te

remtették elő a továbbtanuláshoz szüksé

ges pénzt.
Közben Vay Miklós 1799-ben, Debre

cenben részvénytársaságot szervezett salét- 
romgyárlásra. Ez volt a város első tőkés 
üzeme, és mint rövidesen kiderült: az 

egész ország legkorszerűbb salétromfő- 

zője A debreceni református kollégium 
n3gykonyvtárában megőrzött levelek sze

rint K. l.-t szemelték ki az üzem irányításá
ra. Tisztének elfogadása előtt Bécsix- ment 

tanulni, ahol - amint azt bizonyítványa ta

núsítja - mineralógiát, kémiát, fiziológiát, 
valamint ökonómiát tanult „szüntelen szor
galommal".

A francia háborúk miatt megnövekedőt 

salétroms2Ukségletet a régi eljárással „sep
réssel" nem lehetett kielégíteni, a nagy- 

kállói salétromközponttól függetlenedett 

üzem a legkorszerűbb plántál eljárásra 
tért át Ez az eljárás a salétromot permetek

ben (prizmákban) állította elő. A permete 
3,5-4 méter hosszú, 2 méter magas, anya- 
foldlV>l és növényi hamuból felhányt pnz- 
ma volt, amelynek faláról évi három-négy 

ízben kaparták le a kivirágzóit salélroinsól. 
A rendkívül szennyezett salétromsó fel

dolgozása honyolull folyamat volt, amely
nek lépései: kilúgozás, kiejtés, befőzés, 

nyerskristályosítás, ereszt és, mosás, nagy

szaktudást kívánlak meg. A salélromtőző 
a város nevezetessége volt, Debrecen pol
gárai rendszeresen ki-ki látogattak a fala

kon túl fekvő üzembe, hogy a hatalmas ká 

dakat, rézedényeket megcsodálják, hogy a 
salétromharangokat szürke kérgüktől meg

tisztító, majd fakalapáccsal csillogó fehér 
kristálytomeggé szétverő nitráriusok mun

káját szemlélhessék.
Csokonai Vitéz Mihály is kijárt a salét- 

romfőzóbe, amint ezt „Salétrom inspector 

Kiss Imre úrhoz" című költeménye is tanú

sítja.
K. I. valóban jó barátja volt a költőnek, 

gondozta hagyatékát, ő jelentette meg - 
Csokonai halála után - Nagyváradon a Lil- 

la-dalokat. Élénk kapcsolatban állott Kazin- 
czyval, erről mintegy 80 fennmaradt levél 

tanúskodik.
A Református Kollégium felkérésére 

Technológia vagy Mesterség Tudomány 

címmel könyv írásába kezdett, ennek egy 
részéi átadta a megbízónak (ez elveszett 

vagy lappang). Művél váratlan halála miatt 

nem fejezhette be. „Az alatl, míg a vesze
delmes Cholera-nyavalya közlünk dühös- 
ködött... érző inak elgyengülésében múl

va ki” írja róla a gyászjelentés,

Irodalom

SZINNYEI József Magyar írók élete és munkái 

6 k Hp , 1899, K. I levelezése, Debreceni Kel 

Kollégium nagykönyvtára (R 1001 |elzel, K 

696 lelzet); HAECKEL: A salétrom főzésének 

legkönnyebb és tegbizonyosabb módgya l’est.

1778., S7-AIIÓ József dr A salétrom termelés 

Magyarhonban M Kir, Termtnd. Társ. fiv- 

kflnyveí 1845-1852

Makra Zsigm oiul

KISS JÓZSEF

(Hutlti. 1748 márc. 18- 

7.’ombor, 1813 márc. 13.)

A 18 századnak tipikus mérnokpályájál 

futotta be: tanulmányait a bécsi (gü'»' 
pelsdorfi) hadmérnöki akadémián végez

te (1766-68?); előbb mint hidász téliesített 

katonai szolgálatot, majd kilépett a had
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seregből, s polgári pályán, kamarai mér
nökként a pozsonyi Duna-szakaszon. ké
sőbb a bécsi kamarai kerületben műkö

dött. Számos értékes felmérési lapja és 
szabályozási terve maradi fenn a Dunának 
Dévény és Komárom közti, majd mohá

csi szakaszáról, végül a bácskai mocsarak 
lecsapalásáról Az utóbbi területen végzett 

eredményes vízrendezési munkáinak elis

meréséül 1788-ban kamarai ig, mérnök

nek nevezték ki Zomborba. Felismerve a 
Duna és a Tisza közti jelentős szintkü 

lönbség hasznosításában rejlő lehetőséget, 
fivérével, K. Gáborral együtt tervet készí
tett egy feltételezett Duna-ősmederben - 

Monostorszeg és Bácsföldvár között - 

építhető hajózó és lecsapoló csatornára 
A csatorna megépítésére (Kempelen Far
kas kamarai kér. főmérnök támogatásával 

és pártoló véleménye alapján) engedélyt 

nyertek az uralkodótól és részvénytársa

ságot szervezlek „Ferenc-csatornai kir 
szabad hajózási társaság" néven (1792). 

Vezetésével 1793-ban kezdték a munká
latokai, s a csatorna már Sztapárig hajóz

ható volt (1797), amikor a társulat veze
tősége kibuktatta a társulatból távollévő 

(katonai szolgálatra behívott) fivérével 
együtt, és a munkálatok lefejezését (1797- 
1801) az akkori építési főigazgatóra, Hep- 

Pe Szaniszlóra bízta. Az 1801. |ún. végé

re elkészült és a forgalomnak 1802-ben 
átadott csatorna révén az ÉNy-i piacok fe

lé jelentősen megrövidített viziút biztosí
totta a gabonaszállítás és az egész Bánság 

(Temesköz) és Bácska gazdasági fellendü
lését: a társulat 25 év alatt 20 millió forint 

jövedelemre teli szeri. A Ki.ss fivérek elsze
gényedve haltak meg.

Irodalom
!’l I Uovic, Nikola: I lajózás és gazdálkodás a 

KrizOp-Dvina-niedcncéhen ,i mcrknmiltzimus 

korában A l)un;i-Tisza-csatorna építése és 

^r.Klozások ,i K<izép-I Mimi-medence és az 

^ri.ii-k'ngcTuvszekoiésc'a-a IH századvégen. 

■‘'-"Kfad-Novi Sad, 19H2.. K. J hagyatéka az 

f^S^K kézirattáriban.

/’. Károlyt Zsinmond - !iefér hisziö

KITAIBEL PÁL

(Nagymarton, I757.febr.3- 

Pest, 1817. dec. 13)

A pesti egyelem jogi, majd orvosi karán ta
nult 1785-ben orvosdoktorrá avatták, de 
ezzel a tudománnyal többé nem foglal
kozott. Még hallgató korában, 1784-ben az 
egyelem botanika és kémiai tanszékén 

Winieri Jakab professzor tanársegéde, maid 

adjunktusa lett, 1802-ben pedig egyetemi 
tanárrá nevezték ki. 1807-ben a Winterl ál

tal alapított pesti botanikus kert igazgató
ja, majd 1810-ben a tanszékek szétválasz
tása nyomán a botanika tanszékvezető 

professzora lett. Az előadási kötelezettsé

gek alól azonban felmentették s így fejt

hette ki sokoldalú tudományos munkás

ságát
Legmaradandóbb alkotásait a botani

kában érte el, de jelentős kémia: munkás

sága is. Vizsgálta ásványvizeinket, összeté
telüket, sói gyógyhatásúkat is, ezáltal a 
hazai balneológ:a úttörőjének tekinthető. 

A hazai ásványvizekről szóló posztumusz 

műve, a Hydrographi3 Hunganae (1829) 
ma is forrásmunka. - A magyar flóra leg
nagyobb, úllörő kutatója és feltárója volt, 

Botamkusi munkásságát az egyetemi fü- 
vészkertben kezdte lerakia az egyetemi 

herbárium alapjait, gyarapította és rendszé 

rezte a kert állományát. Ezek után Wmterl 
professzor javaslata alapján, a kormányzat 

megbízásából megkezdte országos gyűjtő

munkáját. 1792-1816 között, Erdély kivé

telével egész Magyarországot beutazta, 

bejárta, miközben kb. 20000 km-nyi utat 
telt meg és begyűjtötte az ország llórájál
1795-ben megismerkedett Waldstein Fe 

renc gróffal, aki mindvégig munkatársa, ba- 

ratja és anyagi támogatója voll. Együttmű
ködésük eredménye s egyben főműve 
Descriptione.s el leones Plantarum Kano

mul I lunganae címmel 1799-1812 közöli 
Bécsiben jeleni meg latin nyelven, liárom 

díszes kiállítású kötetben, 280 színes réz

metszettel illusztrálva. A begyűjtött gaz

dag herbáriumanyag IS000 lapnyi Itagya
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tókát Jávorka Sándor dolgozta fel 1926
1936 között. Az egyetem megbízta a teljes 
Flóra Hungarica megírásával, de ebben 

korai halála megakadályozta. Gazdag kéz
írásos anyaga részben a Nemzeti Múzeum 
kézirattárában még ma is kiadásra vár Ed

dig csak részletek jelentek meg Sehuster Já
nos, Kanitz Ágost és Gombocz Endre köz
lésében. A Nemzeti Múzeumban elhelye

zett ásvány- és kőzetgyfijteménye, melyről 

Jónás József mineralógus, múzeumi őr 
1819-ben katalógust készített, 1956-ben 

elpusztult.
K. P országjárásai közben ásványokat és 

kőzeteket is gyűjtött és mint kora kiváló ké
mikusa. ásványanalízist is végzett. Itt kap

csolódott be neve a magyar ásványtan tör
ténetének a tellur felfedezésével kapcsola

tos fejezetébe. A tellurnak, az egyetlen er
délyi magyar elemnek a felfedezése, ma is 

vitatható története a hazai ásványtannak A 

tellurt, Müller F. József bányamémók-mi- 

neralógus, mint az erdélyi bányászat veze
tője fedezte fel elsőként 1783-ban, majd tő

le függetlenül K. P 1789-ben. Ezek után 

Müller felfedezésének ismeretében M 

Klaproth német vegyész irta le az elemet, 
és nevezte el tellurnak 1798-ban A ki
bontakozott prioritási vitában végül is K P. 
hivatalos nyilatkozatban elismerte, hogy az 

elemet Müller F J. fedezte fel így két ma
gyar, ill. magyarországi tudós felfedezé

sét, prioritását egy harmadik, külföldi tudós 
határozottabb fellépésével telte magáévá. 

Nem egyedülálló esete a magyar tudo

mánytörténetnek

Alkalma nyílt az 1810. évi móri földren

gést Totncsányi Ádámmal, a pesti egyetem 
fizikatanárával együtt tanulmányozni, és 

észleléseiket közösen publikálták Dlsser- 
tatio de terrae motu című munkájukban 

1814-ben. Ez a mű az első hazai földren- 
gési monográfia, mely a világ elvi földren

gés! térképét tartalmazza, ahol a szerzők a 
nemzetközi irodalomban elsőként alkal

mazták az ún izoszeiszta vonalakat Végül 

említésre méltó K. P tudományszervezői 

szerepe és törekvése, ugyanis 6 a termé

szettudományi társulati gondolat egyik hir

detője volt. 1802-ben, Plán zu einer L’nga- 

rischen Gesellschaft für Naturkunde, Oko- 
nomie und Medizin címen egy természet
tudományi társaság tervezetét terjesztette 
fel Bécsbe, de tervét a kormányzat eluta

sította. Terve néhány évtized elmúltával 
megvalósult a Magyar Természettudomá

nyi Társulatnak 1841-ben történt megala

pításával

Irodalom

SZATHMÁRY László; K. P. mint magyar ehemi- 
kus. M Gyógyszertud. Társ. Évk. 1931.; GOM- 
HOCZ Endre: A magyar botanika története 
Hp.. 1936 .JÁVORRA Sándor K V. Hp.. 1957 , 
RÉTHLY Antal K. P. úttörő geofizikus MTA 
Biológiai csoportjának közleményei 195H , 
SZAHADVÁRY F.-SZÓKEFALV1-NAGY Z A 
kémia története Magyarországon Up., 1972.

Csiky Gábor- Priszter Szaniszlö

K1TTENBERGER KÁLMÁN
CLéva. 1881 okt. 10- 

Nagymaroa, 1958 fan 4.)

Igen szerény körülmények között élő csa
ládból származott, ám testvéreihez hason

lóan őt is gondosan taníttatták szülei. Szü
lővárosa tanítóképzőjében érettségizett, 

utána Budapesten a polgári iskolai tanár
képző hallgatója lett, miközben rendszere

sen bejárt a Nemzeti Múzeum Állattárának 
preparátor-műhelyébe, ahol kitanulta a 

prejxirátorságot i.s.
1902-ben anyagi okok miatt abba kellett 

hagynia tanulmányait, és az Erdély csücs

kében lévó Tatrangon lett tanító, elsősor

ban a vadászati lehetőségek miatt Ám vá

ratlanul módja nyílott Afrikába utazni, és 

megragadta élete nagy lehetőségét. Ugya
nis Damaszkm Arzén vadászexpedíció|á- 

nak szüksége volt egy preparátorra, mert 

a Nemzeti Múzeum Állatlára részére is 
gyűjteni szándékozott K K egy évi fize

tett szabadságot kapott, s fizetését élőn.1 fel

véve beszerezte amit tudott, s elindult Da 

inas/.kinnal. A vadászexpedíció mán egye
dül ott maradt tovább gyűjteni Első expe-
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diriója a Kilimandzsáró és a Ma vsai fenn

sík vidékére terjedt ki. 1904-ben egy meg
sebesített oroszlán majdnem végzett vele. 
ám három hónap alatt meggyógyult és 
folytatta munkáját. Betegségektől legyen
gült szervezetét regenerálni 1906-ban ha

zajött néhány hónapra, ám év végén már 
a Vörös-tenger délkeleti csücskében é.s az 

igen veszélyes Danakil-földön (Szomá- 

lia-Eritrea) gyűjtött. Ekkor barátkozott 

össze Horthy Jenővel, Ezen expedíciójának 
katonai behívója vetett véget. Önkéntesi 
évét leszolgálva 1908-1912 között újra Af
rikában van, immár nemcsak múzeumi 

gyűjtés, hanem az Állatkert részére történő 

élőállat-befogás céljából Ls. 1913-ban indul 

negyedik útjára, immár megfelelő felszere
léssel. ám kitört az első világháború. A 

brit hatóságok Indiába Internálták, és né

hány személyes tárgya kivételével minde
nét elkobozták.

1919. december 31-én érkezett haza.
1920 szeptemberével átvette a Nimród 
szerkesztését, melynek idővel tulajdonosa 

is lett 1925-26-han és 1928-29-ben Horthy 
Jenő segítségével é.s társaságában újra Af
rikában jár, immár a Múzeum nagyemlős 

gyűjteményének kiegészítése céljából.
1945. jauárjában az ostrom alatt minde

nét elvesztette, 1945—46-ban még lelke
sen kezd az újjáépítésbe 1946 szeptembe- 

fe és 1948 augusztusa között újra megjele

nik a Nimród, ám megszüntetik Állatker- 

tl állásából elbocsájtják, nyugdíjigényét 
elutasítják, a - korábbi prémesállat-te- 

nyésztési kísérletei folytatását jelentő - 

kisállattelepet ál kell adnia másnak 1954- 
'öl szerződéses munkatársként az Afrika- 

kiállítás előkészítésén dolgozik Ám az 

•élete értelmének" nevezett Afnka-kiállilás 

•956 októberéi K*n elpusztul Ez kiégi lég 

naKyon megviseli Egészségi állapota egy 
a* romlik, bár igyekszik titkolni így töhhe- 

ket váratlanul érint halála
Első publikációja, egy kis füzet a mada- 

r;,k preparálásáról 1903-ban jelenik meg, 
de rendszeresen 1913-tól ír. Ekkor jelennek 

Ineg élőv-ad-felvételei Ls 1920-14 alkotói vi

rágkora, első könyve világsiker. 1948 és 

1953 között teljes „szilenciumot" kap, utá
na is csak csonkítva, cenzúrázva jelenhet

nek meg könyvei. Számos kiadatlan, vagy 
csak csonkítva megjelent kézirata végülis 
a Természettudományi Múzeum Tudo

mánytörténeti Gyűjteményébe jutott, né
hány megmaradt iratával együtt.

Müvei
A madarak prrpalásáról Bp,, 1903.; Vadász- és 

gyűjtrtúton Kelet-Afrikában Hp , 1927 ; A meg

változott Afrika (társszerző Horthy Jenő, Bp .

1930.; Az Állatken nagy- és kismacska féléi 

Up., 1954 A Kilimandzsárótól Nagymarosig. 

Bp., 1956., Kalandorok és vadászok - kalandok 

és vadászatok (sajtó alatt, várható megjele

nés). Up , 1997.; A többi magyar nyelvű köny

ve (Vadászkalandok Afrikában; Kelet-Afrika 

vadonjaiban; Utolsó afrikai vadászatom; Afri

kai vadászkönyv) korábbi műveinek esonkí- 

tott-cenzúrázott kiadása ; Angolul: Híg Gama 

Hunting and Collecting tn East Africa London, 

1929.; Franciául: Chasse et caoture du gros gi- 

bier dans lést Africain. Haris, 1933-; Németül- 

Jagd und Tierfang in Őst Afrika. Bp. 1962.

Irodalom

HOROS István: K K. emlékezete. Állattani 

Közlemények, 1959., HOROS Kálmán: K. and 

the Hungárián National Museum - Museum of 

Natural History Annales Historici - Naturales 

Muxei Nationalis Hungaricl (S N. G.); DEME

TER András-TOPÁL Gyötgy: K. K. kelet-afriké 

expedíciói és az általa gyűjtött emlősök, Állat

tani Közlemények, 69 ; FEKETE István: K K 

élete Hp., 1962, több kiadás még, regényes 

életrajz. A Nimród .K emlékszáma", 1981, Az 

újonnan előkerült iratok alapján néhány rész

letkérdést tisztáz: NAGY Domokos Imre: K. 

puskái. Nimród. 1996, 1.; Uő,: K, barátai, Nim

ród 1996,
Nagy Domokos Imre

KLVTT VIRGIL
(Temesvár, 1850- 

ftmwjy. 1933 )<*<*)

1868-ban érettségizett a pozsonyi lőreális- 

kolában. amely az idő tájt német nyelven 

oktatott Amikor pedig 1868-tól 1871-ig 

tartó l>écNi tanulmányai után visszatért, az
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iskola már magyar nyelvű volt. K. V. ma

tematikái és fizikát oktatott, valószínűleg 6 

volt az eLsó az országiban, aki a fizi kaszer- 

lár mellett műhelyt rendezett be az érdek
lődő diákoknak, ahol együtt kísérletezett 

velük. Diákjai közül kitűnt az 1880-ban 
érettségizett Lénárd Fülöp, aki nyaranta 
még vagy két évtizeden át visszajárt ked
ves tanárjához, hogy együtt vizsgálják a föi- 

dalkáli-foszforok tulajdonságait. Publiká

cióikból ugyan nem derül ki, de valószínű, 

hogy az anyagok készítése szinte teljesen
- a rendkívül ügyes kémiai és fizikai kísér
letező- K V. munkája volt. (Sokoldalú ér

deklődésére jellemző, hogy a kilencvenes 

években rendes tagja volt a gőzkazán-fű
tő és gőzgép-kezelő vizsgálóbizottságnak.)

„Phosphomak olyan praeparátumot ne

vezünk, amely megelőző megvilágítás után 

hosszasan világit" definiálta kutatásuk tár
gyát Lénárd és K. Eredményeikre elmond

ható, hogy nemigen tekinthetők az előttük 
végzett vizsgálatok folytatásának, inkább 

egészen újszerűek voltak, amelyek nem
csak alapvetően új eredményeket hozlak, 

hanem előzőleg uralkodó téves nézete

ket is megcáfoltak.
„Kutatásainknál kerek 800 praeparáló 

kísérletet és 300 speclroskopos megfigye
lést végeztünk ” - írták 1904-ben. Elsősor

ban szulfátokat és szulfidokat vizsgáltak. 

Kimutatták, hogy — ellentétben az addig 

uralkodó nézettel - a tiszta sók egyáltalán 

nem világítanak, hanem a világításért a 
százalék - ezrelék nagyságrendben jelen

lévő adalék anyagok a felelősek Vizsgál

ták az adalék-koncentráció és a fényin
tenzitás összefüggését. Megállapították, 

hogy a látható fényen kívu! az ultraibolya 

fény is kelt lumineszcenciát, ezzel szemben 

viszont az infravörös általában nem Felis

merték, hogy a fűtés folyamán a kibocsá
tott fény spektrális eloszlása változik. Meg

állapítható, hogy ők végeztek először sza

batos termolumuneszcencú-méréseket és 

ők vizsgálták először a fél évszázaddal ké

sőbb széles köriben elterjedt CaSO^ ter- 

moluinineszcens anyag tulajdonságait

A vizsgálatokba bekapcsolódott K. V. 

fia, K. Román, aki 1897-ben érettségizett 
édesapja iskolájában. A földalkaliszulfi- 

dok foszforenszcenciája című cikksoroza
tában (Maih. és Phys Lapok, 1901.) meg
jegyzi, hogy a foszforokat K. V.-től kapta. 
Vizsgálatai elsősorban a Cas, SrS és BaS 

anyagokra terjedtek ki, de megvizsgált 

számos más anyagot is és elméleti ma

gyarázatot próbált adni arra, hogy egyes 
anyagok miért válnak be, míg mások egy
általán nem, vagy csak alig foszforeszkál- 

nak (Ezt a kérdést még napjainkban sem 
sikerül minden részletre kiterjedően ma

gyarázni elméleti úton.)
A két K., apa és fia munkásságát töké

letesen elfeledték, úttörő munkásságukra 

a szakirodalom még véletlenül sem hivat

kozik.

Főbb müveik

K V, LENARD R. Wied. Ann. D. Phys 1889.

38., 90., P LENAKD, V. K . Ann. d Phys 1903

12., -139 , LENARD Fulop és K. V : Füldalkalip- 

liosphorokrül Math és Term , Tud Én 1904.

Irodalom

KOVÁCS László (szerk.) Fejezetek a magyar fi

zika elmúlt 100 esztendejéből. ELFT, 1992 

HUGYl Ualázs: Megemlékezés a fotólununesz- 

cenua felfedezőiéről, K V.-ről TTK 1962.

Makra Zsixmond

KLEBELSBERG KUNÓ

(Magyarpéctka, 1875. nőtt I  J. - 

Htuiaptíi. 1932oki I I )

Politikus, miniszter, kultúr- és tudomány 

politikus A székesfehérvári cisztercita 

gimnázium után jogi tanulmányait Buda

pesten, Berlinben, Münchenben és Pá- 
nzsban végezte. Pályáját miniszterelnök

ségi fogalmazóként kezdte, majd gyorsan 

emelkedett az adminisztratív ranglétrán, 

1914-ben már államtitkár a kultuszmi

nisztériumban. Jelentős politikai szerepe 

volt a irtanom ország újjászervezésében is

1921 decembere és 1922 júniusa között 
belügyminiszter, majd 1922. június 16. és
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1931. augusztus 24-e között kultuszmi
niszter. Ekkor bontakozott ki átfogó tudo
mánypolitikai tevékenysége, mintegy or

szágosan folytatva azt, amit a Magyar Tör
ténelmi Társulat elnökeként 1916-ban el

kezdett. (Eredménye Fontes Históriáé 
Aevi Retentoris.)

A történelmi érdeklődésű miniszter 

legnagyobb tudománypolitikai érdeme, 
hogy saját tevékenységét az intézménye
sítés anyagi és személyi feltételeinek meg

teremtésére összpontosította, s a részletek
ben messzemeően támaszkodott jól kivá

logatott munkatársaira, az adott szakterü 
letek szakembereire. A külföldi tanul

mányutakon látott, főleg német szerveze

ti és módszerbeli újításokat közvetlen 
személyi kapcsolatokon át (C. H. Becker, 

P. Schmidt-OlO sí minisztersége idején 
közvetett összefüggésekben (Adolf von 
Harnack, Willamowitz-Möllendorf) is el

mélyítette. Ugyanakkor nagyon sokat kö
szönhet a századfordulón kialakult "mo

dern" liberálkonzervatív tudományosság- 
nak, amely Tiszta István körének (Ma

gyar Társadalomtudományi Szemle, Ma
gyar Figyelő) és a német mintákra figye

l j  agrárius mozgalom képviselőinek (Da
rányi Ignác, Bernáth István, Magyar Gaz

dák Szemléje stb.) munkásságában alakult 

ki- E gondolatkörnek a legfontosabb cél- 

la a "többtermelés" elérése volt, vagyis a 
változatlan hatalmi-társadalmi környezet

e n  végrehajtott tudományos-technikai- 
szervezeti korszerűsítés.

Klelx;LslK*rg tisztában volt azzal, hogy a 

•Modern tömegtermelés tudományos előíel- 

'ételeínek megteremtése már nem lehetsé
ges a régi módon, „sportszerűen" űzőn 

/Kyéni munkásságok révén. Ó a Kaiser
•Ihelin Institut ok csapatmunkáját óhaj 

követni. S mivel a tönkrement magyai 

j'‘k,»úságnak ehhez hiányosak a pénzügyi 
orrásai, *hol csak lehetett az egyetemeken 
^•rt.i <«szeka|)csolni az oktató és uidomá- 
n><>s munkát libben érdekeltté kivanta
!enm a magántőkét is, létrehozva e célra a

khcnyi Társasagot. amelyben a résztve

vők konkrét kutatási megrendeléseket (pl. 
a szemek kutatása) és pénzt adtak egyete
mi tanszékeknek. Két esetiben viszont ön

álló tudományos műhelyt is alapított: a 

svábhegyi csillagvizsgálót és a tihanyi "hal
biológiai" intézetet. Az utóbbit nemzetkö

zi cserekutatások műhelyeként is gondol
ta, mivel a Balaton egyedi lehetőségeinek 
kutatását „piacképesnek" hitte.

A biológiai kutatásokban és más általa 
„határtudományoknak" nevezett körben 
jó szemmel - és jó tanácsadókkal - vette 

észre az „emberi tőkének" az anyagi sze
génységet kiegyensúlyozni képes lehető
ségeit. Ezért is ragaszkodott makacsul a so

kak által költségesnek tartott, külföldi ösz

töndíjasokkal Ls elősegített elitképzési prog 

ramjához. Nagyon helyesen úgy gondolta, 

hogy nem a mechanikusan, hanem elkö
telezetten magyar minőségi szakemberek

ben importált külföldi tudásnak- techniká

nak multiplikátori hatása lehet. A külföldi 
nagyvárosokban létesített Collegium Hun- 
garicumok (Becs, Berlin, Párizs, Róma), il

letve ezek embrionális formái (Zürich, Var
só Konstantinápoly, Szófia) más oldalról a 
magyar művelődés és tudomány nemzet

közi népszerűsítő és kapcsolati bázisai le

hettek
Mindenben a minőségi szakszerűsilés 

követelményét képviselte, a közgyűjte- 
ményügylien (Országos Magyar Gyűjte- 

ményegyetem) ugyanúgy, mint a tudomá

nyos szaksajtó megőrzésében, illetve új
raindításában (támogatást csak idegen 

nyelvű rezümék biztosítása esetén kap

tak!), valamint a Magyar Tudományos Aka

démiának a háborúban és szétdarabolás- 
lx»n tönkrement anyagi alapjai újraterem

tésében. A tudománynak viszont a nagy 

magyar társadalmi szegénység közepette 

közvetlenül Ls „igazolnia" kell magát, „ter

melőerővé" kell lennie, ahogyan ez akkor 
már Németországban és Amerikában tör

tént A termelőerővé válás jelentkezhet a 
városfejlesztésben ugyanúgy, mint az egye

temek régióinak felemeléséiben, vagy ép
pen a nemzetközi öntudat formálisáén
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A tudomány Klebelshergnél - minden
nemű állami segítése mellett is - autonóm 

„üzemelésű" terület, messzemenően a tu

dósok önszerveződése és önszabályozása 
által, önkormányzatban működik A nagy- 
álmú tudománypolitikus igyekezett is tu- 

dós/tanácsacló testületed és az intézménye
ket a miniszteriális bürokráciától függetle

níteni s minőségi „önkiegészítő káderpo

litikával" működni engedni. A tudomá
nyok Klebelíix-rgnél ugyan - mintegy ren

dieden - bizonyos társadalmi csoportokhoz 

kötődnek hagyományosan, de össznemze- 

ti szolgálatuk van. Kicsit romantikusan 
XIX. századiak, nemzetek közötti kulnlrver- 

seny részeseiként viszont az egyetemes 

emberiség ügyének is harcosai.

Főbb művei

Beszédei, cikke, törvényjavaslatai, 1916-1926 
Bp . 1927.; Neonacionaíizmus, Bp., 192fl ;Jój 
letek harmincas évek' Bp., 1929 . Világválság
ban Bp. 1931

Irodalom

HUSZT1 József: Gróf K K életműve Bp., 
1942 ; BECKF.R, C H K Gráf von K Unga- 
rische Jahrt)ticher, 1932/12.

Tőkéczki László

KLEMP GUSZTÁV

(Buda, I8!i8.dec.20.- 

Budapest, 1939 Jtin. 14.)

1879-ben a budapesti Műegyetemen ka
pott vegyészmérnöki oklevelet. Kiemelke

dő tanulmányi eredményei alapján kül

földre szóló ösztöndíjban részesült: a wi- 

esbadeni egyetemen a közismert Freseni- 

us tanár asszisztenseként dolgozhatott. 

Ezt követően a bécsi bőripari kísérleti in
tézetben az ugyancsak világhírnevet szer

zett Kitner professzor mellett sajátította 

el a bőrvegyészeti vizsgálat és oktatás 
módszereit.

1882-ben, hazatérve külföldi tanul
mányút járói, hosszú jelentésben számolt 
be az ott szerzett tapasztalatairól é.\ javas 

latot tett a bőrvegyészeti szakoktatás ha

zai bevezetésére. Ezen törekvésének meg

valósítására fogadta el tanári kinevezé
sét a budapesti Állami Felső-ipariskola 

kémiai-technológiai tanszékére és itt ve
zette be, elsőként Magyarországon, a bőr
gyártás - mint tantárgy - oktatását Az 

iskola igazgatójává történt kinevezése 
után továbbra is tanított. Tanári működé

sével párhuzamosan felkérték az Ipari 

Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet vegyé

szeti osztályának vezetésére, ahol főleg 

bőr-, zsiradék- és illóolaj-kutatásokkal 
foglalkozott

K. G érdeme megalapozta a magyaror
szági bőrgyártást szakoktatást. Ó volt az el

ső, aki felismerte a hazai bőriparban a ve

gyészet jelentőségét. Ennek eredménye

képpen a Felső-ipariskola jól képzett szak

emberek egész sorát bocsátotta útjára.
Külföldi tanulmányútja alapján javasla

tot telt a kormánynak olyan háromtagoza

tú tímáriskola felállítására, amely a szakis
kolán kívül tanüzemet és kísérleti műhelyt 

is egyesít magában.

Szakirodalmi munkássága szorosan 
kapcsolódott oktatói tevékenységéhez 

A hazai bőrösök számára megírta az első 

magyar nyelvű szakkönyveket: ilyen volt 
az 1805-ben kiadott Tímárság és a ké

sőbb megjelentetett Bőripar. Ezenkívül ő 

írta a Pallas és a Révay lexikon bőripari és 

bőrvegyészeti vonatkozású fejezeteit El
készítette továbbá a bőrgyártás nálunk 

meghonosodott német szakkifejezései

nek és szavainak magyar változatát A 
hazai bőripari szabványszerkesztő-bizoti- 

ság első elindítójaként és vezetőjeként 

működött.
Megalapította a Magyar Bőripari Vegyé

szek Egyesületét, a mai Bőripari Tudomá
nyos Egyesület jogelődjét, amelynek el
nöki tisztét - általános elismerés közepei- 

te töltötte be haláláig
K G. volt a Magyar Bőripari Múzeum 

eszméjének felvetője és megvalósítói*. F.b- 
lien olyan neves szakemberek támogatták, 

mint lajtha Pál, Wollner György, Holltib |á- 

nm és Augenfeld Lajos A múzeum gondo
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latát a magyar bőripar képviselői in szíve
sen fogadták, támogatták: átadták az addig 

tulajdonukban volt bőrgyártási emléke
ket. Csakhamar olyan gyűjtemény jött lét

re, amely ritkaságszámba ment Kózép-Eu- 
rópában.

A Bőripari Múzeum szakmai tekinté

lye mindinkább növekedett és gyűjtemé
nyére felfigyelt a Nemzeti Múzeum, vala
mint az Iparművészeti Múzeum is. Jó kap
csolat alakult ki a Magyar Bőnparosok Or
szágos Szövetségével (MABOSZ), amelytől 

támogatást is kapott. Külföldi kapcsolatai 
közül azoffenbachi Deutches Ledermuse- 

um-nial való szoros tapasztalatcsere emel
hető ki.

A II. világháború alatt a gyűjtemény 

megsemmisült. A2 utóbbi években ismét 
mozgalom indult a l>5rmúzeumi tárgyak új-

fagyűjtésére.

Irodalom

HOLLUB János: Bflrgyártás. Mérnöki Továhh- 

képzrt Intézet kiadása Hp , 1948 .: TÓTH Bé

la. A IxVelfiállítás régmúltja. Brtr- é.s Cipfltech- 

n|ka 31. 1981. 2.

Tóth Béla

k *im m  m ih á l y

Wuda, 1851 sxept. 4- 

Hudapeii, 1897. Jan 25)

s^ulei nehéz anyagi helyzete miatt közép

iskolái tanulmányait saját erejéből fejezte 

**. s a budai József Műegyetemen szerzett 

mérnöki diplomát Egyetemista, mikor a 

neves földméréstan professzor Kruspér 

stván tanársegédje lesz, de tanulmányai 
felezése után az egyetemet otthagyva 

es| város geodéziai felvételénél nyert 
mérnöki állást

1872-l^n állami ösztöndíjjal külföldre 
utaz**!, hogy a vizépitészet terén szerezzen 

l r̂tasságot. Drezdában részt vett az Elba- 
^ b á ly 0zi.M munkálatokban. Itteni szak- 

•'leimének elismerése az a tény, hogy 
‘‘^'kor •' csehországi Moldva folyó szabá- 

•yozásihoz a szász kormánytól szakértőt

kértek, akkor a néniét szakemberek válasz
tása K M -ra esett.

1875-ben. mint királyi biztos a Rajna-vi- 

déki árvédekezésben szerzett magának 
megbecsülést.

1878-ban a budapesti műegyetemen a 

vízépítészetnek külön tanszéket állítottak 
fel. s annak vezetését K. M.-ra bízták Mint 
a műegyetem első vízépítési professzora 

sok tekintetben úttörő szerepet játszott a 
hazai vízügyi oktatás kiszélesítése terén. 
Egyetemi előadásai különösen a .vízépítés 

alapjai”, valamint a „folyószabályozás" 
tárgykörökben voltak jelentősek.

Nagy hangsúlyt fektetett a mérnökhall

gatók gyakorlati ismereteinek elmélyítésé
re, ezért meghonosította, illetve megújítot

ta a vízmérő gyakorlatokat és létrehozta a 
nagymarosi mérőtelepet. Szakmai érde

meinek köszönhetően lett 1889-91 között 
a Műegyetem rektora.

1888-ban külső szakértőként kiemel
kedő szerepet vitt a tiszai árvédekezési 

munkálatokban. Kormányzati megbecsült

ségét jelzi, hogy a Vaskapu-szabályozás 
előkészítésére kirendelt bizottság, vala

mint a szegedi rakpart kialakításának véle
ményezésére létrehozott testület vezetőjé
nek egyaránt őt kérték fel.

Haláláig tagja volt a vízügyi mű.vzaki 

tanácsnak, amely bizottság az akkori Ma

gyarország valamennyi jelentősebb álla

mi vízi munkájának elbírálására hivatott 
szakmai fórum volt.

Főbb müvei

A Felsfi Kajna szabályozása Magyar mérnök és 

Építész Egylet Közlönye. 1877 ; Útl|egyzetek a 

vízépítés köréiül Magyar Mérnök és Építész 

Egylet Közlönye, 1883.; Műszaki vélemény 

Budapest hal parti részének csatorna-terve

zete tárgyiban. Bp., 1885

Irodalom

SÁKKÖZY Imre K. M. Magyar Mérnök és Épí

tész Egylet Heti Értesítője, 1897.

Fejér László
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KJLUG U PÓ T
(Gyöngyös, 1854. jatt. 23 - 

Budapest, 1944.?)

Tanulmányait 1870-74-ig a budapesti Tu

domány-, ill. Műegyetemen végezte Mate

matika-ábrázológeometria szakos tanári 
diplomájával 1893-ig Pozsonyban, majd 
1897-ig a budapesti II. kér főreáliskolában 

tanított Középiskolai tanári működése ide
jén doktorált. 1897-ben a kolozsvári egye
temre nevezték ki az ábrázoló geometria 

professzorává. Nyugdíjazása után Buda
pesten telepedett le, 1944-ben a zsidóüldö

zés során nyoma veszett.
A szintetikus geometria egyik legna

gyobb hatású és legtermékenyebb műve

lője volt, Négy önállóan megjelent könyve: 

A harmadrendű térgörbék .synlhetikai tár

gyalása (Pozsony, 1881.), A projektív geo
metria elemei (Bp , 1892), Ábrázoló geo

metria (Bp., 1900) és Projektív geometria 

(Bp., 1908), valamint a mintegy 80 - ma
gyar és külföldi folyóiratokban közzétett - 

tanulmánya kifejezetten a „tiszta geomet
ria" kérdéseivel foglalkozott. Értekezései 
három témakör köré csoportosíthatók: a 

konfigurációk, a másodrendű görbék és fe

lületek poláris elmélete, az ábrázolás kü
lönböző módjai Írásait a választott prob

léma sajátos, csak erre vonatkozó fejtege
tése jellemzi, ahol - kerülve az analitikus 

eszközt - minden probléma külön feladat. 

A nagy német matematikusok: Steiner, Sta- 

udt és mások legszebb hagyományait foly

tatta, kiemelkedő tanári munkája révén 

fiatal kutatókat nyert meg ennek a fontos, 
de a századforduló táján nálunk kissé mel

lőzött matematikai diszciplínának Az Eöt

vös loránd Matematikai és Fizikai Társulat 
tiszteletbeli tagja és az Erdélyi Múzeum- 
egyesület Orvos-Természettudományi Sza

kosztályának tagja volt

Irodalom
7.IGÁNY Ferenc: K 1. Matematikai és Fizikai 

Lapok. 1943.; KÁRTF.SZI Ferenc Találkozá 

sjilm K Irtai. Matematikai Lapok, 1973.

Szrnávy Hanta

KLUPATHY JEN Ő
(Kassa, 1861 okt 21.- 

Budapest, 1931 márc. 2.)

A budapesti Tudományegyetem bölcsé
szeti karán 1903-ig két fizikai tanszék voli 

a kísérleti fizikát Eötvös Loránd, az elmé
leti fizikát Fröhlich Izidor adta elő. Az
1903-ban szervezett gyakorlati fizikai tan

szék első tanára a 42 éves K. J. lett.

K J. Kassán végezte középiskoláit. 1876 
és 1880 között matematikát és fizikát tanult 

a budapesti Tudományegyetemen, köz
ben műegyetemi előadásokat is látogatott 

Tanári vizsgái letétele után Eötvös Loránd 

mellett dolgozott mint tanársegéd. Már eb
iben az időben cikke jelent meg a Mathe- 

matikai és Természettudományi Értesítő 

1884. évi 3 számában, melyben a folyadé

kok felületi feszültségének Eötvös Loránd- 

féle módszerrel végzett méréseiről szá

molt be. Ezután egy-egy évet töltött Würz- 

burg és Berlin egyetemein 1888-tól fő
gimnáziumi tanára VII. kerületben, egyút

tal habilitál az egyetemen. 1896-97. évek
ben Angliában, Francia- és Olaszországban 
járt tanulmányúton Kiegészítő előadásokat 

tart tanárjelöltek számára az egyetemen, 
majd 1903-ban kinevezik rk tanárnak a 

bölcsészen karon és megbízzák a gyakor

lati fizikai tanszék és intézet vezetésével. Az 

Intézet .számára megkapja a Múzeum krt. 

8. alatti épületnek majdnem teljes második 

emeletét és a felszereléshez aránylag szép 

dotációt.
K. | nemcsak eszközökről gondosko

dott, hanem írt a mérésekhez egy jó jegy

zetet, ami 1912-ben Physikai mérések cím

mel könyvalakban Is megjelent. F.lőzóleg

1891-ben már egy nagyobb könyve is 
megjelent Az elektromosság és mágneses

ség címmel.
1008-ban nyilvános rendes tanárrá ne

vezték ki. Tudományos munkájában ló

ként a fizika gyakorlati, műszaki oldala 
érdekelte. Foglalkozott a szikrainduktorhoz 

használt Wehnelt-féle elektrolitikus szagga
tóval. Cikkében (Math Term Tud, Ért.,
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1902) megállapítja, hogy a szakításhoz a jo

ule-hő nem elegendő, hozzájárni a Peliier- 
léle hatás is, A katódsugarakról kimutatta, 

hogy mágneses térben úgy viselkednek, 
mintha pozitív töltések áramlanának a 
katód felé, vagyis negatív elektromosság 

áramlanék a katód felől (Annáién dér 
l-’hysik, 1908 ). A gyakorlatban bevált az az 
újítása, hogy a vetítőgépekben használt 

ívlámpák egyik szenét vízszintesen he
lyezte el (1895). így a pozitív kráter az 
erős fényét előre sugározza, és a szén fo

gyásakor a fényforrás helyzete az optikai 
tengelyhez képest állandó marad Tenger 
alatti jelzésekkel kapcsolatos találmányát 

New Yorkban is bemutatták. A Magyar 

Tudományos Akadémia 1908-ban lev tag
jai közé választotta.

Igen intenzív népszerűsítési tevékeny
séget fejtett ki. Alapítója és főtitkára volt az 
Uránia Tudományos Kgyesületnek, 1900 és 

1912 között szerkesztette a folyóiratát. Szá

mos cikke jelent meg a Természettudomá
nyi Közlönyben. írt az elektromos vonatok

ról, a léghajózásról, a drótnélküli távíróról, 

;,z induktorról, a katódsugarakról. Ragyo
gó kísérletekkel kísért előadásokat tartott 

A sport iránti érdeklődését mutatja, hogy ő 

lapította a BEAC-Ot, amelynek 1912-ig 
tanárelnöke volt. Sajnos súlyos betegsége 
miatt kénytelen volt korán visszavonulni 

Irodalom
kVUÁK Istváiv K J. Akadémiai Értesítő, 1931 - 

Kunfalvi Rezső

k n e r  im r e

Gyoniti, IH 'M fcbr 3.-

itráclOs tábor, 1944 (?)

^ nyonulaalapftó K Izidor fia, a huszadik 
V:'*adl inagvar könyv tervezés legneve- 
y‘hb alakja. Tanulmányait a mezőtúri refor 

mátus főgimnáziumban végezte, majd Ara- 
1 »n folytatta, Édesapja szembaja miatt 

'^nban  ezt abbahagyta, később annak
I Múltával Lipcsében végezte tanulmánya-

II * Technikum fúr Buchdrucker-ben Te

hetségét bizonyltja, hogy rögtön az első 
versenyen első díjat nyert. Hazatérve 17 
évesen a Kner nyomda műszaki vezetője. 

Magát autodidaktának tartva állandóan ké

pezte önmagát. Az apja vezette nyomdá
ban a művészi törekvések megvalósítója 
volt. 18 évesen tervezte meg Thury Zoltán 
összes műveinek tipográfiáját, kötéster
vét. A kor neves személyiségeivel kötött 
barátságai (Fulep Lajos, Lukács György, 

Szabó Lőrinc, Balázs Béla, a szegedi fiata
lok) jelentős hatást gyakoroltak szellemi fej

lődésére és könyvművészeti felfogására.
A múlt és a hagyomány, a magyar kul

túra iránti tisztelet és szeretet vezérelte ki

adási terveit és művészeti törekvéseit. Cél

ja az igényes, művészi tömegkönyv meg
teremtése volt. A dekoratív díszítőelemek 

mellőzésével, csak a tiszta formák alkalma

zását tartotta elfogadhatónak: „csak betű
iből építkezni" - vallotta 1918-ban találko

zott Kozma Lajossal, akivel és Király 

György irodalomtörténésszel együtt való
sították meg európai színvonalú kiadás- és 

könyvművészeti elképzéléseikel 1919- 
lx*n kisebb szerepet vállalt a Tanácsköztár
saság helyi és központi hivatalaiban, ezért 

szűkebb hazájában elszigetelődött A ma
gyar tipográfia számos remekét hozta lét

re mint kiadó, mint könyvtervező, s úgy is 
mint irodalomszervező

A húszas évek kezdetétől bontakozik ki 
a Kner nyomda önálló könyvkiadói tevé
kenysége. Olyan szerzőket adott ki első

ként vagy az elsők között, mint Balázs 

Béla, Kosztolányi Dezső, Lesznai Anna, 

Gellért Oszkár. Szaldó Dezső, Hevesy Iván, 

Révész Imre, .Szabó Lőrinc, Ortutay Gyula, 

Buday György, Riedl Frigyes, Móra Fe

renc stb. Többjükhöz belsőséges barátság 

fűzte, melyről kiterjedt levelezése tanúsko
dik. Közeli barátság kötötte Kovács Imré

hez is, aki a németek lx* jövetek* után ezen 

a vidéken bujkált.
legjelentősebb kiadványai, sorozatai: 

Három csepke könyvek (1920), Monu- 

menta literamm 1-24. köt. (1921-22). Az 
orosz novellairás remekei 1-12. kot. (1926-
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28), a svéd, a din, a norvég, az észt iroda

lom remekei, nyelvenként 6-6 kötet (1929- 

33), valamint Fitz József: Hess András 
(1932, németül 1937). M. Tótfalusi Kis Mik
lós Maga mentsége, Apor Péter Metamor- 
íosin Transylvaniae, három kötet Goethe- 
válogatás, Pancsatantra, Török Hodzsa tré

fái, Haggada. A Magyar Bibliofil Társaság, 

valamint a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol

légiuma megrendelésére velük szoros 
szakmai együttműködésben számos magas 
tipográfiai színvonalú könyvet készített. 

Magánkiadásban igen alacsony példány

ban megjelent könyvei valódi bibliofil .cse
megék" és ntkaságok. (Pl Márai Sándor. 

Kodály Zoltán, József Attila stb.)

Szakírói munkássága ls jelentős, minde
nütt és mindenkor a legkülönbözőbb fóru

mokon a kvalitás elsőbbségét hangoztatta 

és vallotta. Számtalan - részben sajnos 

fenn nem maradt - előadást tartott a Ma

gyar Bibliofil Társaságban, a Grafikus Mű
vészek Egyesületében, a Magyar Rádió

ban, a Nemzeti Múzeum Könyvtárában, az 
Atelier Művészeli Szabad Iskolában és má
sutt. Művelt szakmáját értő munkatársi gár
dái nevelt saját környezetében, s vallotta, 

hogy a műhelykultúra varázsa, valamint a 
hagyomány és megújulás harmóniája nagy 

dolgokra képes.

Kevéssé köztudott róla, hogy a hivata
los nyomtatványkészitésből eredően, a 

községi igazgatás szakértőjévé és tanítójá

vá vált. A tankönyvnek tekinthető A köz

ségi ügyvitel segédeszközei (1934) dmű 

munkája öt kiadási ért meg. Alig ismert, 
hogy milyen tevékeny részi vállalt a hazai 

papírszabványositásban Bekapcsolódasa 
a nemzetközi könyvélell>e egytxresik a 

Nemzetközi Nyomdászszövetség megala

kulásával. Első kongresszusukon (1923 
június 4-6. Gólelíorg) Kner Imre hivatalos 

delegáltként kétszer ls felszólalt, s beválasz

tották a 12 tagú végrehajtó bizottságba. 
Később tagja len a mainzi Gutenberg tár

saságnak, s felkérésükre tanulmányt íri az 

1927-e.s Gutenberg Jahrbuch-ba. Tevéke

nyen részi vett az 1927-es lipcsei nemzet

közi kónyvkiállításon (IBA), a magyar 
anyag előkészítésén és bemutatásán Köny

veivel nemzetközi elismerést aratott, mi
ként az 1928-as kölni sajtó-, majd az 1930- 
as moszkvai kónyvkiállításon Ls. Az 1937- 

es Budapesten rendezett Nemzetközi 

Nyomdászkongresszus fő szervezője volt, 
s a nyitóelőadást is ő tartotta. A kor egyik 
legkiválóbb német nyomdásza, Carl Ernst 

Poeschel így nyilatkozott róla: .Boldog 
volnék, ha gyakran elérhetném a könyv
művészetnek azt a fokát, amelyet Kner 

Imre minden kiadványában elért" A szá
zad legismertebb nyomdásza, az angol 

Monson így bocsájtotta Óljára küldöttéi a 

budapesti Nyomdász Kongresszusra .Van 

ott egy ember, Kner. az tudja miről van szó 

a tipográfiában".

Még alig múlt ötvenéves, amikor ezt a 
csodálatos pályát megszakította az ember

telenség. Századunknak szépsége, hogy 
ilyen emberek éltek benne, mini Kner Im
re, és ugyanezen század szégyene, hogy 
még azt sem tudjuk, hová tegyük le rá 

emlékezve a kegyelet virágait.

Főbb müvei

Lássuk az érem másik oldalát. Gyoma, 1909; A 

színharmónia (tanulmány) Gyoma. 1909, 

Könyv a könyvről. Gyoma, 1912, Ipari neve

lés és iparművészei Gyoma 1919; Ludwig 

Koznia al.s HuchkUnstler. Mainz, 1930. (Guten

berg Jahrhueh); A tipográfiai stílus elemei 

Gyoma, 1933; A községi ügyvitel segédeszkö

zei. Gyoma, 1934; A Kner nyomda épületeinek. 

Képeinek, lietűinek története. Gyoma, 1941. 

Gondolatok a nyomdaiparról Gyoma, 1942, A 

könyv művészete. Hp., 1957

Irodalom

KF.NYI Péter Jegyzetek K l.-rrtl Kortárs. I9S9 , 

SZÍJ Rezső K I. halálának huszadik évfordu

lóján. Könyvtáros, 1964.; SZÁNTÓ Tibor: Emlé

kezés K I -re. Új írás. 1966.; IIAIMAN György 

A Kner család és a ma nyár könyvművészei 

Hp.. 1979-; IIAIMAN György (szerk ) K I 

emléke 1890-1990. Hékéscsaha-Gyomaend- 

rrtd, 1990 A könyv mestere K I levelezése 

Szerk EI.F.K László ltp.. 1969. K 1 emlék 

szám Magyar Grafika. 1990 6

'/.old hereiu.
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KNER IZ ID O R

Gyónta. 1860/ebr 5. - 

Gyoma, 1935. aug. 19

A magyar könyvkiadás, nyomdászat törté
netében neves család ősei már a 18. szá
zadban könyvkötők voltak a Felvidéken, 

majd a múlt század 30-as éveiben kerültek 
Békés megyébe. K. I. Apja, K. Sámuel 

1857-től adózó polgár Gyomán, mint könyv

kötő iparos. (Nevüket a szlovák „knihás" 

könyvkötő elnevezésből is eredeztetik.)
K. 1, pályáját könyvkötő inasként kezd

te Szolnokon, majd a székesfehérvári Szám
mer Imre nyomdájában dolgozik s a nyom

da légköre, a városi élet befolyásolja egés2 
életére. Fehérvárait jelenik meg első írása 
is, egy karcolat, Dórí álnéven.

Iparaslegény-vándoníija után, 1882-ben 
tér haza Gyomára, ahol még az év júniu

sában nyomdát nyit, nagyon szegényes 

felszereléssel, s saját bevallása szerint is 
gyér szaktudással.

Kezdetben közigazgatási nyomtatvá
nyokat ad ki, s néhány könyvet nyomtat a 

környékbeliek megrendelésére. A nyom- 
da helyzete az 1890-es évektől megszilár

dul, noha helyi egyéni megrendelésekre 

a,'g számíthat, de a közeli települések hi
vatalos nyomtatványaikat nála rendelik 
'«eg. Kézenfekvő volt a több község elöl

járósága által igényelt azonos felhasználá- 

Sl< nyomtatványok egységesítése és együtt- 

nyomása, 1897-ben kiadja a községi kóz- 
'H^zgatási nyomtatványok jegyzékét - C00 

féle nyomtatványt tan már raktáron, ez a 

'Zázadfordulóra közel másfél ezerre rúg. A 
nyomda felszerelését korszerűsíti, gyoixsaj- 
•ót Vásárol, 1900.márciusától kiadja a Köz- 

S*K* ügykezelés, majd A község című rö- 
v,d életű folyóiratokat.

A közigazgatási nyomtatványok kiadá-
nem sokkal későtib a báli meghívók ké

ré s e  követte, mint egy másik kiadási, üz

leti tevékenység A gondolat itt is azonos: 

J* ;S)£ínes, díszített vagy illusztrált keretet, 

étteret eíófe el lehet készíteni, mégpedig 

K^zdaságosablxin, csak a szöveg változik.

A báli meghívók mintalapjainak közlésére 
indította el 1900-ban a Röpke Lapok cimű 
folyóiratot, vagyis inkább periódikus meg

jelenésű prospektust. Az első szám 23 
meghívó mintát, míg az utoLsó 1930-ban 

már 79 mintát tartalmaz A Röpke Lapok
kal az 19H-es lipcsei nemzetközi könyv- 
és grafikai kiállításon (BÚGRA) aranyérmet 
nyert. A báli meghívók nyomtatásához 
nyomdatechmkailag is illett a levelezőlap 

kiadás, melyet 1900-ban kezdett el. Ezek 

közül említésre méltó Major Hennk 32 ze
neszerző karikatúrája (1910), Garay Ákos 
Lovas és huszár ábrázolásai, Kozma Lajos 
színes ünnepi rajzainak sorozata, illetve 

Kner Imre magyar költők verseinek rész
letei, nyomdai körzetekkel és díszekkel. K. 

az oklevél űrlapok nyomtatását 1912 körül 
kezdte el, de kísérletet tett étlapok, boros

üveg címkék, részvények, takarékbetét
könyvek művészi színvonalú gyártására 
is. A századelőtől önnálló naptár kiadással 

is foglalkozott, az elsőket K. Imre tervez
te, majd Kozma Lajos és fia, K. Albert ké

szített új grafikákat e sikeres kiadvány faj
tához A kezdeti - jószerével helyi kiadvá

nyok, megrendelésre történt - nyomdai 

tevékenysége után néhány külföldi mű 
fordítását adja ki. Könyvkiadási törekvésé
nek első jelentős lépése Thury Zoltán 

összes műveinek kiadása (1908) hat kötet

len A Kner nyomda művészi könyvkiadá
si tevékenységét és szakmai elkötelezettsé

gét ettől számíthatjuk. A tipográfia az ak
kor 18 éves fia, Imre munkája A századdal 

szinte egy időben indul el K. az új iroda

lom igényes, művészi színvonalon történő 

megjelentetésének irányába, s lesz a két 
háború közli magyar irodalom jelentős ki

adója, s nemzetközileg is legismertebb és 
elismert nyomdája a modern művészi ti

pográfia megteremtője.
Mint kiadónak első komoly sikere Mo- 

kány Berci története (1910), valamint a 
Borsszem Jankó köréhez (Ágai Adolf) tar

tozó kiadványok, köztük a Magyar Kabaart 
című munka (Heltai Jenő, Gábor Andor, 

Szép lirnő stb. írásai)
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Szakcikkei a Könyvtári Figyelőben, a 
Graphicában, a Graphicai Szemlében, va

lamint a Vidéki Nyomdászok Országos 

Szövetségének hivatalos lapjában jelen
tek meg. A Borsszem Jankóba számtalan 
humoreszket és anekdótát írt. Önéletrajzi 
írása Fél évszázad mezsgyéjén (1882-1932) 

dmmel jelent meg 1931-ben, melyet néme
tül is kiadtak.

K. I. törekvésének folytatója és betelje- 

sítője fia, K. Imre, a magyar hagyományo
kat is megőrző könyvművészet huszadik 

századi megteremtője.

Főbb művei

Nyomdai tréfa, 1902, Az én szocialistaságom. 

1905, Eszmék és viaskodások. 1906, Eszmék. 

1907; K I. Agyafúrt alakjai. 1914; Aforizmái 

191^; Pajzán aforizmái 1919; CKszes afnrizrrui 

1921; Keserves kenyér. 1928 (színmű). Aforiz

mák a nemet nem mondó nemről, 1932; Ap

ró lurkóságok. 1933-

Irodalom

WFIl József: Negyed század a magyar kultú

ra szolgálatában Gynma, 1907 . KNER Imre A 

Kner-nyonida épületeinek, gépeinek és betű

inek története. Gyoma, 1941 , KÉK1 üélu: A 

Kner-nyomda és a magyar könyvművészet. 

1957 , HAIMAN György: A Kner család és a 

magyar könyvművészet. 1882-1944 Hp , 1979 , 

Egy évszázad mezsgyéjén A Kner nyomda 

gyomai és békéscsabai üzemeinek története 

Gyoma, 1982 ; LÉVAY Hotnndné-HAIMAN 

György A Kner nyomda, kiadványainak luk 

rétien. 1882-1944. Up., 1982., A Kner nyomda 

centenáriumi ünnepségeinek előadásai. 1-2. 

Békéscsaba-Gynma, 1983 (Kner Nyomdaipa

ri Múzeum füzetei 3-4 .<*,)

Zöld Ferenc

KOCH ANTAL

(Zombor, t8<ii fan. 7 - 
Hudafiext, 192? febr 8.)

A gimnázimot Kalocsán és Baján, egyete
mi tanulmányait a budapesti Tudomány- 

egyetemen végezte 1865-tól középiskolai 

tanár, 1867-ben tanársegéd a budapesti 
Műegyetemen. 1868-ban, Szabó Jóiseí 

geológusprofesszor, a magyar földtan "aty

ja", legjobb tanítványát maga mellé vette ta
nársegédnek, de már 1869-ben a megala

kuló Magyar Királyi Földtani Intézet szol
gálatába lépett. 1872-ben az ország máso
dik, újonnan alapított kolozsvári Tudo
mányegyetemén, az ásvány-földtani tanszé

kre egyetemi tanárrá nevezték ki. Közel ne
gyed-évszázados kolozsvári működése 

alatt az egyetemi Ásványföldtani Intézetet 

a semmiből alkotta meg. Az Erdélyi Mú

zeum Egyesület gazdag, de rendezetlen ás
vány-, kőzet- és őslénytani gyűjteményé
nek anyagát az oktatás céljait szolgáló 

szakszerű gyűjteménnyé tette. Kiváló alko

tásai még ma is hirdetik nagyságát, és ál

dozatos munkásságát, amit Erdély földjé

nek megismerése érdekében végzett. 1875- 
ben lett az MTA lev., 1894-ben r. tagja.

1895-ben megvált a kolozsvári egye

temtől, ugyanis Hantken Miksának 1893- 
ban, Szabó Józsefnek pedig 1894-ben be

következett halála után, a tanszékek átcso

portosításával létesült földtani-őslénytani 

tanszék vezető tanárává nevezték ki Buda

pesten. Kolozsvári tanársága alatt a tanszék 

kiépítésén túl főleg ásvány-kőzettani, to
vábbá rétegtani kérdésekkel foglalkozott, 

budapesti egyetemi munkássága alatt a 
súlyt a tanári-oktatói működésre helyezte.

Nemzedékek nagy tanítómestere volt, 

aki negyven évi tanársága alatt számos ki

váló szakembert nevelt a hazai földtudo

mányoknak. A Koch-iskola legklválóbbjai, 

így Gaál István, Mauritz Béla, Noszky Jenő, 

Pálfy Móric, Pávaí-Vajna Ferenc, Princz 

Gyula, Schréter Zoltán, Telegdi Roth Ká

roly, Vadász Elemér, Vendl Aladár e század

ban a magyar földtan művelésében és fej

lesztésében vezető szerepet játszottak

1913-ban történt nyugalomba vonulása

kor a tudomány és a felsőokialás terén 
szerzett érdemeinek elismeréséül magyar 

nemességet kapott, ami ritka eset a magyar 
tudománytörténetében. Ezenkívül a Geo- 

logical Society of l.ondon tagjául választot

ta.

Tudományos munkássága úttörőén és 

sokoldalúan kiterjedt a földtudományok.
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ásványtan, kőzettan, földtan és őslénytan
- különböző ágainak művelésére

Legnagyobb, és a magyar földtani iroda

lomban egyedülálló alkotása Az erdély- 
részi medence harmadkori képződményei 
cimű kétkötetes monográfiája, mely 1894- 

ben, i||, 1900-ban jelent meg. E munkája Er

dély földtanának alapvető, minden továb
bi kutatáshoz kiindulást adó műve, mely 

ma is forrásmunka. Ezenkívül jelentős A 
Dunai traehitcsoport jobbparti részének 

leírása című, 1877-ben megjelent Dunazug- 
hegység monográfiája, úgyszintén A Frus

ka-Gora geológiája (1896) című műve. A 

magyar földtan múlt századi fellendülő 

korszaka elindítójának, vezéregyéniségé

nek, Szabó József kutatásainak volt egye
nes folytatója, életművének méltó tovább

fejlesztője. az úttörő nemzedék kiemelke

dő egyénisége Szabó József mellett ő volt 
az egyetlen, s egyben az utolsó a hazai 

geológusok között, aki még egyaránt mű

velte az összes szervetlen természettudo
mányokat, jelentős munkákkal gyarapítva 

mind az ásványtani és kőzettani ismerete
ket, mind a földtani- és őslénytaniakat 

Irodalom
Kocli-emlékkOnyv, negyvenéves egyetemi ta

nán jubileumára (1872-1912) Hp, 1912 , PÁ1FY 

Móric K A emlékezete. Földtani Közlöny,

1928., PÁI.FY Móric: K A Akadémiai Emlék- 

Ixr.izédek 20 llp.. 192R, MAUWTZ Itéla K A 

emlékezete Természettudományi Közlöny, 

1928.; VADÁSZ Elemér: Emlékezzünk K. A -ni! 

í'oldtjni Kítelony, 1943, CSÍKY G á lw  K A 

szerepe és jelentősége a magyar földtanban. 

■Vildtani KőzlOny, 1974.

Csikv Gábor

k o c h  Sá n d o r

(Kotnrtvár, IRVíi iwg 1 6 - 
I9H I m áj H .)

bgyoteml tanulmányait 1914-1918 között 
budapesti Tudományegyetemen végcz- 

,<f> s 1919-ben vegytan-természetrajz sza- 

k°s középiskolai tanári oklevelet szerzett 
•920-ban doktorált, s ugyancsak a Túdo-

niányegyetemen habilitált 1929-ben, az 
ásványok fotográfiája tárgykörben. Tudo
mányos pályafutása első évtizedeit a Nem

zeti Múzeum ásványtárában töltötte, egy
idejűleg magántanári előadásokat tartva 

az egyetemen is. Ez az időszak egész ké
sőbbi pályafutására meghatározó volt, mert 

még élt és éltetett 3 Nemzeti Múzeum ás
ványtára .aranykorának", a Semsey-Kren- 
ner korszaknak a szelleme, amikor az ás
ványtár a világ első ásványgyűjteményei 
közön volt, s az e korszak alatt gyűjtött ha

talmas anyag feldolgozása még az I világ- 
háboni után is hatalmas munkát jelentett az 

ott dolgozóknak. 1932-től kezdve a Nem

zeti Múzeum elnöki hivatalának volt a ve

zetője 1940-ben egyetemi tanárrá nevez
ték ki a szegedi egyetem ásvány-kőzetta
ni tanszékére, ahonnan 1969-ben vonult 
nyugalomba. Egyetemi működése alatt 

több ízben volt a Természettudományi Kar 

dékánja,
A Kárpát medence klasszikus lelőhe

lyeinek és ásványainak, az ásványok gene

tikájának nagy tudású kutatója volt, aki 
élete java részét az egyetemi oktatás, a 
szakmai utánpótlás nevelése mellett az ás

ványvilág kutatásának szentelte. A külön
bözőbányahelyek ásványaival foglalkozó 
számos tanulmánya közül is kiemelkedik 

két új ásvány felfedezése és leírása Nagy

bányáról leírta a íülöppitet, illetve Zechme- 

ister és Tóth társszerzőségében leírta a kis- 
cellitet Elsőként foglalta genetikai alapokon 

rendszerbe a Kárpát-medence bányahe- 
lyemek ásványait már a 30-as évek elején

1935-ben jelent meg a Vendl Máriával írt A 
drágakövek című munkája, 1952-lxín meg

írta Az ásványtan története Magyarországon 

című könyvét, majd az ásványok világa 
iránt érdeklődők számára a Könyv a kövek

ről cimű művét. A felsőoktatás igényeit is 

szem élőn tartva 196^-ben jelent meg a 
Sztrókay Kálmánnal írt Ásványtan című 
kétkötetes tankönyve Közben 1943-ban 

megindította a tanszék Acta Mineralogica- 
Petrographica cimű kiadványát A tanszé

ken töltött évei alatt létrehozta a határain
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kon túl is jól Ismert, s már hosszú évek óta 
a nevet viselő ásványgyűjleményt

A tudomány és a felsőoktatás terén 

szerzett érdemeit egyeteme honoris causa 
doktori címmel, a kormány Ko.s.suih-dí|jal 
és számos kormány kitüntetéssel ismerte el.

Élete fő műve az 1966-lwn megjelent 
Magyarország ásványai című kónyve volt, 
melynek átdolgozott és kibővített második 

kiadása 1985-ben jelent meg.

Irodalom
GRASSELLY Gyula IC S. Fnldiam Közlöny, 19M 

Grasselly Gyula

KOGUTOWICZ MANÓ

(Seelowitz /ma Zidlocbovice, Csehországi 

1851 dec 21- 

Budapesl, 1908 dec. 21.)

Emanuel Thomas Kogutowicz lengyel ere

detű családból származott. Apja, Mathias 
Kogutowicz az ászt rák hadsereg rokkant 

őrmestere volt, édesanyja a cseh Maria Ku- 
bescht. A katonai pályát választotta. Bécslvn 

igen jó eredménnyel végezte el a négyéves 

katonai műszakj főiskolát, ahol magas szín

vonalon oktatták a térképezést. 1873-ban 
hadnaggyá avatták. Anyanyelve német volt, 

de csehül Ls jól megértette magát. Francia tu

dásának tökéletesítése érdekében, 1874- 
ben Párizsba utazott. Súlyos adósságokba 

keveredett, ezért ezek elől dezertált a had
seregből, de utóbb mégis feladta magát. 

Lefokozták, és egy év hét hónap börtönre 
ítélték. 1877-ben szabadult és valamivel ké

sőbb leszerelték. Bécsben 1878-ban megis
merte Kapdler Rózát, egy tehetős zongora
készítő leányát, akit nem akartak hozzáad

ni feleségül, így kénytelenek voltak együtt 

elszökni Sopronba a lány egyik rokoná
hoz. A katonai műszaki akadémiai di|ilomá- 

ját elfogadtak mint tanári végzettséget, és 

1881 végén a soproni Lahne-intézel lientla- 
kó oktatója lett. Itt szabadkézi rajzot, szépí

rást, francia nyelvet és matematikát taní

tott. Ezután vette fel az Emánuel magyar 
megfelelőjét a Manó keresztnevet

Jausz Györgyöt a soproni tanítóegyesu 

let megbízta azzal, hogy készítse el Sopron 

megye iskolai falitérképét. Jausz Koguto- 
wiezhoz fordult segítségért. Kellejük mun
kája nagy sikert aratolt, és Gönczy Pál ál

lamtitkár Ls beszámolt erről Trefort Ágos 

tón kultuszminiszternek. Ezután M. K.-t 
meghívták a Posner-féle nyomda kartográ

fiai intézete vezetőjének, így 1883-ban Bu
dapestre költözött.

Ebben az időben az iskolai földrajz ok
tatásban leginkább megye térképeket hasz

náltak, ezért a legeLsó feladatuk egy várme
gyei térképsorozat elkészítése volt.

A Posner-féle nyomdának nem volt ele

gendő szakembere, hogy az egész ország 

számára itt készítsék el mind a 72 várme

gye iskolai faliatlaszát. M. K. javasolta Tre

fort Ágostonnak egy önálló állami intéz

mény felállítását, amely kizárólag térképek 

készítésével foglalkozik. A miniszter ugyan 
egyetértett vele, de ezt csak magánvállal
kozásként tartotta lehetségesnek.

Később Csáky Albin közoktatásügyi mi

nisztert mégLs sikerült rábeszélnie egy ilyen 
vállalkozás állami támogatására.

A Hözle és Társa Magyar Földrajzi Inté
zet 1890-ben még nem önállóan, hanem 

egy bécsi cég pesti fiókvállalataként kezd

te el működését. Igazgatója M. K. lett. Na

gyon kedvező szerződést kötöttek a Vallá.v 

és Közoktatásügyi minisztériummal Elv 
ben az állt, hogy kizárólag az általuk szer

kesztett térképeket ajánlották az oktatás

ban, de cserében vállalniuk kellett, hogy jó 

minőségű és elegendő magyar nyelvű at

laszt készítenek az iskolák számára 

Első jelentősebb vállalkozásuk Magyar- 

ország földrajzi falitérképének az elkészí

tése volt 1891-ben. A Magyar Korona Or
szágai iskolai falitérképének a szerkeszté

sét Lóczy Lajos végezte. Elkészítették en

nek hegy- és vízrajzi változatát. Több tér
képnek Cholnoky Jenő volt a tervezője 

1892-ben Hözle Ede halála után Kogu 

towicz és Társa néven ónállóvá vált a cég
1892-ben megindították a történelmi 

fali térképek sorozatát. 7 magyar és 12
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egyetemes történelmi térképet készítettek 

el, amelyek szerkesztésében a kor vezető 
történészei vettek részt.

1894-ben jelent meg az Elemi iskolai at
lasz, amelyet azután majd minden eszten
dőben újból kiadtak.

A Kogutowicz-féle iskolai térképek 
mind a millenniumi, mind a párizsi világ- 
kiállításon jelentős kitüntetéseket kaptak

1901-ben részvénytársasággá alakították 
át a céget, Magyar Földrajzi Intézet Rt. né

ven működött tovább.

1902-ben adták ki a Teljes Földrajzi At

laszt, amely az első magyar nyelvű nagy 
kézi atlasz volt, az első kiadás 68 oldalas 

volt, az 1911-es már ennek duplája. Ebben 

már tematikus térképek is megjelentek, 

éghajlati, mezőgazdasági, ipari stb.

Utolsó munkája a Balkán-félsziget térké
pe volt. Legidősebb fiát, Károlyt tudatosan 
készítette fel a geográfusi pályára, és ő 

volt az, aki apja után tovább vezette a Ma
gyar Földrajzi Intézetet

K. M olyan térképrajzolási stílust alakí

tott ki, amit a mai napig követnek a magyar 

kartográfusok Pontos és szép térképeit 
külföldön is szívesen használták, térképraj

zolási stílusát követték.

Irodalom
FODOR Ferenc A magyar térképírás 3 k. 1954 , 

IRMÉDI-MOLNÁR László: K M soproni évei 

Soproni Szemle 1 9 6 1 KISARI BÁLLÁ György 

K M származása. Földrajzi Múzeumi Tanulmá

nyok 1986 2: KISARI HALLA György K M 

térképei. Hp., 1995 , függelékben: K. M térké

peinek katalógusa és K M -ra vonatkozó bib

liográfia.; K M emlékezete. Földra|zt Köziemé

nek, 36. 190H ; TII1RRING Gusztáv: Sopron me 

Xye térképe. Földrajzi Közlemények, 13 1885 

Buka Adrieime

zett, és 1882-ben a MÁV igazgatóságnál 

kezdett dolgozni. Amikor a magyar kir 

posta 1887-ben 12 postamérnöki állást hir
detett meg, az egyik állásra Baross Gábor 
miniszter K. E -t hívta meg, így ez év ok
tóber 1-jén a Közmunka- és Közlekedés

ügyi minisztérium postaszakosztályának 
távíró- és távbeszélőosztályára került. 1891 
és 1893 között a Posta Kísérleti Állomás ve
zetője volt, 1909-ben az újonnan megszer

vezett posta- és távirda vezérigazgatóság 
műszaki osztályának vezetője, 1919-től a 
vezérigazgató állandó helyettese lett Ne

véhez fűződik a távíró- és helyközi távbe- 

szélő-hálózat kifejlesztése, az automata 
távbeszélőközpontok, az utcai távbeszélő

állomások létesítése, a gyorstávíró gépek 

bevezetése, a rádióállomások létrehozása 

és a távkábelek fektetése, postaházak épí
tése és a gépjárművek postai használatba 
vétele Kezdeményezésére és elnökletével 

rendezték meg Budapesten, 1908-ban a vi

lág távíró- és távbeszélőmérnökeinek első 
kongresszusát. Ez képezte az alapját a kü

lönféle nemzetközi postai szervezeteknek. 
Munkássága elismerésére számos kitün

tetést kapott. 46 évi szolgálat után, 1928- 

ban vonult nyugdíjba.

Irodalom

A Magyar Posta története és érdemes munk3- 

sai. Szerk. HENCZ Lajos llp., 1937 ; Posta 

Mérnöki Szolgálat 1887- 1937 M Kir Keres

kedelem- és Közlekedésügyi Min Hp., é n , K 

F. nekrológ Magyar Posta Egyesületi mellék

let, 13 »p . 1939.

Krizsákné Farkas Piroska

KOMONDY ZOLTÁN
(SArvAr, 1892 ápr7.~

Rudapest, 1957 szept. 17)

KOLOSSVÁRY ENDRE
(Vfszprém, 1858 dec 24 - 

Budapttt, 1939 dec 13.)

Középiskoláit Kalocsán, Pápán és Pozsony

ban végezte A budapesti Műegyetemen 

1881-hen gépészmérnöki oklevelet szer*

K Z. 1910-ben Kőszegen érettségizett, a 

Iwncés gimnáziumban, majd - az első vl- 
lághábon'is katonai évek miatt - csak 1920- 

ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a 

budapesti József Műegyetemen 1920-25 

közölt a MÁVAG-ban először munkás, 
majd gépkonstniktőr, 1924-től a mozdony*
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szerkesztési osztály vezetője (ekkor ké
szült a MÁV 424 sorozatú gőzmozdonya és 

az első moloros vasúti kocsi). Ezzel párhu
zamosan - Schimanek professzor meghí

vására - 1921-től óraadó tanársegéd, 1923- 
tól másodállású, 1926-tól főállású egyete

mi adjunktus, 1932-től intézeti tanárként a 
tanszék géplal>oratóriumának vezetője, 
1941-tól műszaki dokior, 1945-től egyele 

mi magántanár.
Végül is 1946-ban, 54 éves korában ne

vezték ki - akkori szóhasználattal - nyilvá

nos rendes egyetemi tanárnak (mai elne
vezéssel: tanszékvezető egyetemi tanár

nak). Kinevezése után nagy lelkesedéssel 

fogott hozzá a tanszék fejlesztéséhez. Mint 

új professzor sorra kapta közéleti megbí

zásait. Ezek közül néhány: 1946-tól az Or

szágos Automobil Kísérleti Állomás igazga

tó^. 1948-49 között a Technológiái es 

Anyagvizsgáló Intézet igazgatója; 1948-től 
a Műszaki és Természettudományi Egyesü

letek Szövetségének (MTESZ-nek) az első 

elnöke; 1949-től a llólechnikai Kutató In

tézet igazgatója; 1952-55 közölt a BME 

rektorhelyettese.
A két világháború között cikkeivel, ta

nulmányaival tűnt ki, illetve a nevezetes 
Gépészeti zsebkönyvbe irt Hőtan, Belső 
égésű motorok és Tüzelőanyagok és az 

elégés című fejezeteivel. A második világ

háború éveiben irta meg nagyszerű füze
tei! a Mérnök-továbbképző Intézet gépé

szeti sorozata számára. Ezeket érlelte ké 
sőbb előszór egyetemi jegyzetté, majd lan 

könyvekké, amelyek azután több kiadási 

is megértek

Alig több mint egy évtizeden át volt 

tanszékvezető egyetemi (anár. Ezalatt kor

szerűsítene tanszékéi, építette újjá lalxjra- 
lóriumái a háborús romokból, nevelt sok

sok gépészmérnök-hallgatói, tartoll továblv 

képző előadásokat, írt tankönyveket, alapí
tott kutatóintézetet, vállalt vezető tisztsége

ket a szakmai közéletiben, is részt vett a 

BMi; vezetéséiben. Sajnos ez a lizenegy év 

egyre lerhellebb volt súlyosbodó (betegsé

gével is, amely végül korai halálát okozta

Főbb művei

Előmelegített tüzelőanyaggal táplált Diesel

motorban lefolyó égés vizsgálata. (Műszaki 

doktori értekezés.) Hp., 1941 ; A Mérnöki To

vábbképző Intézet kiadásában: Gázgépek, 

1942, 1945.; A hőenergia-gazdálkodás alapel

vei, 1942, 1945.; Hűtés és jéggyártás, 1943 , 

Korszerű tüzelések, 1947.; A Tankönyvkiadó 

gondozásában Műszaki hőtan, 1950., Hűtőgé

pek, 1952, 1954, 1960.; Gőzgépek, gőz- és 

gázturbinák I—II. 1953-56, 1958.

Irodalom

TRAI'TSCH Kálmán K Z. 1892-1957. Hűtő

ipar. 1957.

Terplán Zénó

KOMPOLTHY JÓ B
(Budapest, 1879. jatt .23,- 

Budapest, I938.dec. 26.)

K, J hazánkfia, hosszújáralú tengerészka
pitány, világjáró, a Jangce folyam és vidé

kének fáradhatatlan kutatója.

Anyakönyvi bejegyzés szerint édesapja 

Scheiber Tivadar újságíró volt. Hat testvé
ré közül mindössze kelten élték meg a 

felnőttkort.

Iskolai tanulmányait Veszprémben, il
letve Fiúméban végezte. Az oltani Ma
gyar Kereskedelmi Tengerészeti Akadé
mián avatták hajóshadnaggyá 1896-ban. 

Még ugyanezen év július 16-án az angliai 

Cardiffban be is hajózott első úljára, a 

német Adelaide nevű háromári)ócos vitor

láson, hogy a Horn-fok megkerülésével 

Chilébe induljanak salétromért. Ütiélmé- 

nyeiröl hosszú, színes és részletes beszá

molót küldöli a Veszprémi Független Hír
lap szerkesztőségének, amit azután a lap

ban le is közöltek
1879. július 25-én szerezte meg a hosszú

járatú lengerészkapitány képesítési. En

nek birtokában vágott neki .1 messzi, titok
zatos Ázsiának, a Távol-Kelet ismeretlen vi 

zeinek
1902-!>en azonban már Kínában találjuk 

öl; löbb állomáshely után Szecsuanban. 
csungcsigi hajózási vám- és [>ostaszolgálai
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vezetőjeként. Létkörülményeinek érzéke
léséhez tudnunk kell, hogy nem sokkal ko

rábban Szecsuan tartomány idegeneket és 

külföldieket gyűlölő kínai kormányzója, 
egy helyi lázadás alkalmával, az ott élő eu

rópaiakat és misszionáriusokat lemészárol- 
latla. Ilyen előzmények után - és körülmé
nyek közé - küldte ki őt e tartományba a 

kínai kormány, hogy ott a postaszolgálatot 

megszervezze.

Megemlítendő, hogy K. J. még 1903. ok
tóber 23-án érdekes tudósítást írt haza Fiú
méba, az ottani Magyar Tengerpart dmű 
napilapnak, az orosz-japán háború tenge
ri harcaiban súlyosan megsérült - majd 

utána Sanghajba menekült és internált - 

Askold nevű cári orosz csatahajó történe

téről és sorsának alakulásáról.

Első hosszabb utazásai az 1904-es és 
1905-ös évekre esnek, amikor a folya
mon fölfelé az ország belsejébe, a tenger

parttól mintegy 2000 kilométer távolság
ra fekvő Csungcsingbe, Szecsuán tarto

mány székvárosába és fő folyami kikötő
jébe ment.

Abban az időben a Jangcén gőzhajóval 
csak Jicsangig lehetett közlekedni. Azon fe

lül a sziklás-zátonyos mederben mérhetet
len fáradsággal, ember vontatta evezős- 
vitorlás dzsunkákkal utaztak a vízenjárók, 

utasok és kereskedők. Előtte ezen a vidé

ken európai ember alig-alig fordult meg; 
legfeljebb csak egy-egy hittérítő, misszio

nárius, szerzetes.

Útjain K. J. mindig időt fordított arra, 

hogy alaposan tanulmányozza a környező 

vidéket, a népszokásokat, az emlereket. 
Megfigyeléseiről értékes feljegyzéseket ké
szített, ezeket későbbi munkásságánál é.s 

írásainál jól fel is használta.

Alighogy első útjáról 1908-lxin visszatért, 

máris újítói a Jangcén hajózik, hogy annak 
kél nagy oldaltavát - a Pojangot és a Tung- 

t'fighut - lejárja és felderítse, először a 

•tmglinghu mentén Jijanban telepedett le. 
ahol (6 két évig fáradozott feladatának 

'Megoldásán, az ottani jxxstaszolgálat meg- 
'ridításán.

A hatalmas Jangce folyamot és az em
lített tavakat épített, mesterséges csatornák 
tökéletes rendszere köti össze, ezeket uta

zásainál többször is végighajózta. Olyan 
helyekre jutott el, ahol előtte fehér ember 
még sohasem járt.

A másik tavat, a Pojangot, az 1909. és 
1910 években kutatta át. Másfél évet töl
tött a tő déli rés2én fekvő kerületi székvá
rosban, Nancsangban. Ennek kikötőjéből 
kiindulva, a csatornákon át bejárta ezt a vi
déket is. Útjairól majd mindig a Jangcén és 

a tavon át tért vissza állomáshelyére.

Egyik legnagyobb sikerét a véletlen
nek köszönhette Pojanf tavának déli ré

szén, Nancsangban egy, akkor több mint 

100 éves ősi térképet talált, melynek 

alapján kínai barátjával és munkatársaival 

együtt meg tudta rajzolni Csianghszi tarto

mány pontos térképét. Ennek másolatát 
megküldte a londoni földrajzi társaság
nak.

1911 őszén ismét Szecsuan fővárosá 

bán Csungcsingben tartózkodott, ahon
nan a szárazföldón át karavánnal Cseng- 

tuba ment. Itt másfél évet töltött Vissza
felé a Mincsiang és a Jangce folyón ha

józott le egészen a tengerpartig 1912-ben 
kitöri a Szun-Jat-Szen-féle forradalom, a 
császár lemondott. Ekkor majd hat hó

napig ő volt az egyetlen európai ember 

ebien a tartományban. 1913 őszén hosz- 
szabb szabadságot kért és visszatért ha

zájába és Fiúméba. 1914. május 14-én 

megnősült. Az anyakönyvbe bejegyzett 
mestersége: „Kínai postaigazgató. Lakhe

lye: Chentu "

Szabadságának letelte után ismét fog 

lalkozolt a Kínába való visszatérés gondo

latával, de szándékában az első világhá

lón! kitörése megakadályozta. Mint tarta
lékos fregatlhadnagy vonull be az Oszt
rák-Magyar Monarchia haditengerésze

iéhez
1918-at követően, sok hányattatás és 

próbálkozás után, családjával együtt (in

dán telepedett le, a Tömös utcában. Hű 
maradt a hivatásához, a hajózáshoz To
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vább tevékenykedett a Dunán, majd pe

dig később a magyar tengerhajózásban 
Úti élményeiről számos könyvet, cikket és 
tanulmányt irt, illetve előadást tartott. El
nöke volt a Magyar Tengerésztisztek Egye

sületének.

Irodalom
K J visszaemlékezései. A Tenger, 1928 , HA
LÁSZ Gyula: Világjáró magyarok. Hp 1945., 
PETNEHÁZY Zalán A magyar vizenjárás kró
nikája 92 , 94 , 100., 121 k Kézirat A szerzó 
birtokában.

Petneházy Zalán

KONCSÁG NÁNDOR
(Várasd, 1703. dec. 2. - 

Mexikó, 1759.szept.10.)

Neve sokféleképpen szerepel az iroda
lomban: Konsag, Consak, Konzag Nemze

tisége is vitatott, egyesek horvátnak tartják 
Annyi bizonyos, hogy Horvátországban 

született, de már gyermekkorában Budára 
került, és ott járt iskolába Később a jezsui
ták trencséni kollégiumában tanult, majd 

belépett a rendbe. Jelentkezett missziós 

szolgálatra, és 1730-ban Mexikó földjére lé
pett. Működési területe Alsó-Kalifornia 
volt, ahol 30 éves munkássága alatt több 

missziós állomást létesített, Hosszabb időt 

töltött a cochimíes indiánok közt. Felhajó
zott a Coloradón, térképezte és leírta kör

nyékét Az 1750-es években a missziók 
felügyelőjévé nevezték ki, és alkalma nyílt 

egész Mexikó bejárására Tisztázatlan kö

rülmények között hunyt el,

Fő munkája

Diariode Vujes en California (Kaliforniai uta

zások naplója) Megjelent angol, német és 

francia fordításban Több levelét is publikálták

Irodalom

SZINNYE1 J Magyar írók élete és munkái 

Hp . 1891-1914 IKon.'jg (Kon.-u.hag) Ferdí- 

nand címszó alatt): SZAHÓ l  Magyar múlt 

l)él-Aincrikjh.in lluenos Aires, 197H, és Hp . 

1982

Balázs Dénes

KONKOLY-THEGE MIKLÓS
(Pest, I842.jivi.20- 

Budapest, 1916. febr. 17)

Középiskoláit magánúton végezte, egyete
mi éveit Pesten. majd Berlinben töltötte. 
Csillagász tanára a kor egyik legnevesebb 

tudósa, Johann Franz Éneke volt. 1870- 
ben, mielőtt a saját csillagvizsgálóját beren

dezte volna, %’égigjárta Európa legjelentő

sebb csillagászati Intézményeit, hogy a lá
tottak alapján foghasson hozzá munkájá

hoz. Később ő maga Ls készített csillagásza

ti műszereket, illetve a vásároltakat cél
szerűen módosította,

Az a robbanásszerű fejlődés, mely a 

19 század végének magyar csillagászatát 
jellemezte, K.-T. M, szervező zsenialitásá

nak köszönhető,
1871-ben, amikor ógyallai kastélyának 

tetején elkezdte csillagászati vizsgálódá

sait-eleinte még csak puszta kíváncsiság

ból, a maga gyönyörűségére - egyetlen 
működő csillagvizsgáló sem volt Magyaror

szágon. Talán épp az ebből fakadó hiány

érzet adta neki az erőt arra, hogy csillagá

szati gyakorlatot szerezzen, s magát e tu
domány akkor legfontosabb ágaiban, az 
asztrofizikában, spektroszkópiában és az 
égbolt fényképezésében mesterré tegye 

Matematikai tehetsége kiváló technikai ér
zékkel párosult.

Jól tudta, hogy külföldi partnerektől el

szigetelten nem lehet eredményes csillagá

szati kutatást folytatni, ezért állandóan 

ápolta külföldi kapcsolatait Nemcsak tudó

sokkal volt jóbaráti viszonyban, hanem 

korának legnevesebb műszerkészítőivel 

Ls. Ógyalla, mint a tudományos vizsgálódá

sok méltó műhelye, és mint vidám vadá

szatok színtere egyaránt népszerű volt a 
külhoni tudósok körében.

Néhány esztendő alatt az ógyallai csil
lagda, műszereit és tudományos munkáját 

tekintve Is. az európai csillagvizsgálók él
vonalába került. K.-T. M kutatásait :i kor

szerűség jellemezte érzékenyen reagálta 
legérdekesebb csillagászati problémákra.
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és igyekezett a nemzetközi tudományos 

programokba már a legelején bekapcso
lódni. így történt ez az S Andromedea fel

fedezése idején, a Jupiter „vörös folf’-jára 
vonatkozó vizsgálódásokkal kapcsolatban, 

vagy a Halley-üstökös 1909-1910-es meg

jelenése alkalmával. Elsők közt volt, akik 
üstökös spektrumot készítettek, többek 

közt magáról a Halley-üstökösről is.

Csillagászati megfigyeléseinek eredmé
nyei folyamatosan láttak napvilágot saját 
kiadványában (Beobachtungen angestellt 

am Astrophysikalischen Observatorium 
Ógyalla. Halle, 1879-1894) és a kor fontos 
csillagászati folyóirataiban (Astronomis

che Nachrichten, Observatory, Monthly 
Notices). Magyar nyelven az akadémiai 

értekezések adtak hírt munkájáról.

Három nagyszerű kézikönyvet írt: Prak- 

tische Anleitung zűr Anstellung astronomis- 
cher Beobachtungen mit besonderer Rück- 

sicht auf die Astrophysik. Braunschweig, 
1883.; Anleitung zűr Himmelsphotograp- 
hie Halle, 1887.; Handbuch fürSpectros- 

kopie im Cabinet und am Fernrohr für 
Anlanger auf dem Gebiete dér Spectrala- 

nalyse. Halle, 1890

1881-ben a londoni Royal Astronomical 

Soeiety tagjává választotta. Hazai elismerés
nek sem volt híján: az MTA-nak 1876-ban 

Itrv., 1884-ben tiszteleti tagja lett

Azzal is számot vetett, hogy az ország 

csillagászatának fejlesztéséhez nem ele

gendő egyetlen intézmény. Személyes va

rázsát Iatb3 vetve buzdított másokat is er- 

a szenvedélyre Közreműködésével sor

ra épültek fel hazánkban az új csillagvizs
gálók 1878-ban a Haynald-obszervatórium 

Kalocsán, 1881-Ivn Gothardjenőé és Sán

doré Herényben, s 1886-ra Podmanicz- 

^yék csillagvizsgálója is elkészült Kiskarta
lon Segítsége a felépítéssel nem szűnt 

mt‘g. a hazai obszervatóriumokat állandó 

Munkakapcsolat fűzte össze
1890-ben az Országos Meteorológiai 

'mézet igazgatójává nevezték ki Hatal- 

nt,s szervezőereje itt is megmutatkozott Az 
'Kazgatásának idején épült fel az in

tézmény Kitaibel utcai palotája, egyúttal 
Ógyallán is otthont kapott a meteorológia. 

A Meteorológiai Intézet igazgatójaként sem 
hagyta abba csillagászati tanulmányait, és 

amikor 1911-ben a pesti meteorológiai 
munkájától nyugdijba vonult, minden ere

jét ismét a csillagászatnak szentelte.
Legfőbb vágya volt, hogy az általa meg

indított fe|lődés a hazai csillagászatban ha

lálával se szakadjon meg, ezért több ízben 
is felajánlotta ógyallai intézetét a magyar ál

lamnak, mely 1899-ben végre elfogadta 
ajánlatát Ekkor alakult meg az Őgyallai 

Astrophysikai és Meteorológiai Observató- 
rium, az az intézmény, melynek a mai 

Csillagászati Kutató Intézet a jogutódja. Ez 
vetette meg a későbbi folyamatos tudomá
nyos csillagászati kutatómunka alapjait 

Magyarországon.

Emlékét a Konkolya nevű kisbolygó, a 
szlovák Konkoly-emlékérem és az MTA 

Csillagvizsgálójának elnevezése őrzi

Irodalom
HERMANN, Kohold: M Tli von K. Astrono- 
mische Nachricten, 1916.; KENESSEY Kálmán. 
Megemlékezés K Th. M-ról Csillagászati La- 
f>ok, 1941 ;STEINER József K Th M Akadé
miai Emlékbeszédek, 24/4 Hp,, 1943 . HAR- 
THA L K T M emlékezete, - In Memóriám 
M v K T. Magyar Csillagászati Egyesület, 
1991.

Vargha ünmokosné

KORACH MÓR

(Miskolc. IHHH febr H. -  
Rudapest. /9'5 itor 29)

Középiskoláit a fiumei Állami Főgimná

ziumban (1907), felsőfokú tanulmányait 
a budapesti Műegyetemen végezte, ahol 

1911-ben vegyészmérnöki oklevelet szer
zett Tanárai közül különösen Wartha Vin
ce gyakorolt reá döntő hatást. Egyetemis

ta korában részt vett a baloldali diákegye
sület munkájában, a Galilei Kör vezetősé

gi tagjaként előadásokat tartott és cikkeket 
irt (A Galilel-pÖr. Világ, 1910) Egyéves ka
tonai szolgálata alatt meggyőződéses anti-
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militarista lelt. úgy látta, hogy a Monarchia 
háborúra készül, ezért leszerelése után 
Itáliába ment (1912). Itt először a páduai 
egyetem ásványtani tanszékén tanársegéd, 

majd 1914-től Faenzában, a híres Nem
zetközi Kerámiai Múzeum keretében mű

ködő felsőfokú kerámiai szakiskola taná
ra és kutatólaboratóriumának igazgatója 
tíz éven keresztül. A Tanácsköztársaságban 

testvérei, Romját Aladár költő és Kenyeres 

Júlia újságíró, aktív szerepet vállaltak; a 
tanácshatalom bukása után nekik és sok 

menekültnek segített elhelyezkedni Olasz

országban.
1925-ben meghívták a bolognai egye

temen alakult vegyipari gépészeti kar

hoz, ilt a vegyipari üzemtan tanszék taná
raként kialakította a vegyipari gépészeti 

stúdiumot. Egyetemi jegyzeteket szer
kesztett, és 1928-ban megírta az első olasz 
kerámiai technológiai tankönyvet. 1938- 

ban Olaszországból Nyugat-Európába 
menekült, és ipari szakértőként dolgo

zott. 1940-ben visszatért Olaszországba, 

álnéven csatlakozott az ellenálláshoz, 
amiért bebörtönözték. A milánói San Vil

loné fegyház foglyaként 1945 elején tag
ja leli az Olasz Kommunista Pártnak, és a 

háború után mint egyetemi lanár vezette 
az OKP milánói kulturális központját A 

magyar kormány hívására 1952-ben vég
legesen hazatéri; az Fpi tőanyagi pari Köz

ponti Kutató Intézet alapító igazgatója 

(1953-1957), majd 1956-ban a BME vegy
ipari gépek és mezőgazdasági iparok tan

székén egyetemi tanár. 1957-ben kine

vezték a BME kémiai technológia tanszé

kének élére, melyet 1963-ban történi nyug
díjazásáig vezetett. 1960-ban megszer

vezte az MTA Mú.szaki Kémiai Kutató In

tézetét. melynek 1968-ig igazgatója, majd 
haláláig tanácsadója volt.

Tudományos munkásságában jelentő

sek a kerámiai kutatásai; Faenzában meg
tervezte és felépítette az első ipari kerámiai 

elektromos kemencét (1928), mely azután 

világszerte elterjedt. Tanulmányozta az 
olasz kerámiai nyersanyagokat és a keleti

fajansz-festéstechnikát. 1933-ban új típusú 
szigetelőanyagot, ún. kordieritporcelánt 

állított elő. Tanítványával, Dal Borgóval 

az addigi préselt csempegyártás helyébe a 
csempék öntését valósította meg, a ker- 
vilcsempék gyakorlatát és elméletét hazai 

és külföldi folyóiratokban publikálta: Die 
Technologie dér Kervit-Platien-Herstellung 

(Sllikattechn, 1955) és Theorie und Tech

nologie dér Kervit-plattenherstellung (Ac- 

ta Techn., 1956). Kerámiai kutatásai elve
zették az általa „szendvicségetés"-nek elne

vezett új eljáráshoz, a G G. Dragoval épí
tett szendvicskemencét 1948-ban szaba
dalmaztatták: „Sandwich” Schnellbrennen 

und Wirtschaftlichkeit derTunnelöfen (Bér. 
Dtsch. Keram. Gesellsch., 1962).

Ismeretelméleti munkája során kidol

gozta a műszaki kémia tudományág fejlő

déstörvényeit, elméleti alapját és mód
szertanát, ezeket az Általános kémiai tech

nológia (Bp., 1962) könyvében össze
gezte. Elméletének gyakorlati megvalósí

tására akkuit ki körülötte az első magyar 

műszaki kémiai iskola, a MUKKI. szerve
zetében. többek között megvizsgálta a 
kémiai folyamattant, és vegyipari rendsze

reket a gráfelmélet és malrixelmélel mód
szerével Haskó Lajossal írt könyvében: 

Kémiai technológiai rendszerek gráfel

méleti vizsgálata (Bp., 1975). Mint peda
gógus az oktatásban az üzemi szemlélet 

érvényesítéséért, a laboratórium melleti a 

félüzemi és kísérleti üzemi kiképzésért 

szállt siknt Polihisztor tudós volt; gondol
kodó, műfordító, szépíró és festőművész 

Olaszországban „Marcello Cora" néven 

jelentek meg szépirodalmi munkái, Válo

gatásuk Emberarc (Bp., 1982) címen ha

zánkban is megjelent

Kiemelkedő munkássága megfelelő elis
merésben részesült: az MTA tagja (lev, 

1956, r. 1958), Kossuth-díjas (1958). más 
hazai kitüntetései mellett 1975-l>en l'aen- 

za város díszpolgárává avatta és a város 

aranyérmét adományozta neki Élénk tár

sadalmi tevékenységet folytatott, mint 
Szilikátipari Tudományos ligyesület ugyve-
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zető. majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar 

Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke, 

vezetésével alakult meg 1970-ben a MTESZ 
Tudományok Tudománya köre, és szá
mos szakfolyóirat (Építőanyag, MTA Ké
miai Közi., Acta Chimica, Tudományiam 

Szemelvények) főszerkesztője, ill szerk 
híz. tagja volt.

Irodalom

MÓRA László: K M Hp., 197R., K. M emléké 
re Veszprém, t980 ; MÓRA László: K M. Hp., 
1991

Móra László

k o r á n y i  f r ig y e s

(Nagykalló. 182' dec 10- 

Utidapcst, 1913 »‘á j 19)

Medikusként 1848-ban a márciusi ifjak 
cKy>k szószólója, a szabadságharcban előbb 

» szabolcsi önkéntesek, majd a szegedi 
zászlóalj orvosa volt. Orvos- és sebész- 

doktorrá a bécsi egyetemen avatták 1851- 
1852-1864 között szülőföldjére szám

űzték, ahol előbb a családi hagyományt 

folytatta (gyakorló orvos), majd Szabolcs 

vm főorvosaként működött 1864-ben 
testre kerüli, az idegkórtan tárgyköréből 
roagántanárrá habilitálták, utána a Rókus 

Kórház ideglx'teg osztályát vezette, 1866- 
l>an pedig a sebészeti tanfolyamon, amely 
•872-től FI. sz. belgyógyászati tanszékké 

fakult ál, a belső bajok kór- és gyógytan 

Unára lett 1889-től az I. sz. Belklinika élé- 

fL' került. A kiegyezés után az Orvosi Kar 

**Kyik szervező és irányitó egyénisége,

1891-tól a főrendiház tagja, az Országos 
Közegészségügyi Tanács és az Igazság- 

l,Ryi Orvosi Tanács tagja

érdeklődése az egész belgyógyászat 
'cn'lelére kiier|edt, mégis elsősorban a 

WŐZŐ betegségek és a mellkasi bajok 

''‘'-'kenőjének száinitotl. IM. mellhártya- 
l/z**dinánynál a Korányi-Kauchfusv-G roc

kír ̂  'ulronls/<^  egyik névadója A fizi* 
' ls diagnosztikát ő egészítette ki ná-
* először lalx>ratóriuini, kémiai, bak

teriológiai és röntgenvizsgálatokkal. Fran

kéi előtt 1884-ben Babé? Victorral közö
sen leírták a lebenyes tüdőgyulladás klasz- 

szikus szövettani képét, amelyen a diplo- 
coccusok is felismerhetők. Felismerte a 
tbc. népbetegség jellegét, a szanatónumi 

elkülönítés és kezelés kezdeményezője. A 
hazai balneológia fejlesztését szorgalmaz
ta, Balassa és Markusovszky reformtö

rekvéseinek következetes támogatója volt. 
Bár az Orvosi Hetilap hasábjain kezdettől 

(1857) jelentek meg tanulmányai, fő mű

ve mégis az 1894-1900 között megjelent 
hatkötetes A belgyógyászat kézikönyve, 
lársszerkesziői Bókay Árpád és Kétly Ká

roly. korának szinte valamennyi orvosi ki

válósága a szerzője volt. Korányi Frigyes 
irta a hastífuszról, a bélben található élős- 

diekről, a májbetegségekről, a Chorea- 

betegségről és legfőképp a tüdő megbe
tegedéseiről szóló fejezeteket. Nyugdíja

zásakor bárói címet kapoti.

Főbb művei
Az ázsiai hányszékelésról. Hp , 1873 ; Zoono- 
sen, Milzbrand, Rotz, Actinomykosis Wien, 
1897.; A belgyógyászat kézikönyve. 1-6. k. 
Hp..1894-1900

Irodalom
IENDRASSIK Ernő: K. F Akadémiai Emlékbe
szédek 17/2 Hp . 1914 ; MULLER KálmánsK 
F Az orvosi tudomány magyar mesterei Hp .
1924., RÓTI1 Miklós K F Hp , 1930.

Szállási Árpád

KORÁNYI SÁNDOR

(Pest, 1866 Jiln. 18- 

ttudapest, 1944. ápr. 14 )

Korányi Frigyes fia, orvosi oklevelét Bu
dapesten szerezte 1888-ban, 1889-1895 
közölt apja klinikáján tanársegéd, majd 
adjunktus. Ó is az ideggyógyászat tárgy

köréből lett magántanár (1893), 1901-től 
1907-ig a belső betegségek diagnosztiká

ját, valamint az idegkórtant adta elő.
1909-ben felállították a III sz Belklinikát, 
amelynek 1936-ig egyetemi tanára, isko
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lateremtő igazgatója volt Az MTA r. tag
jává választották Ugyanez évben nyugdí

jazták és iskoláját feloszlatták, de tanítvá
nyai (Rusznyák, Hetényi, Haynal, Ma
gyar Imre) később klinikák élére kerültek, 
s továbbfejlesztették a Korányi-féle funk

cionális szemléletei. Ó vizsgálta először 
a vizelet fagyáspont-csökkenésének mé

résével a vesék koncentráló képességét, 

amelyet később az egyszerűbb fajsúlymé- 
rés váltott fel A clearence-vizsgálathoz is 
az ő kryoskópiája adta az alapötletet. So

kat foglalkozott a szív ritmuszavarainak 

kórtanával és a digitáliszterápiával. Felis
merte a cukorbetegek vércukor-növeke- 

désének kompenzáló szerepét. Tanulmá
nyozta a vörösvérsejtszám szaporodásá

nak mechanizmusát magaslaton, amely a 

részleges oxigénkoncentráció csökkené

sének a következménye. Sokat foglalko 

zott a tuberkulózissal, az első világhá

ború idején megszervezte e hazai népbe
tegség tömeges, szanatóriumi gyógyítását. 

Élénken érdekelték a szociális problé

mák, Farkas Géza fiziológusprofesszor- 

nak az alföldi aratók kalória fogyasztást 
mérő vizsgálatai alapján interpellált a 

Parlamentben. Foglalkozott a hastífusz 
gyógyításával, gerontológiai problémák 
kai, de elsősorban a vesepatológia nem

zetközi hírű szakértőjeként tartották szá

mon. Halle egyetemén Brote professzor 
Die Medizin dér Gegenwart in Selbst- 

darstellungen cimű kötetében (Leipzig, 

1924) a Baltimore-i Hemmeter, a bécsi Lo- 
renz, a lipcsei Payr, a lundi Petrén, a 

frankfurti Rehn és a leideni Tendeloo 

professzorok mellett Korányi Sándort is 
bemutatta.

Fóbb művei
Belorvosiam elrtuelások. 1-4 k. Hp., 1010— 

1912.; a  vtf«-i>j|<>k Ankeftm Ü R pailiol^giüja és

theúptája klinikai elAadúMikhun. Hp.. 1930 

(német eredetűvel fordította HETÉNYI Géza)

Irodalom
HAYNAI. Imrv K S Oiy<xm Hetilap. 1944., 
MAGYAR Imre.- K S Hp.. 1970

Szállási Árjxitl

KORB FLŐRIS NÁNDOR
(Kecskemét, 1860. ápr 7.- 

Buttapest, I9.W szept. 16

A berlini Konigliche PreussLsche Bauaka- 

demie elvégzése után a Kayser-Grosshe- 
im irodában dolgozott egy évig. Ott is

merkedett meg Martin Dülferrel, akivel 

kapcsolatban maradt később is. Hazaté
rése után Hauszmann Alajos irodájába 
került, amelynek később vezetője is lett. 

Hauszmann munkatársait, így őt is való
di alkotótársként kezelte, aki ekkoriban 

kezdett szorosabban együtt dolgozni a 

Hauszmann-iroda egy másik tehetséges 

tagjával, Giergl Kálmánnal Hauszmann 

több fontos épület tervezésének nagy 

részét bízta kettőjükre, többek között a 

New York-palota és az Igazságügyi palo

ta esetében, de más épületeknél is fon
tos szerepet játszhattak 1893-ban önál 

lósítolta magát és társas viszonyba lé
pett Giergllel. Első nagyobb szabású mű

vük a Pesti Hírlap budapesti palotája 

volt 1894-ben 1894-1895 között épült fel 

a Kossuth Lajos utca 22 alatt található 
Weiner- és Griinbaum-féle üzletbérház, 

valamint a Kossuth Lajos utca 10. szám 
alatti lakó- és üzletház. Együtt tervezték 

az 1890-os ezredéves kiállítás több, azóta 

elpusztult pavilonját: a kiállítást jegyiro

dái, az Aranykönyv pavilont, az Urkány- 

Zstlvolgyi Kőszénbánya Rt., a Rimamu- 

rány-Salgótarjáni Vasmű pavilonját, a Bá
nyászati és Kohászati Csarnokot, valamint 
a Horvát-szlavon Műcsarnokot. 1897-től 

ők folytatták a kolozsvári egyetem klini

kai épületeinek építkezését. Az Erz.se- 

bethid pesti hídfőjénél kialakított Kígyó 

téren három nagyméretű bérház tervezé

se fűződik a nevükhöz. Egyrészt az épít
tető Klotlld főhercegasszonyról elneve

zett két ikerpalota, amely 1901-ben, más
részt az úgynevezett Király-lx-rház, amely

1902-lien épült. Mindhárom épület díszí
tése barokkos, rokokós. A földszinten 

és a félemeleten elegáns üzletek, kávé
házak és irodák, a felső szinten liérlaká-
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sok kaptak helyet, csakúgy mint a koráb
ban említett üzlet- és bérházak eseté- 

len Az 1902-es pályázat nyerteseiként 

kapták 3 megbízást a Zeneakadémia ter

vezésére Ez az 1904-1907 között kivite
lezett épület tekinthető fő művüknek 

Az épület átmenet a késői historizmusból 
a szecesszióba. Ez a keveredés mind a 

külsőben, különösen a főhomlokzaton és 

annak szobrászati díszítésében, mind a 
(elsőben kimutatható. A belsőépítésze
ti kialakítás és annak a társművészetek- 
kel való kapcsolata azonban már egysé

gesebben mutat a szecesszió felé. Az 

épület műszaki újdonsága a Zielinszky 

Szilárd állal tervezett nagy fesztávú vas
beton szerkezetek alkalmazása 1906 

után K. F. N. és Giergl különváltak, de to

vábbra is együttműködlek alkalmanként 

A kolozsvári F.gyetemi Könyvtár tervezé
sére kiirt tervpályázatot ugyan nem ők 

nyerték meg, de a kiviteli megbízást 
mégis ők kapták 1904-1906 között 1907- 

•908 között késztilt el terveik szerint a 

budapesti Mária utcai Szemészeti Klinika, 

majd 1908-1909 között az Üllői úti Sebé
szeti és Belklinika 1909-ben kezdett hoz

zá Korb a szegedi kórház, majd klinika 
tervezéséhez. 1910-ben tervezte a kecs
keméti Kereskedelmi Iparhitel intézet és 

Népbank iroda- és bérházát. K F. N. 

•911-ben kapott megbízást a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumtól a debre
ceni egyetem terveinek elkészítésére, 

•*mit Giergllel közösen végzett el. Az 

építés 1914-ben kezdődött, s attól kezd

ve egészen haláláig ezen dolgozott 

Irodalom

K°MOH Marcell: K. F. Magyar Mérni>k és Épí
tész l:Kylei Közlönye, 1930 ; LYKA Károly K 
r Magyar Művészet, 1930, PÁIHÁN Gáspár: 
“W magyar épitrtművészek Hp., 1936. GÁ- 

'•Olt L'/ter k F és GIFRGL Kálmán In Ma- 
xyar MOvészcl 1890-1919 Hp . I9H1.;G£KLK 
'aiuvx-KoVACS Attila-MAKOVEC.Z Imre A 
Si'ttJ,dfonJuló magyar építészete llp , 1990

Riloók l ’Ul

KORBULY JÁNOS

(Budapest, 1893 jan. 2 - 

fíudapest, 1976. dec 20.)

A csepeli Weiss Manfréd- gyár volt műsza

ki igazgatója, majd több hazai gyár, válla

lat, kutatóintézet vezető konstruktőre, vé
gül a Ganz-MÁVAG gyár főmérnöke, Kos- 
suth-díjas.

Apja K. József (1847-1914) éppúgy gé
pészmérnök volt, mint Károly nevű bátyja 
(1873-1944), aki a csepeli WM gyárban 
műszaki igazgatóként elődje volt A budai 
Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, 

majd a budapesti József Műegyetemen szer

zet! gépészmérnöki oklevelei, az eLső világ

háború miatt kissé megkésve, 1918-ban. A 
háború kitörésekor bevonult és a szerb 

fronton súlyosan megsebesült. Felgyógyu
lása után műszaki tisztként a Bécs melletti 

Fischamend repülőgépgyárában szolgált

1919-46 között K. J. a csepeli WM gyár

óriás mérnöke volt, majd a szerkesztési iro
da főmérnöke, 1939-től a gyár műszaki igaz

gatója, 1946-ban az élesedő politikai esemé
nyek következményeként eltávolították a 

gyárl)ól, viszont azonnal kinevezték a Hof- 

herr és Schrantz traktorgyár főmérnökévé 

1951-56 között először a Mélyfúró Berende
zések Gyárának, majd a MASZOLAJ-n^k. 

ill. a Bányászati Kutató Intézetnek volt az al
kalmazottja, míg végül visszakerült a kispes

ti gyárba, amelyet akkor már Vörös Csillag 

Traktorgyárnak hívtak. 1960-66 közön (nyu
galomba vonulásáig) a Ganz-MÁVAG Moz

dony- és Gépgyár főmérnökeként fejezte be 

konsiniktőri, gépgyártó, gyárvezetői tevé
kenységét, de élete végéig folytatta - ta

nácsadóként - tervező munkásságát.

A WM-gyárban elsősorban a traktor- és 

autógyártásban ért el kimagasló eredmé

nyeket. Irányításával készült el az első ha

zai kétütemű motor az első személy- és te
hergépkocsikhoz, toválibá a ,|ohn-Deere" 

licenc alapján gyártól! 1 ni klór 1928-ban 

háromtengelyes katonai terepjáró gépkocsit 

tervezett (WMH-2). 1933-tól angol meg
rendelésre töNek közöli az AC jelű össz-
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kerékmegha|tású terepjáró gépkocsi és a V4 

jelű harckocsi prototípusának tervezéséi 
irányította. A háborús években a sorozat

ban gyártóit páncélkocsi és harckocsi (Csa
ba, Túrán, Zrínyi) tervezéséi vezette. 1948- 
ban a Hofherr- és Schrantz-gyárban ké

szültek vezetésével a DR 50-es traktorok 

Ezen alapult a későbbi dómperek és forgó
rakodók sorozatgyártása Része volt az F4- 

es szénfejtőgép kifejlesztésében, amelynél 

a hadigépeklxfn jól bevált fogaskerék-lx>ly- 
góműveket alkalmazta 1956-tól a Vörös 

Csillag Traktorgyárban irányította az óssz- 
kerékmeghajtású ormehéz traktortípusok 

(UE 28, D4KB) tervezéséi, ezek vontatási 

hatásfoka jobb volt a hagyományos trakto

rokénál. Végül a Ganz-MÁVAG-ban siker

rel korszerűsítette a motorvonatokhoz alkal

mazott 17/24 típusú motorokat.

Irodalom

KORHULY Pál: K J., Műszaki Nagyjaink. 6 k 

Hp., 1986.; Knssuih-díjasok és Állami Díjasok 

Almanadija 1948-1985. Hp.. 1988.

Terplán Zéiió

KORDA DEZSŐ
(Kisbér. 1864. jan  8 - 

Zúrich. 1919■ ápr. I.)

Székesfehérváron, illetve Budapesten járt 
középiskolába, majd a Műegyetemen szer

zett gépészmérnöki diplomát Mint fiatal 

mérnök, részt vett a marosludasi vasút épí

tésében, később az Al-Duna folyamszabá
lyozási munkálataiban Foglalkozott mate

matikával is. Részletes tervet dolgozott ki a 
Duna hajózhatóvá tételére löB'Mx-n Fran

ciaországba ment. és Párizsban a Societé de 

Fives-ülle mérnöke, később igazgatója lett. 

Ez a cég akkor a világ egyik legnagyobb ipa
ri vállalata volt, K. D. irányításával gyártot

ta tobix?k kozott a párizsi Saint Lazare állo

másán levő felvonót, valamint az Eiffel-to- 

rony felvonóit is. Mint a cég Igazgatója 

megépítette az első elektromos automobilt

I892-I>en javasolta a forgókorxlenzátor Itisz- 

nálatát, és mivel előtte ilyennel nem találko

zunk, méltán tekinthetjük a forgókondenzá
tor feltalálójának Fő működési területe a hír
adástechnika, a nagyfrekvenciájú technika 

és a fémkohászai volt. Úttörő eredményeket 
ért el az elektroötvözetek gyártása terén is. 

Ó voll az első, aki ferrosziliciumot elektro
mos kemencében előállított. Az 1900-as 
francia világkiállításkor öt bízták meg a hí
res Galerie des Machines tervezésével.

1914-től Svájcban élt, a zürichi egyetemen 

a drót nélküli távírás és a nagyfrekvenciájú 
villamos gépek magántanára volt. Igen so

koldalú tudományos munkát végzett, és szá

mos gyakorlati kérdést sikeresen megoldott 
Az ipar terén elért eredményeiért, vala

mint tudományos munkásságáért meg

kapta a francia Becsületrend lovagi címét.

Főbb művei

A fény elektromos hatása a seleniumra M ate 

matikai és Természettudományi Értesítő, 1889, 

Production d ’un dum p  de forte éleelrique 

de haute tension alternatív*; au nioyen de con- 

deasateur. Muthematische und Nalurwjssen- 

schaftliche Heridite aus Ungarn, 1892.; Theo- 

rie eines durch einen Transformator wirkenden 

Knndensators. Elektrotechnisdie Zeitsdirift, 

1893. Les applications du l’electricité dans les 

indusiries chimique* la fabrication du clilon- 

le de potasse. MoniteurSci., 1894.; La Sépara- 

tíon électroniagnéuque el electrostatlque des 

minérals. Paris, 1905.

Irodalom

PIERCE, G. W : Principles of wireless teleg- 

raphy New York, 1910 ; r> K. (1864- 1919).

F.lektrotedinische Zeitsdirift, 1919 ; NESPER, 

L: Radioamateur. Herlin, 1925 , VAJDA Pál 

Hungárián pioneers of Electrical Engmeering 

Hungárián Poreign Trade News, 1956. 12.

Vajdáné Czizm arik Irén

KOKIZMICS IÁSZLÓ
(Ag^izenlpéter. 1816 m árt 29. - 

Kuttteny, 1886. oki 5.)

Mérnöki oklevelét 1837-ben szerezte, s pá

lyáját 1H38-ban uradalmi mérnökként kezd

te. 1835-ben adta közre „Réiöntözés és víz

jogi terv" című emlékiraiát, s lövidesen a Ma
gyar Gazda cimű szaklap állandó munk.ilár-
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sa lett. 1845-46-ban Léván valósította meg 

hazánkban az első legújabb kori rétöntözési 

1848-tól államtitkár és az úrbéri pátens vég

rehajtásának irányítója volt. 1849-ben alapí
totta a Gazdasági Lapokat, amelynek élete 

végéig munkatársa maradt. Közben a Szé

chenyi kezdeményezésére szervezett OMGE 
(Országos Magyar Gazdasági Egyesület) 
munkatársa lett, s az egyesületet ő képvisel

te az 1850-es londoni világkiállításon. 1851- 

hen írt nagy hatású cikke a Gazdasági Lapok 

mottójává és a kor gazdaságpolitikájának jel

szavává válik: „Hozzunk mezőgazdaságunk
ba mielőbb helyes arányokat.1850-57-ig 

az OMGE irányító vezetője, sőt fenntartója 
volt; szakmai tekintélyével, közéleti súlyával 

és politikai rátermettségével sikerük megvé
denie azt az önkényuralom elsorvasztó szán

dékaitól 1857-ben az egyesület alelnöke, 
később - haláláig - elnöke volt,

1850-ben két munkatársával (Benkő Dá
niel és Morócz István) megkezdte H. Step- 

hens Európa-szerte ismén és használt kézi

könyvének: A mezei gazdaság könyvének 
hazai viszonyokra alkalmazott fordítását. Tör

ténelmünk egyik legsötétebb időszakának 
volt a legnagyobb magyar könyvsikere az 

önkényuralom idején Ls 6000 példányban - 
36000 kötetben - kelt el. Gazdasági-műsza

ki irodalmunk legnagyobb hatású könyve 
volt, mely az MTA nagyjutalmát is elnyerte, 

vérzőit pedig az MTA t. tagjává választották

l'VJbb művei

Mezei gazdaság könyve 1-6. keit Buda, 1HS5- 

; A few panículars regarding somé of the 

vltief pnxluctions n f Hungary. Lnndnn. IHf»2

Irodalom

( ,AlCÓCZY Károly K L Akadémiai Emlőklte- 

’*fdek. 4/10 Up, 1H87

/’ Károlyi ZsiRmmid

a Baló József professzor vezette kórboncta
ni intézetben voll gyakornok, majd tanárse
géd 1939-től 1944-ig az ungvári állami kór

ház prosector-fóorvosa 1945-46-ban Buda

pesten a lipótmezei, ill. angyalföldi elme
gyógyintézet prosector-fóorvosa. 1939 tői 
egyetemi magántanár. 1947-től 1961-ig ha
láláig Szegeden az orvosegyetemen a kór
bonctani intézet professzora és igazgatója 

Tudományos munkájában a májcirrhosis 
és májrák kapcsolatát tanulmányozta. A 
májrákra vonatkozó kutatásait a osersav car- 

cinogen hatására vonatkozó felfedezése in
dította meg Megállapította továbbá, hogy az 
ivartalanított nőstény patkányok lépőbe sa

ját ovariumukat transplantálva daganatok
- főleg granuloma,sejtes tumorok - keletkez

nek, amelyek még hormonokat is termel

nek Széntetraklorid adagolásával azonban 

az ifyen daganatok keletkezését meg lehet 
akadályozni. Sokoldalú munkáságának má

sik fő irányzata az endocrinológia Kiter
jedt nemzetközi tudományos kapcsolatai 
voltak nyugaton és keleten egyaránt. Dolgo

zatai a legnevesebb folyóiratokban jelentek 

meg Ékes latin nyelven is beszélt.

FiSbb művei

Warzen, Papillome und Krebs (BALÓ József
fel), Leipzig-Budapest, 1936., Lebersehádi- 
gungen durch Gerbsaure Schweiz Zbl fúr 
Hall) u Hakt., 1949.; A kftzponti idegrend
szer újonnan felismert functi6|a, a neumsecre- 
tion. Orv Hetil. 1957.; Tannins as Hepaiic 
Carunogens Progress in Experimenial Tumor 
Research. Vol 2 , 245-290. p (196.). A folyó
irat I lomburger szerkesztésében, Katger kiadá
sában Haseliten |elent meg

Irodalom

Dr HALÓ József: K I) emlékezete Mnrph és 
lg Orv Szemle. 1962

Horni József

^OHPÁSSY bf.i a

(Szvgett, 1907.Jatt 12.. 

s*rRcti. 1961 non 27)

^l'ktiuájál Szegetlen szerezte 1931-ben 
“ -tói 1939-ig a szegedi orvosegyetemen

KÓS KÁROLY

( Tértim 'ár, IHH.i ríec 16-

Kolotsi’ár, 1977 fing 24 )

Általános iskoláinak első három osztályát 
Nagyszelxmlxrn végezte, majd Koloz.svá-
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ron folytatta. A híres református kollé
giumban érettségizett 1901-ben. Egyetemi 

tanulmányait 1902-től a budapesti kir. Mű

egyetemen a mérnöki fakultáson kezdte, 

majd 1904-től az építészmérnöki tanszék

re átigazolva folytatta. Épitészkollégái meg

lehetősen nagy elismeréssel tekintetlek rá. 
amelyet részben pályázatokon elért sikerei

nek, illetve misztikummal teli erdélyi szár

mazásának köszönhetett. Később a buda
pesti Műegyetemen a „Fiatalok" néven hí
ressé váll laza diákcsoport meghatározó 

egyéniségévé vált.
1907-ben szerezte meg építészmérnö

ki diplomáját. Még ugyanebben az évben 

a Kultuszminisztérium ösztöndíjasaként 
Erdélybe utazott, hogy a népi építészetet 

tanulmányozza. Ezt követően rövid ideig 

dolgozott Pogány Mórit, majd Maróti Gé

za irodájában. 1908-ban önálló megbízá
sokhoz is jutóit, mint például az óbudai re

formátus paróchia és imaház tervezése 

(Zrumeczky Dezsővel, 1908-9). Családi 
házat tervezett Kolozsvárra szülei számá

ra, amelynek vázlatterve „Kis udvarház 

műteremmel" címmel a Magyar Iparművé
szeiben jelent meg. Tervei sikeresen sze

repeltek az 1908-as bécsi nemzetközi épi- 
lészeti kongresszuson. Ugyancsak 1908- 
han nyáron bejárta Kaloiaszeget Zrumeczky 

Dezsővel együtt. Ezt követően szintén Zru
meczky Dezsővel közösen Kós addigi leg

komolyabb építészeti megbízását kapta: 

felkérték az újjáépülő budapesti Állatkert 

több állatpavilonjának megtervezésére, 

amelyek 1909 és 1912 között fel is építitek

1910-ben Kós felépítette az azóta le
gendássá vált Varjúvárat Sztánán, Kalota
szeg szivében Az etsA világháború kitöré

séig Kós Károly megalkotta a századfordu
lós modern magyar építészet több fon tus 

épületét mint például (a fentieken kivül> 
a városmajori általános iskolát és óvodát 

(Budapest. 1910), a marosvásárhelyi Gáz

üzem székházát és lakóházakat (1910-13), 
a Székely Nemzeti Múzeumot (Sepsiszent- 

gyon̂ y, 1911- 12), a monosion úti reformá

tus templomot Kolozsváron. (1912- 13).

vagy a kispesti Wekerle munkás- és tiszt

viselőtelep főierének városrendezési kon

cepcióját és néhány lőtéri épületei Az iro

dalmi és grafikai pályán is nagy sikert ara
tott „Atila királról ének" című balladája

(1909), valamint .Régi Kalotaszeg" (1911) 
című tanulmánya

Az első világháború ideje alatt az aktív 

katonai szolgálat alól egy rövid időszakot 

kivéve felmentésben részesült olyan mi
nisztériumi megbízatásai miatt, mint pél
dául a sepsiszentgyörgyi kórház tervezése 

és művészete, kisebb vidéki iskolák meg
tervezése, illetve az utolsó magyar király 
koronázásának díszlettervezése; majd pe

dig két évet a konstantinápolyi Magyar 
Intézet munkatársaként külföldön tartózko

dott Torökországi tartózkodása alatt tanul

mányozta az óbizánci illetve török mu
zulmán építészetet, amiről 1918-ban nagy

szabású várostörténeti monográfiája jeient 

meg „Sztambu!" címmel.

A háború befejezése után K K. végle
gesen a szlánai Varjúvárban telepedett le 

A háború után kialakult nehéz időszakban 
a négygyermekes családfő részt vett szá

mos olyan kezdeményezésben, amely az 

erdélyi magyarok kulturális és politikai 
életének megszervezését tűzte ki célul. A 

magyar kisebbséget összefogásra és akti

vitásra bíztató .Kiáltó Szó" című kiáltványa

1821-ben |e!ent meg. Ebben az időszakban 

újságszerkesztőként, rovatvezetőként és 

grafikusként dolgozott amellett, hogy Moll 

Elemér építészirodájában vállalt munkát. A 

Varjúvárban nyomdát rendezett be, ahon

nan kis példányszámban színes metszetek

kel illusztrált könyvecskéket és kalendáriu

mokat adott ki, mint például az „Erdély kö

vei" (1922) vagy az „Atila királröl ének" cí

műeket (új kiailás 1923)
1925-ig készített fontosabb önálló épi- 

tészeti tervei között meg kell említem a 
sepsiszentgyörgyi Városház bővítésének 

tervéi (1919), a Kolozsván görögkeleti k.i- 

tedrális 11. dijas pályázati tervét (felépült Fe
léiden, 1928) vagy dr. Csulak Samu lakó

I lázát Sepsiszentgyorgyon (felépült 1924).
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Ipari létesítményekre es lakótelepekre kiirt 

pályázatokon is résztvett; tervei szerint fel 
is épült a kolozsvári írisz Porcelángyár

1924-ben megalapította az Erdélyi Szép
míves Céhet, amely erdélyi írók műveit 
adta ki, és később a Barabás Miklós Céhet 

(1931, Szolnay Sándorral), amely az erdé
lyi művészeket képviselte. Szerkesztette 
az Erdélyi Helikon című folyóiratot, tagja 

volt a Helikon írói csoportosulásának. írói 
tevékenysége egyre jelentősebbé vált éle

tében. 1925-ben megjelent a „Varjú nemze

tiség” című regénye, azt követően több 
regényt és színjátékot, valamint építésze
ti, néprajzi tanulmányt is közölt, amelyek 

közül a legjelentősebb: „A lakóház művé

szete" (Tanulmány, 1928), „Erdély” (kultúr

történeti vázlat, 1929), „Az országépítő" 
(regény, 1934) és „Budai Nagy Anial” c. 

színjátéké (1936), „A székely nép építésze
te" (építészeti tanulmány, 1944), „Falusi 

építészet" (1946), vagy „Mezőgazdasági 
építészet" (szakkőnyv, 1957). Számtalan 

cikkel, recenziót és novellát jelentetett 
meg.

Kevésbé ismert, hogy 1919 után K. K. 

építészként is jelentős munkákat alkotott. 

Több restaurálási munkán is dolgozott, 
amelyek közölt a legfontosabbak a bonchi- 
dai református templom (1936), a Bánffy 

kastély restaurálása (1936-7), Mátyás király 

szülőházának helyreállítása Kolozsváron 
(1944), valamint a széki református temp

lom helyreállítása (1946). A két világhábo- 

™ között számos középületet Is tervezett, 

amelyeknek egy része fel Is épült. Ilyenek: 

Sepsiszentgyörgyön a református leány
gimnázium és internátus (1926,1932), egy 
református elemi iskola (1929) valamint 

Kolozsváron az 1930-ban tervezett Mű
csarnok (1934) épültek.

K K. egyre többet fáradozott a falusi 
környezel problémáinak megoldásán és 

fejlődési lehetőségeinek kidolgozásán is ..A 
'■'kőház művészete” című tanulmányában 

( ,928) már ajánlott típusterveket adott köz* 
ru' amelyek korszerű, de művészies és 

'K‘lyi anyagokat felhasználó épületeket

ábrázoltak. Kialakuló mezőgazdasági kon

cepciójának gyakorlati és Intézményes 
megvalósítását az 1936-os bábonyi mező- 

gazdasági iskola és mintagazdaság létesí
tésével kísérelte meg. A mezőgazdasággal 
kapcsolat elméleti és gyakorlati tevékeny

ségét tanárként az 1940-es és az 1950-es 
években a kolozsvári Mezőgazdasági Fő
iskolán folytatta. A második világháború 

végén Sztánáról be kellett menekülnie Ko
lozsvárra. A Varjúvár, a tanya, a földek, és 

a bábonyi mintagazdaság a háború áldo
zatai lettek. A Varjúvárat később helyrehoz

ták, de K. K. többet nem tért vissza oda lak
ni. A háború után Kolozsváron újraindítot

ta a mezőgazdasági iskolát. Több ízben ter
vezte meg komplett kollektív gazdaságok 

üzemi központjait (Kispetri, 1952; Mező- 

kők, 1952). A „Mezőgazdasági építészet" cí
mű szakkönyv tartalmazza az 1948-49-es 
évi előadásainak tartalmát, gazdagon il

lusztrálva és konkrét példatervekkel ma
gyarázva. A háborút követően 1946 és 
1948 között a Magyar Népi Szövetség po

litikusaként a Román Parlament tagja volt. 

1952-lx.*n, élete hetvenedik évében vonult 
nyugállományba, de továbbra is dolgo

zott

Válogatott irodalom

l>ÁI. Halizs: K K. Hp , 1971 0983); VARKÖJá- 
nos K K., a szépiró. Kolozsvár, 1973., K^K 
1883-1977 Hp., 1983 (19HH); K K Életrajz 
Hp Hukarest. 1991 ; K K. válogatott bihlioR- 
rúfia Hp., 1994.; NAGY Elemér: Az építő K. K . 
Hp., Kolozsvár 1995

Antbony Gall

KOSUTÁNY TAMÁS

(Nytrhigns, 18-18. márc 7.

Budapest, 1015, jan. 10)

Tanulmányait a keszthelyi gazdasági tan

intézetben kezdte, melyet 1869-ben kivá

ló eredménnyel végzett. Kémiatanárának. 
Schenek Istvánnak (1836-1909) hatására 

pesti egyetemre rendkívüli bölcsészhallga
tónak iratkozott be, majd Than Károly 

(1834-1908) javaslatára kapott állami ősz-
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löndíjjal a hallei egyetemen folytatta és 

fejezte be egyetemi tanulmányait. Hazatér
te után, 1871-ben a magyaróvár 1 gazdasá

gi akadémián a vegytan segédtanára lett, itt 
|elent meg első műve a Borászati vegytan 
alapvonalai címmel (1873), és ekkor készí
tette német nyelvű doktori értekezését 
(Analitische Bestimmung und planzenphy- 

siologische Bedeutung einiger Bestandthe- 

ile dér Tabak-Pflanze), melyet Lipcsében 
1873-ban védett meg. 1884-től a tanszék és 
a mellette létesült Vegykísérleti Állomás 

vezetőiekéin működött 1903-ig, amikor 
kinevezték a budapesti Országos Kémiai 
Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 

igazgatójának. E beosztásban dolgozott 

haláláig, miközben meghívott előadóként 

a Jóisef Műegyetemen 1903-tól 1908-ig a 

mezőgazdasági kémiai technológiát tanítot

ta Kitűnő tanár volt, aki négy évtized alatt 

a kémikusok nemzedékeit nevelte Részt 

vett a hazai gyakorlati szakemberképzés
ben is, és molnárképző, szeszgyárvezető 

stb. tanfolyamokat vezetett A Magyar Tu
dományos Akadémia 1894-ben levelező 

tagjává választotta
Tudományos munkássága azzal kez

dődött, hogy a Természettudományi Tár

sulat megbízásából 1874-ben a magyar 

dohányfa)tákat lanulmányozta. Mintegy 

otven hazai dohányfajtával végzett kémiai 

és növényélettani vizsgálatairól 1877 és 
1881 között többrészes munkában tájé

koztatott. Ezután érdeklődése a mezőgaz
dasági szeszgyártás irányába fordult, és e 

téren folytatott tanulmányai eredménye

ként jelentette meg 1891-ben az első ma
gyar nyelvű szeszgyártási szak könyvet 

Ebben kiemelten foglalkozott 3 lx>rélesz- 

tők szerepével A kilencvenes években a 
növények táplálkozásiam, mezőgazdasagi- 

kémiai kérdéseivel foglalkozva, Cserháli 

Sándorral (1852-1909) kiadu az első ma

gyar trágyázástani kézikönyvet, majd a ta
karmányozásról in alapveiö munkát. A 

századforduló idején a magyar búza és 
búzaliszt versenyképessége érdekéi x-n, a 
földművelésügyi tárca megbízására inten

zív kutatásokba kezdett és kb. 600 búzafa|- 

tát hat éven át kémiailag analizált, vizsgál

ta sikértartalmukat és egyéb tulajdonsá
gaikat, majd tapasztalatai alapján közread
ta a levonható tanulságokat a helyes talaj- 
művelés és korszerű gazdálkodás folytatá

sához.
'lehetséges tudományszervező és terme- 

keny szakíró volt Több száz cikke, tanul

mánya jelent meg a szakfolyóiratokban
K. T. egyike volt a századforduló idősza

kában eredményesen működő azon tu
dományos egyéniségeknek, akik a kor

szerű elméletet közvetlenül a gyakorlatban, 
a köz javára tudták hasznosítani

Főbb művei

Magyarország jellemzőbb dohányainak chemi- 

ai és növényélettani vizsgálata 1- 3 r Up., 

1877-1881.-, A trágyázás alapelvei (CSERHÁTI 

Sándorral). Up., 1887 . A gazdasági szeszgyár

tás kézikönyve (LAZÁK L. Fallal). Bp.. 1891 ; 

Takarmányozástun (CSELKÓ Istvánnal). Up., 

1894.; A magyar búza és a magyar liszt a gaz

da, molnár és sütő szempontjából. Up., 1907 , 

A mezőgazdasági chemiai technológia alapéi

vá, Up., 1908

Irodalom

SIGMOND Elek: Dr. K T I tag emlékezete Az 

MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé

dek 19/12 Hp.. 1926 ; HÍDVÉGI László K T. 

az agrokémia tudösa és tanára Természet Vi

lága 1968.: PINTÉR János: K T. Agrártörténe

ti Életraizok. H p , 1985

Móra László

KOTSIS IVÁN

(Arad. tH89.dK. 15- 

Hudapest. 1980 fan II.)

Építész, műegyetemi tanár, Családja mind

két ágon dunántúli származású, de édes 
apja, a Münchenben és Bécsben tanult 

építész, a pálya gyakorlása során Aradra 

kerüli, s olt megtelepedett. K I középis
kolai tanulmányait az aradi Állami Főreá- 
Iiskolában végezte, egyetemi tanulmányait 
a budapesti műegyetemen A szünidőket 

részlien szakmai munkával töltötte - törté
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nelmi homlokzatokat mért fel Egerben, 
dolgozott Alpár Ignác, majd liültl Dezső 

irodá|áhan részben szüleivel telt külön

böző utazásokat.
Oklevelének megszerzése után, 1911- 

ben az újkori építészet tanszékére került, 
mint tanársegéd Hauszmann Alajos, illetve 
Hült! Dezső mellé. 1912-ben tanulmányi 
ösztöndíjjal hosszabb utazási tett Olaszor

szágban, majd Németországban és Auszt
riában. Hamarosan adjunktussá nevezték 

ki, mellette gyakorló építészeti munkát is 
folytatón, pályázatokon veit részt. Első ön
álló megbízását a népiskolai program ke

retében kapta, de ezek a tervei a háború 
következtében már nem valósultak meg

191>—1917 között mémökhadnagyként 

szolgált a Kárpátokban. 1917-tól ismét a 

műegyetemen folytatta munkáját, ahol a 

következő évben műszaki doktori címet 

szerzett. 1920-ban magántanárrá képesítet
ték, 1922-ben az újonnan szervezett épü

lettervezési tanszék helyettes tanári teen
dőivel bízták meg, s lett 1923-tól e tanszék 

rendkívüli, majd 1926-tól nyilvános rendes 

tanára. Műegyetemi tanári munkaköréiből 
1949. dec 31-én nyugdíjazták. 1930. jan 1- 

től a Középülettervező Vállalat szolgálatá

ig lépett, s ott részt vett a budai várpalo
ta helyreállítási munkáiban, s egyéb je

lentős munkák tervezésében. 1966-tól is

mét nyugalomba kellett vonulnia, de a 

munkát szerződéses viszonyban tovább 

folytatta, egészen 1977-ig.
Mint tervező építész 36 tervpályázaton 

vett részt, és 20 alkalommal nyeri díjat 

vagy megvételt Számos köz- és tnagán- 
épiilet tervéi készítette el, köztük van a 

főhercegi nyaraló Tihanyban (1924-25), 

ugyanott a Magyar Biológiai Kutató Intézet 
(1926-tól). a Károly király emléklemplom 

c*s ferences kolostor Zalaegerszegen (1925), 
■' budapesti Regnum Marianum emlék- 
lemp|om (1926-tól) - melyet 1951-ben le
bontottak számos vidéki csendőrlakta- 

líérliázak. lakóházak Legkedvesebb 

épületei közé sorolta a balaionboglári 

l«nplom<it (1931). plébániái (193K) és kul-

lúrházal (1942) Munkásságában kiemelke
dő jelentőséggel bírnak a Székesfehérváron 
1935-től éveken keresztül végzett mun

kái, melyek során a városkép esztétikai 
formálását is módja volt megvalósítani 
Sok középület átalakítása tartozik életmű
véhez, köztük a zalaegerszegi városháza ki
bővítése (1927), a székesfehérvári városhá 
za építése (1935-36), a későbbiek közül a 
budapesti jogi kar átépítése (1961), az Er
kel Színház (1959-62) és a soproni színház 

(1963) átalakítása
A hosszú életpálya és sokoldalú mun

kásság során elnyert különböző díjaknál és 
kitüntetéseknél talán többet mond a róla 

1990-ben elnevezett emlékérem, a ma
gyar építészet „fair play" díja, melyet a 

Magyar Építészek Szövetségének elnöke 
évenként a névadó születésnapján ad út A 

K. I.-emlékéremmel pénzjutalom nem jár, 

jelentőségét az alapító okiratban foglaltak 

fejezik ki: Jelképezni kívánja az érem 
névadójának életművével hitelesített felfo

gását, az etikai alapon nyugvó, megalku

vás nélküli, de kellő építészeti alázattal 
folytatott szakma gyakorlásáról Az ő tisz
ta erkölcsi alapon nyugvó magatartása 

mindenkor példaképe lehet építésztársa
dalmunknak. Szilárd szakmai meggyőző

dését a legnehezebb években sem adta fel. 
Ezt a kitüntetést azok kapják, akik építésze

ti hivatásukat e szellemiben gyakorolják"

Príbb művei
Életrajzom Lapis angularis, Források a Ma

gyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből, Bp., 

I995-. K I. tervezéseinek és megvalósult mű

veinek lórzsjegyzéke A szemelvényeket és 

az illusztrációkat válogatta, a tórzsjegyzékeket 

készítette l'RAKIALVY Endre., Az olasz rena- 

issance építészet alaktana Hp . 1917. (és több 

hó vitelt kiadás); Családi házak - Pamilíenha- 

user Hp., 1920 (lóbli kiadás); Épületek alap

rajzi megoldásai Hp , 1921.; Tervezetek - Ht- 

würfe Hp . 1922 ; Családi házak és nyaralók 

llp , I92H , Közép- és kislakások alaprajzi 

megoldásai hérházakhan Hp,. 1942; Sori vizák 

alaj>rajzi megoldásai Hp.. 1942.; Tervgyüjle- 

mény hallgatóim munkáiból. Bp., 1944 , Épü

letek és tervek Hp., 1945.; Térművészet. Hp..
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1946.; Az újkor építészetének tárgymutatója. 

Hp., 1948.

Irodalom

CSONKA Pál K I 1889-1980 Műszaki Tudo

mány. 57. 1979-. MOKAVÁNSZKY Ákos. Száz 

éve szüleien K. I. Magyar Építőművészet. 1989.

Kaiser Anna

KOVÁCS ISTVÁN

(Budapest. 1913 dec ö- 

Rudapesl, 1996. Jtín. 8.)

A híres fasori Evangélikus gimnáziumban 
érettségizett, majd 1936-ban számtan- 

természettan tanári oklevelei szerzett a 
budapesti Tudományegyetemen Még eb

ben az évben fizetés nélküli tanársegédi ál

lást kapott a Műegyetemen A következő 
évben kél dolgozató jelent meg (amellyel 

doktori címet szerzett), a kétatomos mole
kulák spektrumáról. Ennél a kutatási terü

letnél azután fél évszázadon át kitartott. Fél
te it  publikációja |elent meg úgy, hogy tu

dományos munkája mellett diákokat készí

teti fel az érettségire, illetve az óbudai 
Goldberger gyár laboratóriumában dolgo

zott heti két alkalommal. Budapest ostro
ma után - amint azt számtalanszor el

mondta - vidáman kiment az utcára, ahol 

az oroszok elfogták és kivitték a Szoveftú- 

nióba. Szerencséjére nála volt egy Moszk

vában kiadott angol nyelvű fizikai folyói

rat, amelyben egy szovjet szerző őreá hi
vatkozol! Erre hivatkozva elkezdte ma
gyarázni az oroszoknak, hogy ő fizikus 

Végül ennek nyomán 1945 novemberében 
hazaengedték

1946-ban Novobátzky Károly az újon

nan szervezett Elméleti Fizikai Intézetbe 

hívta, ahol adjunktusi, majd intézeti lanár 
minőségben oklatott. 1948-49-ben Sop

ronban. a Műszaki Egyetem kihelyezett 
karán tanított, 1949-ben átvette 3 Bay Zol

tán távozásával üresen maradt atomfizi
kai tanszék vezetéséi 1950-lx-n megbízták 

a/, akkor alakult Központi Fizikai Kutató 
Intézet vezetésével Igazgatósága alatt a

KFKI-nak ha! tudományos osztálya ala

kult, elsőül a spektroszkópiai osztály, amit 
ő vezetett. 1956 szeptemberében mondva

csinált (és 3 nyilvánosság előli eltitkolt) 
ürüggyel eltávolították az intézetből Mivel 
munkatársai a KFKI-ban maradlak, „egy

személyes tanszék" formájában kezdte az 
egyetemen kutatómunkáját. (A KFKl-ból 

való távozása után 3 hatból három osztályt 

feloszlattak, közöttük a spektroszkópiai 

osztályt is.) 1958 és 1966 között két tucat 
publikációt irt, valamint - nagyrészt kana
dai meghívása idején - egy könyvei 1967- 
ben - 18 évi levelező tagság után - az 
akadémia rendes tagjai sorába választotta.

Szerette a futballt, a zenét, szeretett me

sélni („sztorizni" - ahogyan mondta) Az 
1958-ban szerzett táncdala, az Ezüst gitár, 

nagy siker volt ..Számos országban a siker

listák élére került, háromszor annyi pénzt 

kaptam érte, mint a könyvemért ” - mon

dogatta.
A kétatomos molekulák spektrumának 

világszerte ismert szaktekintélye volt, Írá

saira ezért többször hivatkoztak a szakiro

dalomban A New York-i Tudományos 
Akadémia 1981-len tagjául válaszlolla Ki

tüntetései közül nevezetesebbek a Kos
suth dij (1951), Állami dij (1975), az Eötvös 
Lórántl emlékérem (1976). Részt veit több 

tudományos folyóirat szerkesztésében, tag
ja volt számos tudományos bizottságnak.

Fő müve

Kntutinn.il Struciure in the Specira of Diatomie 

Molecules 1969.

Irodalom
IIA1DUSKA István K I Fizikai Szemle, 1968; 

STAAK Gyula Az inlézclalapító. Természet 

Világa, 1983.

Makra Zsigmond

KOVÁCS JÁNOS

(Szegbalom, 1816 nor 9 -  
Szalács, 1906 dec 7.)

Hajdúszoboszlón. ma|d Debrecenien vé

gezte tanulmányait, a debreceni rel koll£-
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giumban különféle tisztségeket viselt, így 
semor Ls volt (ez a diákság legmagasabb 

rangú választott vezetője) 1844-ben a Fel

vidéken tökéletesítette nétnet tudását, majd 
beiratkozott a berlini egyetemre Hazatér
te után, 1846-tól tíz éven át nevelőskö- 
döu Geszten a Tisza családnál, ahol szoros 

barátságot kötött Arany Jánossal. (Levele

zésüket az MTA levéltára őrzi.) Ncvelősé- 

ge alatt tanulmányozta a környék, elsősor

ban a Sárrét, valamint Bihar vármegye nö
vény- és állatvilágát, geológiai viszonyait. 
1850-től küld kitömött állatokat és mada

rakat a kollégiumnak, megvetve ezzel 37. 

állatmúzeum alapját. 'Hz év alatt mintegy 
200 állattal és 160 zoológiái preparáannmal 

gazdagította a múzeumot.

A Természettudományi Társulat megbí

zásából megvizsgálta Bihar vármegyének 
akkor még ismeretlen kőszéntelepeit. Pe

tényi Salamon János társaságában végigjár

ta Bihar barlangjait. Beszámolójukban 14 

barlangról közölnek adatokat. Kovács ku
tatásai nyomán hazánk ősfaunája 14 fajjal 
gyarapodott. A Fericsei-barlangban (ma: 

Pestera de la Ferice) felfedezett egy új 

vakbogarat, ezt Calops fericiensisnek ne

vezte el. Kutatásai eredményeként szá
mos ősállatcsonttal, preparált denevérrel, 

madárral, tojással gyarapította a Nemzeti 

Múzeum gyűjteményét.

1855-ben Tisza Domokossal Afrikába 

utazott. Ó volt az első magyar ember, aki 

a Nílus völgyében természetkutatást vég

zett Hazatérése után a Természettudomá

nyi Társulatban beszámolt gyűjtóút|áról és 

Ixfinutatta 440 darabból álló zoológiái, bo
tanikai és geológiai gyűjteményét. (E gyűj

temény utolsó darabéi akkor pusztultak el, 

amikor a Nemzeti Múzeum 1956-ban, az 
orosz csapatok ágyíitüze nyomán, kigyul
ladt )

A debreceni kollégiumban 1856 és 18% 

ko/oit tanított, latint, görögöt, majd termé- 

Nzetrajzot. Negyven éven át szinte min 
den idejét a múzeumra és a lü vészkert a* 

•ordította. Az 6 munkája nyomán vált a mú
zeum furcsaság! tárából korszerű gyűjte

mény. Sikertilt, többek között, professzor 
elődjének, Hatvaninak az elkallódott sírkö

vét megmentenie. Mint növénynemesító 
nagy hírre tett szert, ezt népszerűsítő elő
adásaival, még inkább a kiállításokon va
ló szereplésével érte el. „A Füvészkert 

szakszerű gondozásában rendkívüli érde
meket szerzett; a növénygyűjteményt egy 

1654 fajból álló gyűjteménnyel egészítette 
ki, később pedig tovább gyarapította.”

Ó kezdeményezte a Debreceni Kerté
szeti Egylet létrehozását, amelynek jegyzői 

tisztét 1861-től viselte.

Főbb művei

Földtani kirándulások Bihar megyében a Se

bes- és Fekete-Körös közti vidéken Magyarho

ni Földtani Társulat Munkálatai, 2. k. 1863.: 

Kurze Skizze einer Naiurhistorischen Reise 

(Petényivel) Zeitschr f, Natúr- und Heilkunde 

in IIngám, 51, 1855 ; Jelentés afrikai illámról 

Negyedikévi Értesitvény a Debr. Helv. Hitv 

Evang. Főgymn-rfil 1856/7, 1-16.; Állattani fis

mertetés Növénytani (ismertetés. Kertészet 

Dehreczen vidéke a történetírás elrttti kor

szakban. A magyar orvosok és lermészetvizs- 

gálók XXII. nagy-gyűlése kiadványa. Debrecen, 

1882.

Irodalom

TŐTH János: Az Afrika-kuiató K. J.élete, Szeg

halom. 1989 , MAKRA Zsigmond K. J. Évfor

dulóink 1991. Hp , 1990., HALÁZS Dénes Ma

gyar utazók lexikona Bp . 1993.

Makra Zsigmoiui

KOVÁTS-MART1NY GÁBOR PÁL

(Tunopola [ma; Turo R>le. Szlovákia],

1782. márc. 4.- 

rtizsoiiy, 1845. jiit. IS )

Barátja és életirója, Rumy Károly (1780

1847) .magyar matematikus és filozófus ta

nárinak nevezi, bár nyelvűnket csak gyó 

ri tanulmányai idején sajátította cl tökéle

tesen. Ezután Modorban, majd a pozsonyi 
ev. Líceumban lolylatla tanulmányait, ahol 

Lumnitzer István orvos és botanikus hatá
sára kezdeti IxHialóbban foglalkozni a ter
mészettudományokkal 1803-ban Bécs-
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ben, kél év múlva Göttingenben tanult, a 
szünidőiben pedig nagyobb utakat tett meg 

német-föld különböző vidékeire. 1807- 
ben tért haza, előbb a modori gimnázium
ban tanított, majd a pozsonyi Líceum 1817- 
ben .szervezett matematikai-természettani 

tanszékének tanárává nevezték kt. (Emel

lett természetrajzot, földrajzot és héber 

nyelvel i.s oktatott.)
A tanítás mellett maga is foglalkozott tu

dományos munkával. Különösen a földmé
rés és a csillagászat foglalkoztatta Jelentős 

része voll abban a nagyszabású földrajzi
hosszúság meghatározási tevékenységien, 
amelynek során Münchenből kiindulva, 

Bécsen ál Budáig összemérték számos 
helység hosszúság különbségét, és ezzel 

Magyarország térképi fokhálózatát n3gy 
pontossággal összekapcsolták a nyugat

európai kezdő délkörökkel (Párizs, Ferro) 
Az 1822-ben végrehajtott mérési sorozat

ban K. M. végezte a pozsonyi méréseket, 
emellett saját eszközeivel pontosan meg
határozva a város földrajzi szélességét

Ugyancsak meghatározta Modor (Mód
ra) földrajzi helyzetét. A térképek tökéle
tesítése érdekében barométer segítségével 

(a légnyomás csökkenéséből) meghatá
rozta a hegyek magasságát A barometrikus 
magasságmérés egyszerűsítésére részletes 

magasság-légnyomás táblázatot szerkesz

tett Szívesen foglalkozott csillagászati meg

figyelésekkel, és e célból maga készítette 

el tükrös távcsöveit, amelyeknek homorú 
fémtukréi saját találmányi) ötvözetből há
zilag öntötte.

Először egy három láb hosszú (kb 1 
méteres), majd egy öt lábnyi (1,7 méteres) 

reflektort készített. (A régi budai egyetemi 

csillagvizsgáló is ilyen méretű távcsövek

kel volt ellátva.) A sikeres kísérletek nyo
mán hozzáfogott egy tíz láb hosszúságú 

(3,3 méter) tükrös tekwzkóp készítéséhez, 
amely 1825-ben még igen nagyméretű 

műszernek számított.
Tanítványainak kiképzésére és gyakor

lati oktatásira nagy súlyt helyezett: a Ucc

um szertára számára saját műhelyében

számos szemléltető és kísérleti eszközt ké
szített Tankönyveihez a földmérés és tér
képezés elveit, eszközeit, módszereit Ismer
tető függelékei fűzött. Tanítási módszerei 

nemcsak igen korszerűek voltak, de ösz
tönzően hatott a következő tanár- és tudós

nemzedékre

Fő művei

Programira de letitudlne et longltudine geng- 

raphica Posonii, 1810. Compendium mat- 

heoseos purae Uo. 1822 (Négy további 

kiadása, 1838-ig)

Irodalom

KANKA K . K M. In: Pozsony és környéke, Po
zsony, 1865; Kl 'MY K.: .Irts*. Zeitjein fúr 
Wixsen, Kuast und Leben 1825. (A távcsövek
ről.), WUKZliACH, C. liiogr. Lexikun Hd 
12. Wien, 1865.

Bartba Lajos

KOVÁTS MIHÁLY

(Korlát. 1768, JtU. 4 - 

Mezdcsát, IHSi jún 22.)

Református lelkész gyermekeként szüle
tett. A sárospataki kollégiumban, majd Lő

csén végezte elemi és középiskolai tanul
mányait. Utóbbi helyen „második Bibliot- 
hekarius" is volt egy évig Diákoskodása 
után a losonci református gimnáziumban 

tanított négy esztendőn át, saját vallomása 

szerint „Publice Logicát, Ontológiái, Orato- 

riál, Púra Malhesist, Practica Geometriát, La

lán (!) Literatúrai, Római Antiquitást" - KM. 

sokoldalúsága ezen felsorolásból is kiderül 
Huszonhét éves, amikor beiratkozik a jies- 

li egyetem orvosi karára, ahol kiváló tanul

mányi eredménye miatt már hanuadéves 
korában az élettan tanársegédévé nevezték 

ki. Az orvos doktori oklevelet 1794-ben 

kapta meg, Ezt követően tudása további 

gyarapítása céljából tanulmányúira indult; 

Ix-csi, németországi, svájci, hollandiai egye

temeket. kórházakat látogatott, és folytat<X( 
helyenként gyakorlatot is.

Hazaérkezése titán a pesti orvosi kar 
tagja lett. és praktizált szinte élele végéig - 
de köziben tanított az egyetemen i.s. Korán
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részt veti a nyelvújítási kezdeményezések- 

líen, elsősorban a magyar tudományos és 

orvosi nyelv kialakításában, változó haté

konysággal. Ennek tevékenysége során K, 
M. közeli barátságba került Kazinczy Fe

renccel és Szemere Pállal. Ugyanakkor ke
resett gyakorló orvos volt Pesten. Közben 
minden szabad idejét a tudománynak szen

telte, széles körű szakirodalmi tevékenység
be kezdett, könyveket írt Kortársai feljegy
zései szerint csak ebben a formában volt 
hajlandó közzétenni tudását, egyetlen cik

ke, tanulmánya sem jelent meg folyóiratban 

Első könyve Szükségben való és sege
delem tábla a vízbe fúlt, megfagyott és 

holtan születni látszott kisdedekre nézve 

címmel 1798-ban Pesten jelent meg, a kö
vetkező Az eml)eri élet meghosszabbításá

nak mestersége lényegében Christoph Wtl- 

helm Hufeland munkájának magyarítása, 
átdolgozása (1799)

Témaköri fordulatot jelentett kémiával 
foglalkozó, a maga nemél>en igen jelentős 

könyve, mely szintén nem eredeti, Gren 

„Grundriss der Chemie" című munkájá

nak fordítása - ezen mű kötelező tan
könyv volt a pesti egyetemen, azért magya

rította, hogy a diákok magyarul tanulhas
sanak belőle. A munka címe a következő: 

„Chémia vagy természet titka Gren Fridnk 
Albert Korát doktor szerint magyarul leg

először K. M. orvos. I—II. darab. Budán. 
1807 " Kováls azt írta az előszóban: .Én je

get törtem, mert legelső magyar Chemiát ir
tani. Mindent tsupán magamnak kellett 

legelőször kikeresnem a nyelv kebeléiből." 
Más munkájában a korábban igen elterjedt 

téves orvosi elméletet, a mesmerizimist - 
állati mágnesség (eml térről emberre áradó 

delejes áram) és annak a gyógyászatban 

való gyakorlati alkalmazásának tana - tá 

»iadta A/, állati mágnesség mérő ser|>e- 

nyüje cimű két kötetben napvilágot látott 

tanulmányában. Magának a tévtannak az 
elnevezése F. A Mesmer 18 századi német 
orvos névéitől eteti

K M. a himlőoltásnak egyik korai pro|\i- 
Kálója is voli, a léinakonel kjjx'solaiban el

veit az Értekezés a himlő kiirtásáról cimű

1822-ben kiadott munkájában fejtette ki. 
Ásványtannal is foglalkozott, egyik legjelen

tősebb összeállítása a Lexicon Mineralogi- 

cum enneaglollum négy részben. Ezen te
vékenységéért a jénai Ásványtani Társaság 

oklevéllel tüntette ki 1832-ben. Az első ma
gyar törvényszéki orvostani tárgyú munka 
a Medicina jurensis vagy orvosi törvény 

tudomány, a táblairó, bíró. ugyvédó. tör
vénytudó, lörvénytanuló, orvos, tanuló or
vos uraknak számokra 1828-ban. Gyógysze- 

részettel foglalkozott a Magyar patika, me
lyet „a falusi külorvosoknak, földesurak
nak és lelki tanítóknak" szánt Igen jelentős 

munkája volt még a Háromnyelvű fejtő ler- 

mészethon titoktan orvostudományi mű- 

szótára, az az onomatologia, physiographi- 

ca, chermca, jatrica, triglella, philologica Bu

da, 1845-1848 nyolc részben.
K M l 1832-!>en a Magyar Tudós Tár

saság levelező tagjává választotta. Nép
szerű orvosként több megye választotta 
meg táblabírájának. 1849-ben költözött 

Pestről Mezőcsátra. Mintegy 740 kötetből 
álló igen értékes könyvgyűjteményét a Sá
rospataki Kollégium könyvtárának ado

mányozta.

Irodalom
SZÓKEFAI.VI-NAGY Zoltán K M orvos, a ma

gyarországi természettudományos ismeretter

jesztés egyik últorője. Az Országos Orv őstör

téneti Könyvtár Közleményei 1959. 12 ; SZA- 

MOSHÁH Dániel: Újabb adatok K M. életéhez 

és munkásságához. Az Országos Orvostörténe- 

li Könyvtár Közleményei 1959 15-t<> k . 

TÁPLÁNYI Endre: K M , a kémia magyar úUo- 

n'»je Borsodi Szemle, 1959.
Batári Gyula

KOZMA LAJOS

(Kiskorpád. 188-t jtiil }  - 

Hudapest. 1948 tton 26}

Építész diplomáját 190ó-ban a budapesti 

Műegyetemen szerezte. Tag|a volt a Kós 
Károly vezette .Fiatalok” csoportjának, 
akik a finn „nemzeti romantiká"-lioz hason
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lóan a népművészeiből kiindulva igye
keztek korszerű és egyben nemzeti jelle
gű „Gesamtkuastwerk"-et létrehozni 1900-

10-ben ösztöndíjas volt Párizsban, Matisse- 

nál tanult festeni. 1910-13 között Lajta Bé
la építész irodájában dolgozott Önálló 

munkásságának fő területe a grafika és a 
bútortervezés volt. 1913-ban a Wiener 
Werkstálte mintájára megalakította a „Bu

dapesti Műhely’’-!, mely a főként általa ter
vezett bútorokkal és iparművészeti tár
gyakkal a színvonalas lakáskultúrát akar

ta propagálni.
1919-ben a Tanácsköztársaság alatt egye

temi tanári kinevezést kapott, és a Művésze
ti Direktórium tagja lett, Ezzel kompromit

tálta magát, így később állami megbízást 

nem kapott. A húszas évek elején jómódú 

polgároknak tervezett lakásberendezése

ket, villákat, s a gyomai Kner Nyomdának 
készített tipográfiai terveket, könyvdíszeket. 

Ezt a korszakát sajátos stílusa, a „Kozma-ba

rokk” jellemezte, mely a korabeli német 
és osztrák törekvésekkel analóg módon ol

vasztotta magába a népi ornamentikát és az 
expresszionlzmus törtvonalú formáit. Pub
likációi Darmstadtban, az Alexander Koch 

Verlag-nál jelentek meg, A húszas évek 

második felében stílusa „art déco”-vá egy
szerűsödött 1928-as németországi tanul

mányútja után a funkcionalizmus híve lett. 

Modernsége különbözött a CIAM radikális 
elveitől: K. L. a harmincas években készült 

munkáiban is megőrizte a dekorativitás igé

nyét, az iparművész-szemlélettel tervezett és 

magas kézműipari szinten kivitelezett bel

sők és részletek szeretetét.

A harmincas években főként építésze
ti- és bútortervezéssel foglalkozott: igé

nyes modern villáit, bérházait, üzletportál
jait és berendezéseit a külföldi szaksajtó ré

vén az egész világon megismerték, A há

ború éveiben a zaklatások elől visszavo

nult, a kivándorlás gondolatával is foglal
kozott Kevés tervezési munka mellett so

kat irt: addigi munkásságát és elveit foglal

ta össze Da.N Neue Haus című könyvé
ben Hivatalos elismerést csak 1945 után

kapott Visszakapta tanári katedráját, és 

kinevezték az Iparművészeti Főiskola igaz

gatójává. Élete egyetlen állami megbízását 
Ls ekkor kapta (Budapest XIII., Kilián utcai 

iskola, 1947-49), az épület átadását már 
nem érte meg

Az első világháború előtti években leg
jelentősebb munkája a Rózsavölgyi-zenemű- 

bolt berendezése (1912) és egy kassai bér

ház (1913). Neobarokk korszakának a bú
torok mellett egyik legérdekesebb alkotása 
a gyomai Kner-családnak épült villa (1926) 

Teljes épséglxm megmaradt egy „art déco” 
stílusú orvosi rendelő berendezése (Buda
pest V., Kígyó u. 4. 1930). A harmincas 
években készült munkái közül kiemelkedik 

a KJinger-vílla (Budapest 11., Hermán Ottó u.

10. 1934; a Budapest II., Berkenye u. 19 

1936; Lupa-szigeti nyaralói 1935; a mozival 
kombinált Átrium-bérház (Budapest II., Már

tírok útja 55.1936). Fölsorolt épületeit a ki

tűnő, praktikus alaprajzok, dekoratív tér
és tomegkapcsolatok, a külső és belső - a 

legkisebb részletekre is kiterjedő - gondos 

megtervezése jellemzi.

Főbb művei
Utolsó ábrándok (grafikai mappa) lip , 1908 , 
Signethut'h. Gyoma, 1925.; Mobd und Ra- 
umkunst WieivLeípzig.1926 , Has Neue Haus 
Zürich. 1941.

Irodalom
KNER, Emerich: L, K als HudikOnstler Mainz,
1930 . BEKE Lászlö-VARGA Zsuzsa K. L Bp., 
19<SK ; KOÓS Juditlv K L munkássága Bp . 
1975

h'erkai András

KOZMA LÁSZLÓ

(Miskolc. 1902, HOlt 28 - 

Hudapest, 198). non 9 )

A brünni német Műszaki Egyetemen szer

zett villamosmérnöki oklevelet 1930 és 
1943 között Belgiumban a Bell Telefon 

Társaság kutatómérnöke Ezekben az évek

e n  részt vett a belgiumi, hollandiai és 
svájci automatikus távbeszélő-hálózatok
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tervezésében. Tehetségét bizonyította, hogy 
a Dell Telefon Társaságnak számos olyan 

■szabadalma van, amelyeken egyedül vagy 

társszerzőként szerepel neve. E szabadal

mak többsége a telefonberendezésekkel és 

számítógépekkel kapcsolatos, és számos 
közüiük bevezetésre is került a világ külön
böző részein.

1945 és 1949 között a budapesti Stan

dard Villamossági Rt. (ma BHG Híradás
technikai Vállalat) műszaki igazgató|a. A 
távlieszéló-hálózat hábon) utáni rekonst

rukciójában vezető szerepet játszott, és 
ezt a tevékenységét 1948-ban Kossuth-díj- 
jal Ismerték el.

1949-ben nevezték ki egyetemi tanár
nak, és megbízták az újonnan alapított ve
zetékes híradástechnika tanszék vezeté

sével. Ónásl energiával kezdett munká

hoz az egyetemi szintű oktatás és kutatás 
megszervezése érdekében

Mmt a Standard-gyár korábbi műszaki 
igazgatóját, őt is elítélték a Standard-per- 
Ixrn. Több évi igazságtalanul börtönben 

töltött ideje alatt is volt energiája arra, hogy 

új számítástechnikai elveket dolgozzon ki, 
és megtervezzen egy digitális számítógépet. 

1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen

- a börtönben készült tervek alapján - el
készítette az első hazai programvezérlésű 

(de még nem tárolt programú) jelfogós 

hnáris számítógépet, a MÉSZ 1-et A beren

dezés kb 2000 darab (10-íéle) jelfogóból 

épült fel, az adatokat bebillentyűzték, az 

eredmény kiírására egy Írógépet alakítot

tak át. a billentyűket elektromágnesek 

húzták meg A fogyasztás kb. 600-800 W 

volt A programot kézzel lyukasztott lapon 

tárolták. A gép egycímű utasításokat hasz

nain, egy lapr.i 45 utasítás fért rá (5 bit a mű
veleti kód, 7 bit az adat címe), ezenkívül 9 

konstans A jelfogó adattárban 12 db 27 bi- 

tflts számjegyű számot lehetett tárolni. A 

Képben automatikus 10'2 és 210 átalakító 
volt Ileépítve. A gép építésében részt vett 

'fcerner János (Svédország); majd a to- 

vábl>fejk*sziésében Frajka Béla docens 
(BMP,). K I, e munkája folytatásaként,

1964-ben kidolgozta az első hazai nyelvsta
tisztikai automatái.

1960 és 1963 között a Budapesti Műsza

ki Egyetem Villamosmérnöki Karának dé
kánja. Az ó nevéhez fűződik a villamos

mérnöki képzés tantervének korszerűsíté
se és az elektronikai technológiai szak be
vezetése.

Tudományos eredményeinek elisme
rését jelentette, hogy a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1961-ben levelező tagjává. 

1976-ban pedig rendes tagjává választotta 
Számos kitüntetést is kapott.

Élete végéig aktiv részese volt a műsza
ki közéletnek. Javaslatok sorát dolgozta 

ki a hazai telefonhálózat fejlesztése, a ha

zai crossbartechnika bevezetésére

Mint kiváló pedagógus, műszaki és gaz

dasági .szemléletet adott a fiatal mérnö

köknek, és kifejlesztette azt az érzéket, 
hogy valamennyi műszaki megoldást a 

körülmények széles körének figyelembe

vételével kell megítélni.

Főbb művei
The new digital computer of the Polytechnical 
University Budapest. Period. polytechn. Electr 
Eng., 3 1959.; Development problems of telep
hont exchanges. Uo.: 5 1961.; Távbeszélő
technika. Up., 1965; (FRAJKA Bélával:) Távbe
szélő-technika 2, Bp,, 1966 , Mérnöki tevé
kenységem az elektronikus száinitögépek'̂ ős- 
koriből" Magyar Tudomány, 1973.

Irodalom

GÉHF.R Károly- K. L. Magyar Tudomány. 1984., 
KOVÁCS Győző: K L. Mikroszámítógép Maga
zin. 1984

Lajlba György

KÖLESF.RI SÁMUEL

(Szetidrő. 1663. non IS - 
Nagyszeben, 1732. dec 24.)

A hollandiai Leydenben és Franekerben ján 
egyetemre. Teleki Mihály, Erdély kancellár
ja támogatásával Teológiai, filozófiai és 
orvosi doktori diplomával tért haza Er
délybe, és Nagyszebenben lett tartomá

nyi főorvos. Erdély gazdag ásványvilága ér
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deklődését a bányászat felé fordította, és 

annak legjelentősebb szakemberévé vált. 
1700-ban már az erdélyi bányászat felügye

lőjévé nevezte ki I. Lipót császár, és meg
bízta a leromlott erdélyi bányászat újjá

szervezésével. Munkássága eredménye
ként Erdély nemesfém-bányászata fellen

dült, és újra virágkorát élte.
Sikeres tevékenysége közben írta meg, 

és adta ki 1717-ben Nagyszebenben az Er

dély bányászatáról szóló, Aurán a Roma- 

no-Dacica (A római-dáciai aranybánya) ci
mű fő művét latin nyelven; ez a magyar há- 
nyászat első kiemelkedő műve. Jakó Zsig
mond szerint (írás, könyv, értelmiség. Bu

karest, 1976) e mű az első kötete volt egy 
tervezett nagyszabású munkának. Ebben el

sőként ina meg és ismertette egykori arany- 

bányászatunk világhírt területének, a „kin

cses Dáciá’-nak nevezett Erdély aranybá

nyászata történetét, és szolgáltatott becses 
adatokat annak kultúrtörténetéhez és termé

szetismeretéhez. E munka elismerését jelez
te az is, hogy 1780-ban második kiadást ért 

meg Pozsonyban, amikor is a selmeci Bá
nyászati Akadémián már Európa-hírű szak- 
emlierek tanították a hányászati ismereteket, 
és Ch. T Delius selmeci professzor híres bá

nyaműveléstana (1773) a szakmai világban 

már közkézen forgott.

Kivételes egyénisége magas szintű tudo
mányos munkásságában és a könyvgyűj- 

tésben oldódott fel A mintegy 4000 köte

tes egyedülálló könyvtára igen változatos 

érdeklődését bizonyítja, és a maga ide jelien 
Erdély legnagyobb magángyűjteményé

nek tartották. Összevetve a kortársi magán- 
könyvtárakkal: Bőd Péter könyvtára mind

össze 900 kötetet foglalt magáha, Pápai Pá- 

riz Ferencé pedig csupán kb 300 kötetet 
Korszerii orvosi és természettudományos 
anyagán kívül a korai német felvilágosodás 

legfrissebb termékei éppúgy ott sorakoz

tak könyvesházában, mint az államismere

ti történeti iskola alapvető művei.

E korszakban a legtöbb tudós indíttatá

sa egyházi jellegű volt, s csak a kötelező té
mák mellett foglalkozhattak azzal, amit

érdeklődésűk és felkészültségük diktált. 

Munkássága Ls ezekről a kényszerítő körül
ményekről vall. Nyomtatásban megjelent - 
latin, német, magyar nyelvű - írásaiban 
(mintegy 40 mű) a filozófia, teológia, des- 

cartes-i fizika, orvostudomány, történe
lem, jog, nyelvészet és bányászat kérdései

vel foglalkozott. Eszmevilága azonban már 

a felvilágosodás korának előhírnöke a 

hasznos tudományok híve volt, a termé
szettudományok és a technika fejlődését 
követelte, a természeti jog elveit vallotta, a 

teológia hatása alól felszabadult iskola- é.s 
művelődéspolitikát sürgette.

K. S. a 18. század eleji Erdély tudomá

nyos és közéletének kiemelkedő, úttörő 

alakja volt. A kartéziánus filozófia és termé
szettudomány jelentős, polihisztor alkatú 

képviselője, a korai német felvilágosodás 

egyik legnagyobb hatású közvetítője, akit 
kora - Pápai Páriz Ferenc mellett - legna

gyobb magyar orvosának tartottak. A ma
gyar bányászat úttörője is volt, a 18 század
ban Born Ignác mellett annak legjobb is

merője és művelője. Több külföldi tudós 

társaság választotta tagjai sorába, köztük a 
londoni Royal Society (ennek első ma

gyarországi tagja, 1729-ben), továbbá a 
német Academia Caesarea Leopoldino- 

Carolina és a páduai Tudós Társaság.

Irodalom
WESZI’RÉMI István Magyarország és Erdély 
orvosainak rövid 6letra|za. I k Hp , 1960 (Fa
csimile kiadás); ZEMPLÉN Jolán: A magyaror
szági lizika története a XVIII. században. Hp.,
1964.. FALLER |enf>: K. S. (1663-1732) élete és 
munkássága IlKL Bányászat. 1968,; CSlKY 
Gábor K. S. a magyar bányászai úttörője 
Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 10. k H- 
p.. 1985.

Csiky G ábor

KÓNIG DÉNF.S

(Hudapcsi, I8H4. iicfH  2 

Hiidapeíl, 1944. <>Ml 19)

Egyetemi tanulmányainak első két évét a 
budapesti Tudományegyetemen, a többit
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a göuingeni egyetemen végezte. 1907-ben 

geometriai tárgyú értekezéssel lett böl
csészdoktor, s ugyanebben az évben került 
a budapesti Műegyetem egyik matematikai 

tanszékére mint gyakornok és ettől kezd
ve haláláig ott működött. 1911-ben az 

egyetem magántanára, 1932-ben rk. tanár,
1935 ben pedig intézeti tanárrá nevezték 
ki, A zsidóüldözés idején önként menekült 
a halálba

Tudományos tevékenységének legér
tékesebb alkotásai gráfelméleti tárgyúak. 

E tudományág több alapvető tételét az ő 
nevével egybekapcsolva idézi a szakiro

dalom, és hazánkban közvetlenül vagy 

közvetve tőle kapott „indítást" a gráfelmé
let számos hazai művelője Ilyen tárgykör
ből merítette anyagát fiatalkori kétkötetes 

könyvecskéje, a Matematikai Mulatságok 
(Bp . 1902 és 1905), majd később Az 
analysis situs elemei (uo., 1918) cimű 
munkája. A legjelentősebb hatást azonban 

Lipcsében 1936-ban megjelent Theorie 
dér endlichcn und unendiichen Graphen 

c,mű könyvével érte el, mely e tudo

mányágnak világviszonylatban is első je
lentős tudományos színvonalú monog

ráfiája. (A művet 1950-ben Amerikában új- 

fa kiadták.) Fredménnyel foglalkozott 

halmazelméleti és matematikai-logikai 
problémákkal is

Egyik fontos gráfelméleti tételét nép
iemen a következőképpen szokták meg
fogalmazni: ha egy láncestélyen minden 

n számú nőt és minden nő n számú 
^‘rtit ismer, akkor létrehozható olyan 

P*rl>eo.sztás, hogy minden párba ismerő
i k  kerüljenek. Kgy másik gráfelméleti té- 

ll‘lét matrixszámítási eszközökkel Eger- 

váry | bizonyította be és általánosította:

Kőnig-Rgcrváry-lélelkéni szerej>el 
•' szakirodalomban Az 50-es éveklx*n
1 létei gazdasági alkalmazását is felfe
dezték

,r(xlal(>m

^ALtAI li|»or; K ti Matematikai Lapok, 1964 
,sfcikl nagyjaink 3 k

Széncissv Haritn

KONIG GYUIA

(Győr. 1849.dec.16- 

Budapest, 1913 áp r8 )

Jómódú kereskedő családban született
1867-ben érettségizett a győri Bencés Fő
gimnáziumban, ezután beiratkozott a bé
csi egyetem orvosi karára, de elján mate
matikai előadásokra is. Másodéves korában 

már Berlinben hallgatta Kuinmer, Weierst- 
rass és Kronecker előadásait és a második 
félév Heidelbergben találta. Döntő hatás

sal volt rá a matematikus Leó Königsber- 

ger Itt Írt3 1870-ben doktori értekezését 

Zűr Theorie dér Modulargleichungen dér 
elliptischen Functionen címmel. Újabb fé
lévi berlini tartózkodás után, 1871-ben a 

budapesti Tudományegyetemen magánta
nári képesítést szerzett. 1873-ban a Tanár

képző Intézetnek és 1874-ben a Műegye
temnek is tanára lett. Kutatásai mellett je

lentős tevékenységet fejtett ki a tudomá

nyos közéletiben is. Az 1891-ben alakult 
Mathematikai és Physikai Társulat matema

tikai osztályának ő volt az elnöke 1876-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia lev. és 

1889-ben pedig r, tagjává választotta Az 

Akadémia A másodrendű és kél független 
változót tartalmazó parcziális differenciál
egyenletek elmélete című tanulmányát Bé- 

zsárvdíjjal jutalmazta. 1890-ben az Analízis, 
és 1904-ben Az algebrai mennyiségek álta
lános elmeletének alapvonalai című köny

vével érdemelte ki az Akadémia Nagydíját. 

Tudományos működésével párhuzamo

san a Műegyetem vezetésében végzett az 

intézmény jövőjére is kiható munkát mint 
professzor, illetve dékán, majd rektor. 1904- 

től a Franklin Könyvkiadó vezérigazgató

ja lett Az egyetemen, az Akadémián és a 

Franklin Társulatiban vitt szerepével K. Gy. 
igen jelentős tényezője volt országunk kul
turális életének Amikor 1905-ben a Mű
egyetemtől nyugdíjaztatását kérte, akkor 

sem hagyta abba előadásait és halmazel

méleti, valamint a logika alapjaira vonatko

zó kutatásait. Toválíbi nagyszabású tudo
mányos terveinek megvalósításában azon



Körösi S0<)

bán megakadályozta egy halálos szívro
ham Emlékére két fia K. György, a kivá
ló irodalomtörténész és K. Dénes, az apja 

nyomdokait követő tehetséges matemati
kus „Kőnig Gyula-alapítványt" létesített. 

Az alaptőke elértéktelenedése miatt 1930- 

tól a rangos jutalmat érem jelképezi.
K G. számelméleti működéséről az al

gebrai és az analízis tárgyú műveiből alkot

hatunk képet. A számelmélet tanításában 
és művelésében hazánkban úttörő szere
pe volt. Legismertebb számelméleti sikere 

az f(x) = a + a1x + a;xi + ..> an.2xn'2 ■ ahol 
n>2 és primszám, valamint a«(modn) 
kongruencia megoldhatóságának a tisztá

zása volt A Rados G. által kiegészített té

telt Kőnig-Rados-tételként idézik. Az 1903- 
ban megjelent mintegy 600 oldalas algeb

ra könyvének több mint a felét saját kuta
tási eredményei töltik ki az absztrakt algeb

ra és az algebrai számelmélet köréből. Az 

lfHP-ben kiadott Analízis című könyve 
példát mutatott az analízis szabatos, legmo

dernebb módszereire. A két kötetre terve
zett műnek azonban csak az első kötete 
készült el A Stieltjes-integrál pontos meg

határozását egyetemi előadásaiban már 

Stieltjes élőit megadta, de csak utána három 
évvel publikálta. K. Gy matematikai mű
ködésének legismertebb eredményei a 

halmazelméletbe és a matematikai logika 
körébe tartoznak Ezen a területen élte át 

legnagyobb sikerét, egyszersmind legna
gyobb csalódását 1904-ben, a heidelbergi 

matematikai kongresszuson. Itt előadásá

nak első részéiben ismertette a Kőnig féle 
egyenlőtlenséget. A második részében Fé

lix Bernstein egyik léteiére alapozva kimu
tatta, hogy a kontinuumsejtés téves Kide- 

mlt azonban, hogy Bernstein nem tisztáz

ta a K. Gy által felhasznált tételének érvé
nyességi körét, és a tétel alkalmazása a 

kontinuumseités megcáfolására jogtalan 

volt Éppen ez a nagy csalódás késztette ót 

a halmazelmélet és a matematikai logika 

alapjainak a vizsgálatára. Ennek eredmé

nyeképpen látott napvilágot 1914-ben a 
Lipcsében kiadott Neue Grundlagen dér

Logik. Arithmetik und Mengenlehre cimű 
könyve. A könyv utolsó fejezetének írása

kor ragadta el a halál.

Fiibb művei

Analízis. Bp., 1H87.; Az algebrai mennyiségek 

általános elméletének alapvonalai (magyarul és 

németül). Bp.-Leipzig, 1903.; Neue Grunclla- 

gen dér Logik, Arilhmetik und Mengenlehre 

Leipzig, 1914.

Irodalom

KÜKSCHÁK József: K GY MTA Emlékbeszé

dek 17/3. Bp., 1914.; SZÉNÁSSY Barna K. 

Gy. Bp., 1965.

Sam Mánon

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR

(Kőrös. 1784 ápr. 4..

Darjeeltng, 1842. ápr. 11.)

Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában, 
közép- és főiskolai tanulmányait Nagy- 

enyeden, a református Bethlen-kollégium- 

ban folytatta. A nyelvek, a földrajz s a tör

ténelem - ezen belül a magyar őstörténet 
-foglalkoztatta. Enyedi diákként telt foga

dalmat a magyar őshaza fölkeresésére Az 

angliai egyházi adományokból az enyedi 

kollégiumoknak juttatott ún. „angol pénz” 
kamataiból ösztöndíjasként tanult a göttm- 

geni Georgia-Augusta egyetemen, 1816. 
ápr. 16-tól 1818 júniusának végéig. Az ant

ropológus Blumenbach hívta föl figyel

mét a török nyelvű ázsiai ujgurok s a ma

gyarok esetleges rokonságára

Eredeti célja az volt. hogy orosz föl

dön áthaladva vizsgálja meg a magyar 
nyelvrokonság vitatott kénléseit. 1819-ben 
Temesváron, Karlócán és Zágrábban szláv 

nyelveket tanult.
1819 november végén indult el gya

logszenei, a tudományok történetéiben pá

ratlan útjára. Üzleti célú útlevéllel ment 

Bukarestbe, hogy onnan Konstantinápo- 

lyon ál Moszkvába, Irkutszkba, a Kína 

nyugati határszélén lakó ujgurok földjére 

jusson Konsiantinápolyba azonban nem 
juthatott be, s dél felé folytatta út|át, hogy
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Lévámén Elö-Ázsián keresztül, Bokharán 
át Jusson Belső-Ázsiába. Iránban, Tehe
ránban perzsául tanult, s karavánhoz csat

lakozva érkezett meg Bokharába 1821 
márciusában Innen is visszafordulásra 

kényszerült Ekkor l’andzsábon, Indián, a 
.lárkendi-hágón át próbált Belső-Ázsiába 
jutni. Ekkor tönént, 1822 júliusában, sors

szerű találkozása Ladákhban („Nyugat-Ti- 

lx*t"-ben), Lehben William Moorcroft angol 
kormánymegbízottal, aki fölismerve kivá
ló nyelvtehetségét. kormány támogatás ígé

retével a tibeti nyelv és irodalom tanulmá
nyozására biztatta. Ez a fordulat egy évti
zedre meghatározta munkásságát a tihesz- 

tika európai úttörőiéként, s voltaképpen 

megvetette alapját máig élő nemzetközi tu

dományos tekintélyének.

1825-tól 1830-ig dolgozott emberfölöt
ti hősies munkával, a Bengáli Ázsiai Társa

ság szerény támogatásával a ladákhi kolos

torokban, átolvasva s jegyzetelve az észa
ki buddhista (lámaista) irodalom többszáz 

kötetes nagy műveit, alapvető tanulmá

nyokat írva az északi buddhista irodalom 

jellegéről, eredetéről és forrásairól 1830- 

han a brit-indiai fővárosba, Calcuttába 

ment, hogy sajtó alá rendezze a buddhls- 
k* kolostorokban gyújtón anyagát. 1834- 

^en Calcuttában jelent meg az Asiaüc So- 
<-'iety of Bengal kiadásában előbb szótára 

(Exsay towards a Dictionary Tibetan and 
English). ma|d néhány bónap múlva nyelv

tana (Grammar of the Tibetan Language), 
’̂lete máig becsült fő művei

Munkáit nagy nemzetközi elismerés fo- 
8*dta: még abban az éviben tiszteletbeli tag
jául választotta a cakuttat Asiatic Society of 

l^mgal, miután már 1830-ban a londoni 

Kt)yal Asiatic Society, s 1833-ban a pesti 

^Kyar Tudós Társaság lev tagjául vá- 
taootta. Calcuttában az Ázsiai Társaság 

könyvtárának keleti kéziratait rendezte. 
Pékliadó pontossággal. Számos tanulmá- 
nya jelent meg az angol nyelvű szakfolyó- 

ia,°kliar., amelyeket halála után jóval ké- 
^ ’b IX*nison Ross, egyik nagy tisztelője 

adott ki kötet lx* gyűjtve (Til>etan Studies

Calcutta, 1911), s ugyancsak 6 rendezte saj
tó alá élete harmadik fő művét, a buddhiz

mus szakkifejezéseinek szanszkrit-tibe-
ii-ani?ol szótárát (Sanskrit-Tibetan-Eng- 
lish Vocabulary.. uo. 1910 ).

Élete eredeti céljáról nem mondott le 
calcuttai elvonultságában sem: miután a ha
zai országos gyűjtés nagyobb összegeit 

hazai alapítványokra visszaküldte, 1842 

elején - túl ötvenedik évén - elindult, 
hogy Tibel fővárosának, Lhaszának, euró
paiak előtt ismeretlen köteteit tanulmá
nyozza, s Tibeten át jusson Bclső-Ázsiálxa. 
Ezen az útján érte a váltóláz okozta halál 

Az újabb kutatások (Bemard de Calloch) 

szerint felmerült, hogy K Cs. S. önmagát 
nem kímélve, minden erejét a feladatára 

használta el, s végkimerülésben roppant 
össze Sírja, amelyre az Asiatic Society of 

Bengal emelt keleti stílusú emlékoszlo
pot, nemcsak a világ magyarságának, de a 
Ixjddhizmus kutatóinak is zarándokhelye. 

Születésének 200. évfordulója alkalmából 
számos, arra az alkalomra írt. továbbá rep- 

rint formában közreadott kiadványban 

tisztelegtek emléke előtt.

Irodalom
HAKTAY Ervin: K Cs S 1 kiad. Bp.. 1962 ; Hl- 

RENDKANATH, Mukef)ce Csorna de Knros - 

a iledicated llfe New Delhi. 1977.; SZILÁGYI 

Ferenc: így éli K. C.s. S 1 kiad lip . >977.; 

CSETKI Elek K Cs, S. »ukartat, 19H4.; DUKA 

Tivadar: K. Cs. S. dolgozatai. Hp . 1984. (Kep- 

nnlj, TÉRJÉK József Emlékek K Cs. S.-ról. 

lip . 1984.. ZÁGONIJrnó IC Cs. S. bibliográ

fia. Bukarest, 19N4

Szitányi Ferenc

KÖRÖSI JÓZSEF

(Szeged, IS I l.jiin  16 - 

Andritz (Grux), IS6H fan. 31)

Graziban, a Körösi egyik házának falán dí
szes emléktábla hirdeti annak a K. J.-nek 

az érdemét, aki hosszú és viszontagságos 

vándorlásai után Grazban gyárat alapított
- amely nemzetközi hímévre tett szert és 

ma is működik
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K. J. iskoláinak befejeztével inasnak 

szegődött, majd pár év szegedi munka 
után az akkoriban szokásos vándorútra 

indult. Gyalog ment fel Pestre, hogy szü
lővárosa után ott próbáljon szerencsét, de 
nem boldogult, ezért Kelet felé fordult, és 
Oroszország európai városaiban ls pró- 

l>álkozott - hasonló eredménnyel Vissza

tért Pestre és egy vaskereskedőnél vállalt 

munkát, majd 1831-ben, rövid bécsi kité
rő után a grazi Herzog vállalkozáshoz ke

rült, ahol több mint négy évig dolgozott. 
Következő munkahelyéül, 1835 végén, a 
Hofrichter láncgyárat választotta, amely a 

jelenlegi Körösi utcában állt. Társtulajdo

nosként rövidesen érdekeltséget szerzett a 

cegben. Később önálló vaskereskedést 
nyitott a gyár termékeinek árusítására. 

Nemsokára elvette Nanetta Katharina Wirt- 
het, és felesége hozományából teljesen 

megvásárolta a láncgyárat. Termékei olyan 

megbízhatónak bizonyultak, hogy jogot 
nyert a Habsburg Birodalom minden váro
sába történő szállításra. Sikerei nyomán 

fémárukat, gépalkatrészeket és gépeket 
előállító nagyobb gyár létesítését határoz

ta el.

K. J. az új gyárat gyors ütemben fejlesz
tette. Az 1860-as éveklxm kiadott pros
pektusából kitűnik, hogy a gyár különbö

ző kézi hajtású darálókat, zúzó- és aprító

gépeket, préseket, szívó-nyomó kutakat, 

csörlőkel, álló és sínen mozgó darukat, 

gőzlokomobilokat is gyártott, hagyomá

nyos termékei (szögek, kilincsek, láncok 
stb.) melleit. Gyártottak és exportállak ön

tőn és hőkezelt vasúti kerekeket, valamint 
K I szabadalma alapján szivarkészilő gé
pet és légfűtő lerendezéseket Ls,

Akkoriban a két gyárnak mintegy 600 
alkalmazottja volt. K. J. igen fejlell szociá

lis érzékről telt tanúbizonyságot, ügy par

kosított területen munkásai számára lakó
házakat épített Munkásainak gyermekeit 

lovas omnibusszal szállíttatta a grazi isko

láiéi. 1857-lxm nyugdíjalapot létesített hin

nék összegéi évente karácsonykor rendsze

resen emelte, ugyanakkor munkatársai és

azok gyermekei ruhát, élelmiszert, játékot 
kaplak tőle, Ének- és zenekart alapított, ezt 
hangszerekkel látta el. A helybeli iskolát 

bővitette, könyvekkel és taneszközökkel 

látta el.
K. J. gyárát 1867 szeptemberében tűz 

pusztította, de pár nap múlva megkezdték 
a helyreállítást. A munka jól haladt, azon
ban K J. a tűznél füstmérgezést kapott, é-s 

hirtelen meghalt.
A szegedi születésű ausztriai gyáralapí

tó létesítménye ma ls jelentős szerepet ját

szik az osztrák gyáriparban, termékei, kü

lönösen vízgépészeti berendezései, turbi
nái világszerte ismertek.

Irodalom

Grcte SCHNEK und Mirkn JELUS1CH Dic Mas- 

cllienenhauer von Andrilz Andritzer Verlags- 

tanslalt, Graz-Andrit):. 1952.; BÁTYAI Jenfl: 

•Szegedi gyáralapító Grazban .Somogyi-könyv

tári Míihely 1976. 3-<i. füzet,; BÁTYAI Jenő 

Gyáralapító Grazban Gsongrád Megyei Hírlap, 

19X2. jan. 6.; BÁTYAI Jenő Firmengründer in 

Graz Andritz Heute Nr. 24 Marz. 19H2 V. J 

K J., a grazi Andntz gépgyár alapítója. Gépi

par, 19H2

Bátyai Jenő

KOSZEGHI-MÁRTONY KÁROLY

(Sopron, I78.im árc 12.- 

Hnlim, I848.JM 21.)

A bécsi hadmérnöki iskolában végzett. 

Már fiatal lisztként részt vett nagyszabású 

munkákban, így a Földvár-Ercsi melletti 
sánc építésében, majd később megbízták 

a franzenfesti vár építésével, li feladat 
mélyépítési kérdéseinek megoldása köz

ben kezdett földnyomás-kutalásokkal fog

lalkozni. Számos kísérletei végzett é.s e té

ren is úttörő munkásságot fejteit ki Nagy
léptékű modell-kísérleteit később e század 

húszas éveilien igazolták Mcgáll;i|>í!<>lia U 

földnyomás nagysága és eloszlása, vala
mint a talaj fizikai lellemzúi (térfogatsúly, 

belső .NÚrlódá.N és kohézió) közötti össze
függéseket foglalkozott a kén léskor elmé

letének ismertetésével is, Ixwutatva Cou
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lomb és Frands elméleteit. Ismereteit ered
ményesen használta lel a bécsi Schotten 
Bastion tervezésénél

Műszaki munkásságának legfontosabb 
eredménye a sűrített levegős légzőkészü
lék feltalálása. (Az irodalomban a gázálarc 

felfedezését tulajdonítják - tévesen - neki.)
A gázálarc a légzéshez szükséges le

vegőt szűrőbetéten át szűri. Használható

sága a környező levegő gázzal vagy füst

tel való szennyezettségétől függ. Ha a kör
nyezeti levegő oxigéntartalma 15% alá 
csökken, már megszűrve sem alkalmas a 
légzésre. K. M. K. német nyelvű ismerteté

séiben is azt írta, hogy az ő mentőkészülé

ke „irrespirabler" (belélegezhetetlen) le

vegőben is használható.

Abban az időben a várostromnál a vár

fal alá aknát építettek és innen robbantás
a i  akarták a várfalat megbontani. A rob

bantás után az aknászoknak azonnal be 

kellett hatolni a lőporgázokkal elárasztott 
folyosóivá, hogy ellenőrizzék az ered
ményt Ilyenkor többen meghaltak. K. M 

K -nak az volt a feladata, hogy lehetővé te
gye a veszélytelen behatolást a föld alatti 

aknaba közvetlenül a robbantás után Ezt 

«ak olyan készülékkel lehetett megolda

ni. amellyel az ember függetleníteni tudta 
magát a környezeti levegőtől.

Az első ilyen típusú légzőkészülék meg
alkotása Alexander Humboldt érdeme 

'^ 5 -Ix.t. impregnált szövet zsákban tárolt 

atmoszférikus levegőt használt. A zsákot és 

a szájcsuiorát csővezeték kötötte Össze. 
Kz a megoldás azonban csak néhány per- 

* *  tartózkodást tett lehetővé.

K M K a többlet (120 liter) levegőt a 

katona hátára felszerelt 6 literes acélpalack- 
ifcn 20 ixir nyomással tárolta. Hz kb 25-30 

|H:rcvs tartó/kodást tett lehetővé a haszná

ltnak. Találmányának az volt a lényege, 

il()Ky a levegőt acélpalackban sűrítve tárol- 
la A könnyűbúvárok, tűzoltók, Ixánya- 
WenMSk stb. ma l s  használatos készülékei- 

,s « t  az elvet alkalmazzák.

Az 1820-1x-n készült készülék hivatalos 
'H.-niuiatÓMra 1830. október 30-án kemlt

sor. A bírálóbizottság megállapította, hogy 
kb. 30 percig védi a katonákat a méfges gá
zoktól.

A készülékét - amit C. E. Kraft bécsi me

chanikus készített el - a katonaságon kívül 
a bécsi tűzoltóság is használta. Kraft, K. M 
K. halála után, 1861-től. már saját neve 
alatt hozta forgalomba.

A sűrítettlevegős légzőkészülék levo
nult a technika vívmányai közé, és ez nem 

kis mértékben K. M. K. hadmérnöknek 

köszönhető Nevéhez fűződik a tábori fő
zőkészülék, a .gulyáságyú" feltalálása is.

A Magyar Tudományos Akadémia lev 

tagjává választotta 1848-ban, de még ez év

ben megbetegedett és meghalt.

Irodalom
MJNAROVICS János-TARJÁN Rezső A sűri- 

teulevegős légzőkészülék fc|l<VJév Technika- 

történeti Szemle, 1963

Tarján Rezső

KÖVESLIGETHY RADO

(Verona, 1862. tzept. I. - 

Budapest, 1934. okt. 11.)

Középiskoláit Pozsonyban végezte (1873- 
81), s már akkor új módszert dolgozott ki 
az állócsillagok parallaxisának kimutatásá

ra. 188l-84l>en a bécsi egyetemen mate
matikát, fizikát és csillagászatot hallgatott 
és Ojipolzer tanítványaként szerzett dok

tori oklevelet. 1882-től a bécsi csillagvizs
gáló asszisztense. Itt figyelt fel rá K. T. M ; 

meghívta ógyallai obszervatóriumába ob- 

szervátornak(1883-87) 1888-93 között a 
pesti Tudományegyetemen Eötvös Loránd 
tanársegédje, 1889-ben az egyetem koz

mográfiai és geofizikai magántanára, 1879- 

től rk.. 1904-től ny. r. tanára. közlx*n 1899- 
1903 között az ógyallai olxvzervalóriuin 

aligazgatója. 1900-ban kiküldték a sirass- 

burgj Szeizmológiai Intézel tanulmányozá

sára.
.Munkásságának első szakasza az diné- 

leü csillagfizikai kulatások jegyélxrn in

dult: dokton értekezéséi a színképintenzi



Krenner 504

tás eloszlása és a sugárzó test hőmérsékle

te összefüggésének elméleti vizsgálatáról 
ina. Már első dolgozata magába foglalta az 

utóbb W. Wien nevével jelzett úgynevezett 
eltolódási törvényt Ezt a dolgozatát to
vábbfejlesztve sikerült elsőként reális érté

ket kapnia a színképintenzitás eloszlásának 

méréseiből a csillagok felszíni hőmérsék
letére. Emellett az ógyallai csillagvizsgáló 

munkatársaként részt vett az égi egyenlítő

től délre elhelyezkedő csillagok színképka
talógusának összeállításában is. Tervezett 

spektrálfotométert, megkezdte a csillagok 
különböző színben végzett fényességmé
rését. és (Gothard Jenő fényképfelvételei 

alapján) elsőként állapította meg, hogy 

vannak olyan csillagok, amelyeknek sugár
zása nagyrészt a szemmel nem látható, 

ibolyántúli hiillámiartományba esik.
Hazatérése után megszervezte a buda

pesti, fiumei, temesvári, kolozsvári, ungvá

ri, kalocsai, kecskeméti és ógyallai állomá

sokból álló hazai szeizmológiai hálózatot
1906-ban 3 Nemzetközi Földrengési Szö

vetség örökös főtitkárának választotta. A fő

titkári állást a szövetség egész fennállása 
alatt betöltötte, és a világ szeizmológiai 

kutatását egy évtizeden át Budapestről irá
nyította. Erre a tisztségre különösen alkal
massá tette különleges nyelvtudása. Hat 

nyelven - magyar, német, angol, olasz, 

francia és latin - fogalmazta tudományos 

értekezéseit. 1906-ban Budapesten megala

pította a Magyar Földrengési Számoló In

tézetet és az egyetemi földrengési obszer

vatóriumot, amelynek haláláig igazgatója 

volt.

A foklrengéskutatás terén a hálózatfej

lesztésen és szervezési munkákon kivul el

mélyült elméleti kutatásokat is végzett A 
Cancani-egyenlet továbbfejlesztésével az 

izoszeiszták felhasználásával 1906-ban hi

pocentrum meghatározási formulát dol

gozott ki E munka szép sikerét jelenti, 
hogy Gutenlerg 1932-len megjeleni 1 land- 

buch d. Geophysik 4. kötete ennek az 

egyenletnek teljes levezetését idézi. A for

mulát a jelenlegi szeizmológiai irodalom

ban is K. R. neve alatt közük. A földrengés
előrejelzés lehetőségeivel is foglalkozott, és 

már a század elején felvetette, hogy mér
ni kell a feszültség alatt lévő közelien ter
jedő hullám sebességét és felhívta a fi
gyelmet a szeizmológia gyakorlati alkalma

zására. Vizsgálatokat végzett az égitestek 

hőmérsékletének meghatározására.

Főbb művei

GnmdzOge einer theoretischen Spektrelanaly- 

se Hp., !890 ; A mathematikai és csillagisza- 

ti földrajz kézikönyve. Bp., 1899 . Seismono- 

mia. Modena. 1906 (latinul); A világegyelem. 

Hp., 1906.

Irodalom

Nekrológ. Akadémiai Értesítő, 1934. és Földraj

zi Közlemények, 1934 SIMON Béla: K. R 

Természettudományi Közlöny, 1936.; HAR- 

THA L.: Magyar asztronómusok szerepe a fizi

kai csillagászat megalapozásában. Technikatör

téneti Szemle, 13- 1982., Évfordulóink, 1984.

Bán a György-Bartha Lajos

KRENNER JÓZSEF SÁNDOR
(Buda, 1839 márc - 

finiiapest, 1920.Jan, tó.)

Egyetemi tanulmányait Becsben, az épí
tészmérnöki szakon végezte, közien szor
galmasan tanulmanyozta B'rezina irányí

tásával az ásványok világát is és egy élet
re eljegyezte magát ezzel a tudománnyal 

A természettudományi doktori fokozatot 
Tübingenben, az akkor világhiai Quens- 

tedtnél szerezte meg. Tanulmányai befeje

zése után hazatért, és a Nemzeti Múzeum
ba nyert kinevezést mint az ásványtár és 

őslénytár őre. Később a Nemzeti Múzeum 

igazgatója tett.

1871-len a Műegyetem ásvány- és föld

tani tanszékének vezetésével bízták meg 

Az ásványtan mellett geológiát is elő kel

lett adnia, egészen 1884-tg, amikor ezt a 
tárgyat tőle Lóczy Lajos vette át és oktatta 

1898-ig. Jelentős változást hozott életé

len. hogy 1894-ben kinevezték a Tudo
mányegyetemre. Itt már csak kedvenc tár

gyával, az ásványtannal foglalkozhatott
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Krennemek nagy szerencséje volt, hogy 
egyetemi állásai mellett a Nemzeti Mú

zeum ásványtárának is vezetője volt, mert 

igy elérhette azt, hogy anyagi lehetőségei 
nem forgácsolódrak szét. Az ásványokat, 

kőzeteket a Nemzeti Múzeumba irányí

totta, míg a műszereket az egyetemi tan
szék részére szereztette be. Ki kell emel
nünk azt is, hogy igen bőkezű mecénásra 

tett szert Semsey Andor személyében, aki 
közel egymillió forintot adományozott az 

ásványok világa jobb megismerésének elő
segítésére

K.J. S. konínak egyik legjobb és legelis
mertebb ásványszakértője volt. A Kárpát- 

medence ásványain kiviil is igen sok ásvány 
leírása és felismerése fűződik nevéhez. Éle

te végéig hozzá küldték egész Magyaror

szágról a legszebb, legértékesebb ásványo
kat, arrut ő a Múzeum részére - Semsey tá
mogatásával - meg is tudott vásárolni. A 

külföldi ásványkereskedők is hozzá küldték 
bemutatásra legszebb darabjaikat.

Mint egyetemi előadó, igen tömören és 

pontosan fogalmazón előadásaién Tár

gyának megértését elősegítette pompás 

rajzkészsége. Tudományos munkássága 

kiterjedt volt, annak ellenére, hogy arány
lag kevés közleménye jelent meg életé
iben. mert igen gondosan dolgozta ki mun
káit. Főleg új ásványok leírásában tűnt ki. 

amit gondos morfológiai leírással és kémiai 

elemzéssel együtt publikált. Külön kiemel

kedőik a Magyarországról leírt és magyar 

tudósokról elnevezett ásványai Legismer
tebbek; semseyit, krennerit, komelii, szo- 

molnokit, andont, lorándit (Eötvös Loránd- 

ról elnevezve), w-.irthait, fizélyit, schafarzi- 

kit. A legtöbb ásvány ma is elismeri és 

nyilvántartott. Az MTA 1874-1 >en lev. tag

nak, 1888-ban r tagnak vála'.ztotta meg. 

•mdaloni
‘̂ AUKITZ Méta. K I Ak adéiniai Emlúktx'vzé- 

^ ’k 21/1H Hp , 1921.; VENDI. Aladár A Ma- 

KYar Tudományos Akadémia hatása az ás- 

V;'nyi;iii és kőzettan fejlődésére lmunkban 
UP . I9i(v

Hulló G tilx ir

KRESZ GÉZA
(Pest, 1846. aug. 30. - Budapest, 1901. ápr 10.)

A merseburgi gyümöloikereskedö két Ha, 
Jacob és Carl, erőszakos k3tonatoborzás 
elől menekült Magyarországra Carl Pesten 

jó nevű sebészorvossá verekedie fel magái, 
mestere lelt a Pesti Sebész-Borbély- és 

Fördős Céhnek Jó barátságot tartott fenn 

Flór Ferenccel Az elmagyarosodott K/esz 
család legifjabb gyermeke, a hatodikként 
világra jött Geyza orvosi diplomáját is a 

szervezett mentésért küzdő Flór „kebelez

te be" A Belváros tisztiorvosaként, mun
kássága kiterjedt 3 főváros tejellátásának, 

az anyaiejgyűjtésnek, az élelmiszerellátás

nak, a Szemlőhegy betelepítésének, majd 

később a mentők és a fertőtlenítő intéz

mény megszervezésére. Kevesen tudják, 

hogy a Pesii Korcsolyázó Egylet - a közis
mert Műjégpálya - létrehívása is az ó mun

káját dicséri. Fogékony volt minden újra; 
így pl. az 1896-os millenniumi kiállításon 
röntgenfelvételt készíteti Ferenc József ke

zéről.

1881-ben részt vett Londonban azon a 

nemzetközi higiéniai kongresszuson, ahol 

Ibemutatták a johannuák elsősegélynyújtói
nak munkáját K G.-nak le kelleti győzni 
a budapesti orvosok kenyérféltésból fa

kadó ellenállását, és igy csak 1887-ben 
kerülhetett sor a Budapesti Önkéntes Men

tő Egyesület megindulására. Éppen az or

vostársadalommal folytatott harca juttatta 

arra a következtetésre, hogy a mentést or

vosi kézbe helyezze. Korán felismerte, 

hogy az életmentés önálló szakismereteket 
hordozó disciplina, melyet orvosegyetemi 

oktatásra javasolt.

Az általa alapítóit Mén tóegyesül el igen 

gyorsan vált népszerű és mindjobban igé

nyelt szolgálattá Vezetése alatt az Egyesü

let ma is álló székházal kapott; oroszlánré
sze voll az 1892 évi kolerajárvány felszá

molásálban, a dunai mentés megszervezé- 

sélxm
Menlótevékeny.sége miau le kellett 

mondania tisztiorvosi állásáról. Így részál
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lásos orvosa let! a fővárosi Villamosvasút- 

nak és a MÁV-nak. Energiájából arra is fu
totta, hogy a Szemlőhegy üdíilőkörnye- 

zetté válását előmozdítsa.
K. G. 1901-ben magyar nemességet ka

pott Címere heraldikai kuriózum: a Buda

pesti Önkéntes Mentő Egyesület Emblémá

ját is magába foglalja.
Ferkai Tamás

KROMPECHER ÖDÖN
(Poprád, I870 febr 15- 

fíudapest, 1926. autg. 26.)

Középiskoláit Iglón, orvosi tanulmányait 
Budapesten végezte 1894-ben avatták or

vosdoktorrá. Ekkor már egy év óta a Kór

bonctani Intézetben Pertik Ottó professzor 

mellett dolgozott, aki a rutinfeladatok alól 
mentesítette tanítványát. Ennek köszön

hetően minden idejét és energiáját tudomá
nyos feladatok megoldására fordíthatta 
Hamarosan külföldi tanulmányútra is indul

hatott: a párizsi Pasteur Intézetben dolgo

zott kilenc hónapon keresztül. Hazatérve 
kórbonctanból és bakteriológiából ma

gántanári képesítést szerzett (1902). 1910- 
ben címzetes rk,, 1914-ben - Pertik halá

la után - ny.r. tanárrá, a II. sz Kórboncta

ni Intézet igazgatójává nevezték ki. 1915- 

l>en az MTA lev. tagjává választotta. Pályá

jának csúcsán, hírnévtől és elismeréstől 
övezve, az MTA nagyjutalmának birtoko

saként onkezével vetett véget életének 

(1926).

Tudományos munkássága a rakás daga
natok sebeinek burjánzására vonatkozólag 

eredményezett világviszonylatban új, nagy 

jelentőségű eredményeket, amelyek a pre- 
kancerózus elváltozások felismerése, a 
rosszindulatú daganatok prevenciója és 

gyógyítása szempontjából figyelemre mél

tóak Még kezdő kutatóként a daganat
sejtek löbhcttörtte indirekt osztódását tanul

mányozta (1895). Professzora e kutatási 
eredményeket Wakleyemek is tx'imitaua, 

aki felkérte Krompechert az anatómusok

bázeli nagygyűlésén bemutatóval egybekö

tött előadás tartására Nagyon szellemesnek 
találta ugyanis azt a felismeréséi, hogy a da

ganatsejtek többszörös indirekt osztódása 
nem síkban - mint azt addig gondolták - 
hanem térben zajlik le, és egymagában 

nem kóros jelenség, mert mindenütt előfor

dul, ahol a szövetek anyagcseréje valami 
okból fokozódik.

Invenciózus kutatásainak legjelentő
sebb eredménye az ő általa „basalsejtes 

ráknak", mai nevén „basaliomának" ne
vezett új típusú daganat felismerése, és a 
bőrrákok egyéb típusaitól történt elkülöní

tése. Több évtizeden át folytatott sikeres 

kutató munkájának eredményeit, a rákos 
daganatok összehasonlító kórtanáról 1925- 

ben tartott Balassa emlékelőadásában fog

lalta össze. Ezt követően a rák keletkezé

sére vonatkozó uralkodó nézeteket tette 

kritika tárgyává, és új elméletet dolgozott 
ki a rákos hajlam, valamint a rákos burján
zás kialakulásának magyarázatára. Úttörő 
jelentőségűek a nyálkahártyák basalsejtes 

rákjának előfordulására vonatkozó megál

lapításai. Kidolgozta a nyálkahártyák basa- 
lis sejtjei prekancerózus burjánzása korai 

felismerésének módszerét, és ezzel nagy 
mértékben mozdította előre a rák megelő

zésének és gyógyításának lehetőségeit.

Főbb művei

Dér Haselzellenkrebs Jena. 1903 ; Krístallisa- 

tion, Fermeniation, Zelle und Lehen. Wiexba- 

den, 1907.

Irodalom

KF.GÖLY-MÉRF.I Gyula K 0 . emlékezete Or

vosi Hetilap, 1966.

Karasszon Dénes

KRÚDY JENŐ
(SzéCiény, Nógrád m 1860 (?)- 

Budapest, 1942. okt 22 )

Gyermekkorában Nyíregyházán idősebb 

Krúdy Gyula - a nagy író apai nagyapja - 

nevelte, 15 esztendős korában Svájcba 
költözött, anyjához Itt szerzett orvosi di|V
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lomát, majd a holland gyarmati hadsereg 
katonaorvosaként egy évtizedet töltött a 
hátsó-indiai gyarmatokon Leszerelése után 

előbb Singaporeban, majd Bombay bán te

lepedett le Mint szemorvos jelentős va

gyonra tett szert. így lehetővé vált, hogy 
egy jól felszerelt magáncsillagvizsgálót ren
dezzen be. Angol barátainak támogatásá

vá] tagja lett a londoni Koyal Astronomical 

Society (Királyi Csillagászati Egyesület) 
eléggé zártkön] társaságának.

Különösen sokat foglalkozott a csillagá
szati műszerekkel, elsősorban a távcsö
vek érdekelték. Abban az időszakban, 

amikor minden nagyobb csillagvizsgáló 

nagy lencsés távcsövek beszerzésére töre
kedett, K. J. a homorú tükrű teleszkópok 

(reflektorok) alkalmazását szorgalmazta. 
A Királyi Csillagászati Egyesület előtt tartott 

előadásában kifejtette, hogy: „A tükrös 

távcső az egyetlen műszer, amelyen az 

egész jövendő csillagászat nyugszik".

Ezt a megállapítását a kővetkező évtize
deken az USA-ban üzembe helyezeti óri

ás reflektorok teljes mértékben igazolták. 
Különösen sokat fáradozott azon, hogy a 

homorú tükrök csiszolásának és fényezé

sének (polírozásának), valamint optikai 

ellenőrzésének egyszerű, gépek nélküli - 
amatőrok által kivitelezhető - módszereit 

kidolgozza. Az amatőr távcsőtükör készí

téséről jelent meg német nyelvű műve

1919-ben, amelynek alapján világszerte 

ezerszámra készítettek jó minőségű ref
lektorokat. A nagy sikerii könyvet, a német 

A Bmnn kiegészítéseivel 1930-ban újból 

kiadták. Az amatőri>illagászok, de a kisebb 
°ptikni műhelyek távoőtokór-készítő tevé

kenysége ma is az általa kikisérletezett 

módszereken alapul A műkedvelő csilla

gászok számára a megfigyelések és a fény

képezés gyakorlati végrehajtásáról is írt 

ismertetést
Az 1910-es években Luzcrnben telepe

dett le, ahol egy szemklinikát vezetett, 
^egalapitoita a „Flammarion" Csillagásza -

11 Egyesületei, és a nagyközönség érdeklő
dését szolgáló „Flainmarion” Csillagvizsgá

lói. (A híres francia tudomány népszerűsí
tő Camille Flammanonhoz személyes ba
rátság fűzte.)

Amikor 1921-ben megtudta, hogy az 
egyetlen magyar állami csillagvizsgálót, az 
ógyallai Konkoly-alapitványú Obszerva

tóriumot Csehszlovákiához csatolták, haza
téri, és felajánlotta az államkincstárnak sa

ját csillagdájának felszerelését. Az obszer

vatórium műszereinek értékét akkoriban 
mintegy tizenötmillió koronára becsülték. 
(Összehasonlításul: 1921-ben Budapest 

összes községi iskolájának személyi ki
adása 44 millió korona volt) Bár közben 
a berni egyetem is javaslatot tett a ma- 

gánc.sillagvizsgáló megvásárlására, K. J. 
1922-ben a magyar államkincstárnak aján

dékozta a teljes lerendezést. Ennek ellené
ben kincstári kormányfótanácsosi címet 

és életjáradékot biztosítottak számára A 
csillagvizsgáló berendezését a Budapest- 

svábhegyi Asztrofizikai Obszervatórium, 
a debreceni Tudományegyetem és a kalo
csai Haynald-obszervaiőrium között osztot

ták szét Legnagyobb műszere, egy 50 cm- 

es átmérőjű tükör ma Debrecenben műkö
dik, saját csiszolású 25 cm-es tűkre jelen

leg Baján a Városi Csillagvizsgálóban talál

ható.

Fóbb művei \
Das moderne Spiegelteleskop in dér Astro- 

nnmle. Leipzig, 1919. (Új kiadás, Leipzig, 

1930), Einführung in dér praktlsche Astrono- 

inie und Astrophysik. Leipzig, 1913-

Források

KKÚDY Gy K. E regényes története Ma

gyarország, 1921 dec\8 , 1$ L-K. Zs.: K J.-röl, 

(•let és Tudomány. 197K 43 UAKTMA L A tü- 

korkétzités apostola K J A CMllagvizsgálft, 

1997. 6. (Salgótarján)

Bariba Lajos

IvRUSPF.R ISTVÁN

(Miskolc, IfilH  Jűti. 25.- 

Htula/>csl, lOOS.Jill 2.)

Középiskolái tanulmányai Ibefejezése után 

először a késmárki logakadémián tanult,
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majd a bécsi Politechnisches Insütut, a bé
csi Műegyetem elődjének hallgatója lett. (Itt 
került kapcsolatba azzal a Jubál Károllyal, 

akinek később a József Ipartanodában ta
nártársa lett, és akit - Kossuth-párti összees

küvés vádjával - 1853-han kivégeztek.) 
Mérnöki oklevele megszerzése után 1847- 
ben a bécsi Műegyetemen tanársegéd volt, 

majd külföldi tanulmányutak során ala

pozta meg elméleti és gyakorlati tudását. A 
József Ipartanoda meghívását elfogadva 

1850-től kezdve tanított itt. Működése az in

tézmény két korszakán ívelt át: a József 
Ipartanoda tanáraként kezdte oktató te
vékenységét, és a budapesti Műegyetem 

ny r tanáraként ment nyugállományba.
1850-51-ben az elemi mennyiségtant 

és mértani oktatta, 1851-től 1867-ig a gya

korlati n>értan és mechanikai technológia 

tanára volt, de helyettesként 1851 és 1857 

között a felsőbb mennyiségtan. 1863-1864 

között pedig a mechanika, a géptan és a 
szerkezettan tanári teendőit is ellátta 1867- 
ben a geodézia tanára lett, s itt tanított 

1894-ig. nyugdíjba vonulásáig Az MTA 

1858-ban lev,, 1869-ben r taggá, 1899- 

ben tiszteletbeli taggá választotta Föld- 

mértan (Pest, 1869) című könyvéért az 
Akadémia nagydijával jutalmazták A József 
Műegyetem mérnöki és építészeti osztályá

nak 1871-72-től 187J-74-ig dékánja is volt.

Fő tudományága a geodézia volt, de el

méleti és gyakorlati működése rendkívül 

széles területet fogott át Ó állította össze 

l'est város felmérésének feltételeit, és a 

városmérés kivitelét 1869-71. években 

személyesen ellenőrizte. Jelentős tevé
kenységet fejlett ki a meteorológia terén Ls. 

Mint kiváló geodéta felismerte, hogy a 

magyar műszaki és gazdasági élet szem
pontjából mennyire fontos a mértékegysé
gek szabatos meghatározása és értéküknek 

mind országos, mind nemzetközi viszony

latiban való rögzítése linnek érdekében 

több ilyen irányú tanulmánya után közre

működött az 1874. évi VIII. törvénycikk 

előkészítésében, amely az egyedül törvé

nyes mérték rendezem I vezette lx* nálunk

is a méter és a kilogramm mértékegységet 

Az ezekre vonatkozó nemzetközi tárgyalá
sokon Kruspér képviselte a magyar kor

mányt Több tanulmányt irt a méter és ki
logramm etalonok vizsgálatáról, ezek né
met és francia nyelven is megielentek. Az 

etalon vizsgálatához műszereket is szer
kesztett, illetve ezek megjavításához ja

vaslatokat készített. Ilyen műszereiért nyert 

az 1878. évi párizsi kiállításon ezüst-, az 

1885. évi világkiállításon aranyérmet. A 
kormány az ö előterjesztése alapján állítot

ta fel a mai Országos Mérésügyi Hivatal 
elődjét, a Mértékhitelesítő Bizottságot. Ve

zetőjéül K. 1.-t nevezte ki. E felelősségtel

jes megbízást tizenhat éven keresztül lát
ta el. A Párizsban székelő Nemzetközi 

Mértékugyi Bizottság megalakulásakor, 

1879-ben, Kruspért is tagjai közé választot
ta. E tisztséget tizenöt éven át viselte 

Több mint négy évtizedes működésével 

nagy lépésekkel vitte előre a magyar geo
dézia és meteorológia tudományát. Szob
ra a Műegyetem aulájában áll. Az egyetem 

közelében, a főváros XI. kerületéiben utcát 

neveztek el tiszteletére. Emlékére a Műsza
ki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége 1956-ban geodéziai tudomá
nyos érdemekért évenként kiosztásra ke 
nilő Knispér-emlékérmet alapított.

Irodalom

ÁGOSTON József K. I Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Közlönye, 1905.; BODOLA La
jos K I Technikus, 1921-22 ; LEHOV1CS Im- 
te-NÉMirrH Jórsef-SZAIIADVÁRY Ferenc 
Műegyetemi arcképcsarnok K. I. Technika, 
1984.

Vi'tfb fereitc

KUBÁNY1 ENDRE

r/Vrirf, 1893 oki 9 - 

HudafKit, 1983 attg.29.)

Apja K Endre főerdőtanácsos, anyja Kn- 
váczky Emma Temesváron járt középisko

lába, orvosi oklevelét a budapesti egyete

men szerezte. Az első világháború alatt 

hamén szolgálatot teljesített, majd a hAbo-
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ni befejeztével külföldi tanulmányutakon 

volt az Amerikai Egyesült Államokban, 

Francia- és Németországon Klinikai pá
lyafutása során 1928-ban a pesti egyetemen 
magántanárrá habilitálták, hosszú időn át 

a sebészeti műtéttan előadója volt. 1933- 
nov. ló-ával kinevezték a Madarász Utcai 

Csecsemő- és Gyermekkórház főorvosává 
Az első világháború idején egyre inkább 

előtérbe került az intravénás folyadékpót
lás, közte a vérátömlesztés. Az egyes sebé

szeti és szülészeti osztályok saját területü

kön igyekeztek előzetesen kivizsgált, majd 
nyilvántartásba vett véradókat alkalmazni, 
ezek a kórházi személyzet köréből kerül

tek ki Olykor egyébként más bajban nem 

szenvedő plethoras magas vérnyomásos 

betegek is jelentkeztek - igaz szórványo

san - véradásra, akkoriban ugyanis a ma
gas vérnyomásúaknál gyakran alkalmazták 

a vérlebocsátás ősi módszerét. K E, ezen 
a téren értékes munkásságot fejteti ki, 

1935-ben megnyílt a Madarász utcai Cse
csemő- é.s Gyermekkórházban a Véradó 

Központ, amely hamarosan L700 vérátöm

lesztéshez nyújtott segítséget.

1938-ban áthelyezték a Rókus Kórház II. 

sebészeti osztályára, a Madarász utcai köz
pont azonban tovább működött egészen
1948 végéig. Ekkor munkáját az 1949-ben 

megalakult Országos Vértranszlúziós szol
gálat vette át. A sebészet más munkaterü

letein végzett eredményes munkáját 77 

tudományos dolgozat jelzi.

Működését a külföld is elismene, 1935- 
**n elnöke volt a vérátömlesztés! kong

resszusnak Tag|á volt a Nemzetközi Se- 

bésairsaságnak, a Nemzetközi Rákbizott- 
•ságnak és a Német Sebésztársaságnak

BaJoyh János

M m iN Y I FF.RF.NC

fahw, 1796 márc. 21.- 

VM vjulra, 1874 márc 28 )

Szervező mecénás vagy tudós? Sokszor IV1- 

v«eti kérdések K F. értékelésekor F. há

rom tulajdonság merev elválasztását nehéz 
lenne megtenni, de érthetővé teszi ezt a so
koldalúságot a kor, amely még nem is

merte a ma már természetes specializá
lódást.

Kora if|úságában több hazai és külföldi 
tanulmányutat tett Bécstől kezdve Krakkón 
át Jénáig. Útitársa testvére, Ágoston (aki a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója lett), 
valamint szakmai irányítója és lelkesítője, 
Zipser Keresztély András volt. Maradandó 
emlékei közé tartoztak olyan személyekkel 
való megismerkedések, mint Litrow, Ham- 

merschmidl vagy Alexander Humboldt
1841-ben Bene Ferenc és Bugát Pál kez

deményezésére megalakult a magyar orvo

sok és természetvizsgálók vándorgyűlésé

nek mozgalma. Üléseiken sok vidéki váro

sunk és azok környéke került reflektor- 

fénybe. K. F. lelkes szervezése és sok eset
ben elnöki helye biztosította ezeknek az 
összejöveteleknek színvonalas rendezését

A reformkorra esik egyik legjelentő

sebb művelődéstörténeti intézményünk

nek, a Magyar Természettudományi Társu

latnak a megalapítása. Az alapító levélen 

ott van Kubinyi aláírása is.

Mai szemmel nézve is korszerű tevé
kenysége volt természetvédelmi mozgalma 
A reformkori szellemi-gazdasági fellendü
lés számos nagyszabású építkezést is elin

dított, közben sok régészeti és természeti 

érték került egyrészt felszínre, másrészt 

veszélybe. K. F. 1847-ben beadott javasla
tában felhívja erre az illetékesek figyelmét 
A leletek megmentésének fontossága mel

len rámutat arra is, hogy a külföldre csem
pészésük meggátlása fontos feladat. Ezeket 

a védelmi akciókat - mint mondta - méR „a 

törvény ellenére" is végre kell hajtani.

Nagy szereibe volt a Magyarhoni Földta
ni Társulat megalapításában is. Alelnóke 

lett az 1850. július 6-án megalakultnak nyil
vánított társulatnak Az ország területét le 

járva, jelentős anyagot gyú|tótt. illetve ismer

tetett Úlitársai k<»zül csak Kovács Gyulát, Pe
tényi Salamon Jánost és Szabó Józsefet em
lítjük Ó indította el Petényivel együtt a Vil
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lányi-hegysé^bcn lévő beremendi fosszilis 
gerinces fauna gyűjtéséi. Ezeknek a gyűjté
seknek folytatása és kiértékelése a legutób

bi időkben alapvetően változtatták meg a 

pleisztocénre vonatkozó ismereteinket.
Foglalkozott a Tisza medréből előkerült 

ősemlős csontokkal is Az 1869-ben meg

jelent A teve é.N a ló című dolgozatában a 
két emlős történetének felvázolásakor ős

lénytani maradványokat is énékel. Földta
ni, őslénytani adatai a Vahot Imrével együtt 
kiadott négykötetes Magyarország és Er

dély képekben cimű munkájukban is meg

jelentek.
Petényi és Zipser életrajzának megírásá

val maradandó emléket állított egykori 

mesterének, illetve társának.

Törökországi útja alkalmával sokat fára

dozott a szultáni tulajdonban lévő Corvinák 
haza juttatása érdekében. Ezzel az úttal 
Kapcsolatos az a közleménye, amely ma 

már világhíres pentelikoni (Görögő.) ősern- 

lős-lelőhelyekkel foglalkozik.
Már csak terv maradt az a nagyszabású 

munka, amelyen élete vége felé dolgo

zott: Magyarország és a hozzá tartozó or

szágok Cosmográphiája

Az Akadémia 1840-ben levelező, majd 
1858-ban tiszteletbeli tagjává választotta. Az 

Akadémiai Matematikai és Természettu

dományi Bizottságának első elnöke is ő 
lett. Nevét több növény- és állatrendszer

tani egység is viseli. Róla nevezték el Szé- 

csénv város múzeumát

Irodalom

MAIZON Lísdú A két Kubinyi és a Földtani Tár

sulat Fnklt Közi Hull Hun# Geol Soc , lOt 

1974. . NAgrád Megyei Múz Évk. 6. k J9H0

Na%y István Zoltán

KULIN G YÖ RG Y

(Nagyszalonta, 1905 jan  28 - 

limlapcst. 1989 ápr 22 )

A budapesti Pázmány Péler Tudomány- 

egyetemen szerzett matematika-fizika ta

nári oklevelet (1934), és állás nélküli diplo

másként került 1935-ben a budapest-sváb

hegyi (ma: Szabadság-hegy) Konkoty-alapít- 
vánvú Asztrofizikai Obszervatónumba Kez

detben mint észlelőcsillagisz tűnt ki. az in
tézetben készült égboltfelvételek kéthar

mada (az 1935—43 közti évekből) tőle szár
mazik A kisbolygók nyomon követésének 

és pályaelem-helvesbítésének munká|ál>an 
vett részt, eközben 84 új kisbolygót fedezett 

fel. ezek közül tizenháromnak ő számítot- 
13 ki a pályáját, így elnevezésük is tőle 
ered- Két üstököst fedezett fel (Kulin 1940, 
Bernasconi-Whipple-Kulin 1942). Ezek 

voltak az első magyar felfedezésű üstökö
sök. amelyeket külföldön is regisztráltak

Érdeklődése elsősorban az égimechani- 

ka felé fordult, sokat foglalkozott a kisboly
gók pályaszámításával é.s a pályaadatok 

korrekciójával. Utóbb a háromtest problé

ma egyes kérdéseit tanulmányozta. Dok

tori értekezése a Gauss és a Vaisála pálya- 
számitási módszerek összehasonlító elem

zésével foglalkozik (1939). Észlelő csilla
gászként több nemzetközi programban 

vett részt (pl az Erős kisbolygó 1942—43 
évi földközelségének megfigyelésében), 

és sikeres munkájával jelentősen növelte a 

csillagvizsgáló nemzetközi hírnevét.
Már korán szívesen és sokat foglalkozott 

a csillagászati ismeretek népszerűsítésé

vel. Ilyen tárgyú írásai kezdetien 3 Termé

szettudományi Közlöny és a Búvár hasáb

jain jelentek meg. 1941-ben jelent meg A 

távcső világa című könyve, amelylen elő
ször adott útmutatást magyar nyelven a 

csillagászati megfigyelésekhez és a táv- 

csőkészíténhez. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel 1944-ben a Természettudományi 

Társulat keretében amatőrcsillagász alosz

tályt szervezett, és megindította a Csillagok 

Világa című folyóiratot. 1946-ban megala
pította a Magyar Csillagászati Egyesületei 
(amelyet 1949-len a Természettudomá

nyi Társulatba olvasztottak), és újra indítot

ta a Csillagok Világát. Ugyanekkor megala
pította a budapesti Uránia Bemutató Csil

lagvizsgálót, amely az első hazai tiulo- 

mánynépszerűsítő csillagvizsgáló volt A
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következő években számos újabb bemu
tató csillagvizsgálót szerveztek - részben az 
ö irányításával - a vidéki városokban

1949-ben eltávolították a csillagvizsgá
ló éléről, de már 1954-ben újtól vezetővé, 

majd 1955-ben igazgatóvá nevezték ki. 

Ekkoriban kezdte széles körben népszerű
síteni a csillagászati távcsótükrök készíté
sének módszereit. Ó maga több ezer táv

csőtökről csiszolt a műkedvelő csillagá
szok számára. 1962-ben megszervezte a 

Csillagászat Baráti Körét, és nagy része 
volt a Föld és Ég című folyóirat megindí

tásában Rendkívül nagyszámú cikke mel
leit több ismeretterjesztő könyve is megje

lent. Szervező és távcsőoptikai tevékeny

sége az ország határain túl is ismert volt.

Főbb művei
A Gauss és Vaisalü módszer kritikai összeha

sonlítása. Csillagászati Lapok, 1939-1940.; A 

távcső világa, I—II Hp., 1941 -Átdolgozott új 

kiadások: 195H, 1975 . 19H0, (Társszerzők

kel.), Csillagászati kisenuklopédia (KOKA Ge

deonnal), Hp., 1969 , Mit mondanak a csilla- 
Sok? Hp., 1976.

Irodalom
KISS | (szerk.) Hevezető a csillagászat ma- 

Xyar nyelvű irodalmáig 1945-1979. Debrecen, 

1981 , HARTHA L In Memóriám K Gy All>i- 

1989 6.; I’ONOKI Th A.: K. Gy. Föld és 

ÉK. 1989 6

ifi Uanha Lqjos

KIJNSTÁDTER JAKAB JOACHIM

fflw, I8 t3  á p r l4  - 

*Hdapett, 1900 márc 21)

Ryennekkorában feltűnt tehetségével 
3 műszaki problémák iránti érdeklő

désével. Mint Halai mérnököt meghívták 

l'ranciaorszigba, ahol egy gépgyár mű- 
V/Jki vezetője letl Megfordult Angliálwn és 

Németországban is. 1868-ban hazajött, és 

300 munkást íoglalko/.tató gépgyár 
wflszaki vezetője* len Vállalata az 1873 évi 
B̂ 'Zdasági válságban tönkrement, vagyonát 

^IvcssteUe l-ondonban telepedett le. ahol

11 lön lék.* szabadalmakon dolgozott

Itt született a hajózással kapcsolatos leg
fontosabb találmánya. Ötletének lényege a 

kormány lapátban, vagy ez előtt elhelye
zett propellerben (közös tengelyen a hajó
csavarral, egy csukló segítségével össze
kötve) van. Az akkon gőzhajókat nehézke
sen lehetett kormányozni, emiatt sok baleset 

történt. A Kunstádter-féle kormánnyal fel
szerelt hajó viszont tudott fordulni a hajó 

hosszának másfél-kétszeres távolságán be
lül. A találmányt sikerrel mutatta he London
ban, Párizsban, Triesztben A sajtó számos 
cikkében ismertette. Felhasználására rész
vénytársaság alakult, és különféle nagysá
gú hajókra szerelték fel. A kezdeti sikerek 

után az érdeklődés lanyhult: K. J. J. jó mér

nök volt, de nem szerencsés kezű üzle

tember. (Közben a hajózásban egy átütő újí

tás született: az ikercsavarok alkalmazása ) 
Nevét az amerikai magyarok jól ismer

ték. Mint a kint élő magyarok egyesületé
nek egyik vezetője, sok honfitársán segített, 
amikor azok az Újvilágba érkeztek. Mint 

1885-ben egy ottani újság írta: „Hosszú 

ideje távol élt ugyan hazájától, de megma

radt jó hazafinak, aki mindig segítő barát
ja szegénysorsú honfitársainak." A 80-as 

évek vége felé betegen jött haza,

Irodalom

KUNFALVI Rezső Egy elfelejtett magyaríelta- 

lálrt Gépipar, 1984

Kunfalvi Rezső

KURLANDER IGNÁCZ

(Balassagyarmat, 1846 dec. 25 - 

Budapest, 1916. szept. 13)

A kiegyezés utáni önálló magyar meteoro

lógia egyik alapítója A2 első Meteorológiai 
Évkönyvek szerkesztője, az első teljes bu

dapesti éghajlati adatok feldolgozója, köz

readó^, valamint azoknak grafikus ábrázo

lója. Az ő nevéhez fűződik az első hivata
los magyar időjárás előrejelzések kiadása 

A Kir Magyar Országos Meteorológiai 
és Földdelejességi Intézetnek 1888. XI. 

15-tól 1890 IX l-|éig megbízott igazgató*
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ja Amikor 1890-ben az Akadémia javas

latára a király Konkoly-Thege Miklóst ne

vezte ki igazgatónak, K 1. aligazgatói cí

met kapott.
1870-ben fiatalon 24 évesen, de már 

tanári oklevél birtokában került a meteo

rológiai intézethez, ahol Schenzl Guidó 
volt az igazgató. Fiatalos tettvággyal és 
lankadatlan munkássággal fogott neki a reá 

váró feladatok egész sorának. Hogy a kez
det nehézségeivel milyen szerencsésen 

birkózott meg, bizonyítja az első Meteoro

lógiai Évkönyvek gondos szerkesztése. Az 
Évkönyvek 130 oldalon jelenlek meg, és az 

első évfolyamok kétnyelvűek (magyar és 

német) voltak A munka nagyságát mutat
ja, hogy 90 klímaállomási kellett feldolgoz

nia az akkori technikával

A Magyar Orvosok és Természetvizsgá- 

lók XX. vándorgyűlését Budapesten ren
dezlek Ennek előkészületeit 1877-ben 

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi mi
niszter irányította, aki megbízta K. 1. meteo

rológiai intézeti obszervátort, hogy dol

gozza fel Budapest éghajlatát a vándorgyű
lésre. Eleget tett a felkérésnek és elkészí

tette a dolgozatot, ami rendkívül nagy je

lentőségű munka volt.
K. I.-nak további érdeme, hogy ő volt, 

aki hivatalosan megindította a hazai időjá
rási előrejelzések, prognózisok kiadását. 

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi mi

niszter 1888 május 29-én kelt levelével 

felszólította őt, hogy foglalkozzon az elő
rejelzések kiadásával és ezi a következő

képpen indokolta: .A miveit közönség jó- 

része ezen újítást érdeklődéssel fogadná, 
mely egyúttal mintegy előkészítő iskolául 

szolgálna azon időre, melyben az időjós- 

latok növekvő megbízhatóságával s a pén
zügyi nehézségek megszűnésével nálunk 
is rendszeres időjárási szolgálat (behozata

la időtérképekkel és rendszeres prognózi
sokkal elodázhatatlan szükséggé fog vál

ni Ezen terv megvalósítása azért is kivána

lom lenne, mivel a közönségnek nyújtott 
szolgálatok arányában az intézet létjogo

sultsága gyarapodna és emelkedne.”

Trefort Ágost miniszter 1888. június 17- 
én leiratot küldött neki. hogy indítsa meg 

az előrejelzések kiadását. Ez az alapokmá

nya hazánkban az előrejelzések kiadá

sának.
K. I aránylag rövid idő alatt jelentős iro

dalmi munkát folytatott Talán legjelentő
sebb munkája a Meteorológiai és Földde- 
lejességi Magy. Kir. Központi Intézet Év

könyvei szerkesztése, Schenzl Guidó kir. 
igazgató irányítása mellett. Jelentős mun

ka volt a Földmágnességi mérések a ma

gyar korona országaiban 1892-94 években. 
Ezt a Magyar Tudományos Akadémia meg
bízásából készítette, kiadta a Kir. Magy. 

Természettudományi Társulat Budapesten
1896-ban További munkái: Értekezések a 
mathematikai tudományok köréből kötet

ben megjelent 1874. évi Borelli-féle üstö

kös definitív pályaszámítása, amit Gruber 
Lajossal együtt dolgozott fel 1878-ban. A 

Meteorologische Zeitschriftben jelent meg
1875-ben: Windhose mit Gewitter zu Bu

dapest A Természettudományi Közlöny
ben 1875-78-ig havonta közölte Magyaror

szág időjárását. Ugyancsak a Közlönyben 

jelent meg a hullócsillagok megfigyelése, 
az esőmérőkről, valamint a vízfelületeken 
végbemenő párolgásról című dolgozata. 

Külön ki kell emelni a Magyar Orvosok és 
Természet vizsgálók XX. vándorgyűlésére 

készített dolgozatát: Budapest meteoroló

giai viszonyai. Ez különlenyomatként is 

megjelent 1879-ben Budapesten.
Zách Alfréd

KÜHNE EDE

(Hamburg, 1839 máj. 16 - 

Moson, 1903. dec 13)

Tanulmányait Kölniben végezte. 1860-1862 

kozötl a berlini Schwarzkopf-féle vasöntö
de és gépgyár technikai irodájában dolgo
zott, mini műszaki rajzoló. 1862-ben érke

zeit hazánkba, s a mosoni l'abst és Krauss- 

féle mezőgazdasági gépjavítóiban vállalt 
munkát A műhelyben a javítások mellett
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külföld: tervezésű mezőgazdasági gépeket 
állítottak elő.

1863-ban Ludwig Róberttel megvették 

ezt a műhelyt. K. E. rövidesen több termé
két, így a lóvonlatta vetőgépet is továbbfej
lesztette. 1866-ban Btxsben az üzem termé

kei tíz arannyal járó I. díjat és nagy ezüst
érmet kaptak. Szakmai hozzáértése és szor

galma volt a vállalkozás kezdeti sikereinek 
alapja. Az üzem a sorvetőgépek mellett 

gyártotta például a javított hohenheimi 

ekét, a Vidals-féle ekét, a mosoni rostát, jár

gányokat és az amerikai répavágót is.

186í>-ben K, E. lett az üzem egyedüli tu
lajdonosa. Új műhelyeket és öntödéi léte

sített, gőzerőt alkalmazott, s egy évtized 
alatt üzeme országos jelentőségű mezőgaz

dasági gépgyárra fejlődött. 1874-ben meg

született a mentőkorongos „Hungaria Drill" 
lófogatú sorvetőgép, mely egyben a vetés 

gépesítésének hazai kezdetét is jelentette 

A gyár terméke volt az arató- és fűkaszá
ló gép, az amerikai lógereblye, a kétlovas 

szállítható cséplőkészlet is.

Kuhnének, a magyar mezőgazdasági 
gépgyártás megteremtőjének következetes 

gyártmányfejlesztő munkája azt eredmé
nyezte, hogy a gyár termékei 18ó*>—1875 
közölt 39 alkalommal kaptak rangom érein- 
és oklevél kitüntetést. Az 1878-as párizsi vi

lágkiállításon a „Hungana Drill” sorvelőgép 
1 díjként megítélt ezüstérmet kapott Az 

•885-ös budapesti országos általános kiál

lításon a gyár mintegy 90-féle mezőgazdá

ig '  géppel veit részt. 1890-ben a bécsi 

kiállításon a tízezredik „Hungaria Drill’’ mel
lett Ixrimitatták a továbbfejlesztett „Htinga-

Balance Drill" vetőgépet is.

K. K. iparágteremtő, alkotó tevékenysé

gét, szorgalmát 1873-ban koronás arany ér- 

demkereszttel, I879*líen a Ferenc József- 
'endjel lovagkeresztjével, s 1896-ban pedig 
a Hl. osztályú Vaskorona Rendjellel értékel
ték és jutalmazták

l'oUalom
JHnsirkThw 1‘reis-VVrxeichnis .towie Ik-sihrei- 
Hif>XUer Lmdwinschafilkhcn Maschinen und 
•er.iiUy ails j cr jjjj [;irnJespnv Fahrik von

Külme und Ludwig (Vormals Febst untl Kra- 

uxs) zu Wieselburg m Ungarn. Wien, 1865.; 

SÁRKÖZI Z.-SZIGETVÁRl 1 -SZILÁGYI G. A 

százéves Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 

Gépgyár története. Hp., 1959.; Kühne-gépgyár 

kézirattára - Gyál.

Gajdos Gusztáv

KÜRSCHÁK JÓZSEF

(Buda, 1864. márc. 14 - 

Budapest, 1933- márc. 26)

A tudóst és pedagógust egyesítő kiváló 
matematikusunk. Iparos család gyerme

ke volt. Kitűnő előmenelelű középiskolai 

évei után, 1881-ben, tanulmányait a buda

pesti Műegyetem Tanárképző Karán kezd

te meg Itt különösen Kőnig Gyula és Hu- 

nyady Jenő volt rá ösztönző hatással K. J. 

biztatatására fogott matematikai kutatá
sokba, amelyeknek első eredménye a par

ciális differenciál-egyenletekről szóló tanul
mánya lett. Diplomájának megszerzése 

után, 1886-tól, középiskolai tanári évei kö
vetkeztek Rozsnyón (a katolikus gimná

ziumban), Debrecenben, majd a budapes

ti V. kerületi Állami Reáliskolában, 1890- 

ben a budapesti Tudományegyetemen 
doktorált, és 1891-ben a Műegyetem repê  

titora lett. 1896-ban rk. és 1904-ben «y. r. 
tanári kinevezést kapott. 1916 és 1918 kö

zött a Műegyelem rektora volt, 1897-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia lev és 

1914-ben r. tagjául választotta. Emlékére
1949 óta a Bolyai János Matematikai Tár

sulat minden évben megrendezi a K. J. 

emlékversenyt, a verseny évében érettsé

gizett tanulók számára.
1912-ben jelent meg alapvető tanulmá

nya a Mathematikai és Természettudomá
nyi Értesítőben Az abszolút-érték fogalmá
nak általánosítása címmel, 1913-ban pe

dig az ÍHier l.imesbildung und allgemeine 

Körpertheorie című dolgozatát közölte a Jo
urnal für reine und angewandte Mathe- 

matik folyóirat E két közleménye teremtet
te meg a Kurschák-féle értékeléselméle

tet. amelyben megmutatta, hogy az abszo-
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löt érték*, a határérték- fis a konvergencia- 
fogalom általánosításával bármely értékelt 

test kibővíthető olyanná, amelyben a Ca- 

uchy-sorozatnak van határértéke, és amely 
algebrailag zárt. Igen eredményes volt a va

riációszámítás területén, nevezetesen a va- 

náaószámítás fordított műveletére vonatko
zó munkája, amelynek érdeme a modul fo
galmának általánosítása. A számelmélet

ben egyszerűsítette a Waring-sejtés Hil- 

bert-féle bizonyítását. Több dolgozatának 
tárgya a determinánsok és a mátrixok irre- 

ducibilitása A szerkesztések elméletében 

kimutatta, hogy a változtatható nyílású kor
zó helyettesíthető egyetlen állandó nyílású 

körzővel. Jelentős eredményeket én el a 

differenciálegyenletek elméletéin is Szer
teágazó kutatómunkássága mellett nagy 

gondot fordított az ifjúság matematikai ne

velésére. 1929-ben összegyűjtötte, magya

rázatokkal látta el és kiadta az első 32 or
szágos tanulóverseny feladatait. Kiváló 
egyetemi előadásai 1919-ben könyv alak

ban is megjelentek (Analízis és geometria). 

Egyik szerkesztője volt Bolyai Farkas „Ten- 

tamen”-je új kiadásának.

Irodalom
RADOS Gusztáv: K J MTA Emlékbeszédek 

£ IP  Hp . 1934 ; Műszaki nagyjaink )  le

Sain Márton

KVASSAY JENŐ

(Buda. 1850 ju t 5- 

Bnttiipest, 1919 jan . 6.)

Pesti gépészmérnöki tanulmányai után 
mezőgazdasági és vízépítési tanulmányo

kat folytatott Magyaróváron és Párizsban, 

majd az ottani vízügyi szolgálat szerveze
tének megismerésére Francia- és Németor
szágban. Hazatérve, 1878-ban kapott meg

bízást az általa javasok mezőgazdasági víz

ügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény 

megszervezésére és vezetésére (1880) 

1891-től a vízügyi igazgatás egységes irá

nyításának szerveként létrehozott Országos 
Vízépítési ésTalajjavMsi Hivatal (1899-től

Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője 

volt, 1918-ban vonult nyugalomba.
Négy évtizeden keresztül a vízügyek 

legfőbb irányítójaként való működése új 

korszakot jelentett a magyar vízépítés tör

ténetében. A vízgazdálkodás fejlesztése 
terén elért legjelentősebb eredményei a 
Kultúrmérnöki Intézmény megszervezé
se, és a távlati munkaprogramok ileveze

tése volt A kultúrmérnökség működési 

köre kiterjedt a belvízrendezésre és lecsa- 

polásra, alagcsővezetésre és öntözésre, a 

mederrendezésre és vízmosás-megkötés

re, a halászati ügyek felügyeletére, valamint 
átmenetileg a közegészségügyi mérnöki 

szolgálat ellátására is.
Az intézmény 1879—1918-ig - K J. ve

zetése alatt - kereken 2 millió, 1919-1939- 

ig újabb 900 ezer hektár területet érintő víz

rendezési munkálataival mintegy 3,5 mil
lió hektár területen teremtette meg a kor

szerű mezőgazdasági termelés előfeltéte
leit Egyéb fontosabb eredményei: a vi

zek köztulajdon jellegét kimondó vízjogi 

törvény (1885: XXI11. te.) és a halászati 
törvény (1888: XIX te.) létrehozása, vala

mint a soroksári Duna-ág csatornázásá

nak és a Budapest- csepeli Nemzeti- és 

Szabadkikötő építésének megkezdése
(1910) Vízgazdálkodási, folyószabályozá

si és mezőgazdasági vízépítési szakirodal
mi munkássága egyaránt jelentős. Az MTA 

Fáy-jutalmával kitüntetett Mezőgazdasági 

vizműtan (Bp., 1880- 1882.) című munká

ja évtizedeken keresztül a kultúrmérnökök 

kézikönyve volt. A víziutak fejlesztése ér

dekében kifejlett gyakorlati és szakirodal

mi munkásságáén az MTA 1918-ban Walu- 

man-dijjal tüntette ki A Bp -csepeli Nem

zeti- és Szabadkikötő zárt medencéiének 

lejárati zsilipjét Kvassay-zsilipnek nevez
ték el, és emléktáblával jelölték meg Em

lékműve van Balatonföldváron is.

Irodalom
TRUMMEK Árpíkl-LÁSZI.Óm’ Woldeinár A 
Kultúrmérnöki Intézmény hat évtizede 1879- 
1939 Hp., 1940.

/' Károlyi Zslfimonti
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LAJTA BÉLA

(Óbuda. 187}fan  2}- 

We». 1920. oki 12.)

Leitersdorfer családnevét 1907-ben ma

gyarosította Lajtára. Építész diplomáját a 
budapesti Műegyetemen kapta 1896-ban, 
utána - állami ösztöndíjjal - hosszabb kül
földi tanulmányútra indult Egy éven át 
OlaszojNzághan utazgatott, majd Németor

szágot járta be, és dolgozott Alfréd Messel 
és E. Eberhard Ihne irodájában. 1898 vé

gén Londoniba utazott, ahol egy rövid időt 

R Norman Shaw irodájában töltött. Spa
nyolország és Marokkó után Franciaor
szágon át tért haza. 1901-től Magyarorszá

gon működött haláláig.
A fiatal építészre három nagy mester, 

Messel, Shaw és a századforduló legjelen

tősebb magyar építésze, Lechner Ödön 
hatott Egészéletét meghatározó élmény

anyagot gyűjtött utazásai során a kora

középkori és reneszánsz művészet kevés
sé ismert emlékeinek - polgárházak, kis 

templomok, kapuk, faragványok, búto- 
r°k - fényképezésével 1902-től rendszere- 
***» járt Magyarország különböző részein 

néprajzi anyagot gyűjteni Fölkészülésének 

áljáról így beszélt 1904-ben: „Hazajöttem 
a*zal n fogadalommal, hogy élelemei an
nak az ideálnak megvalósítására szente

ln i, hogy itthon az építészetet magyarrá 
r<-*rini segítsem ' 1902 komi nyitotta meg sa

lát irodá|át, ahol az elsó években mestere.

Otk>n is dolgozott (1902-03), nu|d 
számos tehetséges fiatal építész és iparmű- 

Sok jel arra utal, hogy irodája a szokj- 
M*'ól diéró .amerikai stílusú" volt: kulon 
etiilier foglalkozót t az alaprajzzal, a szerke- 

a homlok/atial s ntegint más a díszí- 

őszietekkel, berendezéssel.
Kfctft iiK'gvakxutli munkája a szecesszió 

•* magyar népművészet összeolvasztása -

nak szándékát tükrözi (volt Bárd-zencmű- 
bolt, Budapest V., Kossuth Lajos u 4., 
1900). 1902-03-ban a Lechnerrel közös 

munkáin (Szirmai-kastély, Schmiedl-sír- 

holt) a mester jellegzetes formavilága tük
röződik. A lechnerí formák hatása alól 
1905 kórul kezdett fölszabadulni, sa „Fia- 
talok"-hoz hasonlóan a finn nemzeti ro 

mantika és az angol építészet példája lebe- 
gett a szeme elótt. Ebben az átmeneti kor

szakában az angolos-finnes tömegformák 
és anyaghasználat keveredett a magyar 

népművészetből leszűrt o ma mentális dí

szítéssel, a j>araszti építés tető- és részlet- 

megoldásaival (Vakok Intézete, Budapest 
XIV., Mexikói út 60., 1905-08. Malonyay- 

villa, XIV., Izsóu. 5., 1905-1907 ). Legfon
tosabb munkái 1908-12 között készültek. 
Az egzotikus Parisiana-mulató (1908-11.) 

után a Kereskedelmi Iskola (Budapest 

VIII., Vas u 9-11.) volt Lajta első, igazán 
kiforrott alkotása. A kiváló alaprajzú, mo

numentálisán egyszerű nyerstégla épület a 
halvány Messel-reminiszcencia ellenére, 
világviszonylatban is a kor egyik legmo

dernebb épülete. Figyelemre méltó a rész
letek, a berendezés gondos megtervezése 
és az ízléssel elhelyezett finom, már-már 

art-deco jellegű omamentális díszítés Ha
sonló korszerűség jellemzi az Erzsébetvá

rosi Bank (Budapest V II, Rákóczi út 18.,

1911-12 ) és egy bérház (VIII., Néprvzin- 

ház u 9., 1911-12.) épületét. Lajta fő művé

nek a Rózsavölgyi-úzletliáz (Budapest V , 

Martinelli tér 5-, 1911—12.) lekinthetó, mely 
az üzlet- és lakószintek karakteres elvá

lasztásával, alul a vázas szerkezet meg
mutatásával, ül. felül a kerámia burkolatú 

homlokzat vízszintes tagolásával, tisztasá
gával, kiegyensúlyozott arányaival a korai 

modem építészet egyik remeke A nem

zetközi építészettörténetben Adolf Loos 

és Josef HofTmann korabeli épületeivel
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egy vonalban lenne a helye A Rózsavöl
gyi-házhoz mérhető épület leit volna a fő

városi könyvtár (1911-14), ami a világhá
ború miatt sajnos terv maradt. Épületein 

kívül több mint harminc síremléket is ter

vezett, melyek a rákoskeresztúri és a Sal

gótarjáni úti temetőben állnak.

Főbb művei

Dér Schöpfer dér modernen unganschen Dau- 

kunst Bildende Kunstler, 1911.A temeift mű

vészete Magyar Iparművészet. 1914.

Irodalom

NÁDAI Pál: Egy modem városépítőről Ma

gyar Iparművészet, 1914.. NÁDAl Pál: L. B. Ars 

Una, 1924.; VÁMOS Ferenc: L B Bp . 1970

Feriutt András

IAKATOS IMRE

(Budapest, 1922 non 5. - 

London. 1974 /ebr 2.)

L. I. (Lipschitz. Molnár) 1944-ben Debre
cenben kezdte matematika-fizika és filo

zófia szakon egyetemi tanulmányait. 1945- 
ben Budapestre, az Eötvös-kollógiumba 

került. Magyarország német megszállása 

alatt bekapcsolódott az ellenállási mozga

lomba. 1948-ban Debrecenben doktorált, 
majd a Népművelési Minisztériumban vég

zett kultúrpolitikai munkát. Lukács György 
tanítványt köréhez csatlakozott. 1950-ben 

„revizionizmus* vádjával letartóztatlak

1950-53 kozott börtönben volt. Kiszaba
dulása után matematikusként dolgozott; 

lefordította Pólya György A gondolkodás 

iskolája cimű könyvét

1956-ban Angliába emigrált. 1957- 59 

közötl Rockefeller Fellow volt Cambridge- 

ben, ahol 1960-ban megszerezte a Ph. D 

fokozatot a Bizonyítások és cáfolatok első 
változatával 1960-tól a London School of 

Eoonomics-on Kari Popper asszisztense 
lett. majd átvette a tanszékei 1969-től a 
London University, 1971-től pedig a Bos

ton University professzora.

Tudományfilozófiája a popperiánizmu- 
son (kritikai racionalizmuson) belül - ké

sői munkáiban pedig egyre távolodó - 
ónálló, markáns új irányzat. ELső nagysza

bású munkája a Bizonyítások és cáfolatok 

Pólya heurisztikájára és Popper tudomány

metodológiájára (a sejtések és cáfolatok - 

conjectures and refutations - módszerére) 

támaszkodva, annak a Lakatos-féle tétel
nek a bizonyítása, hogy a matematika tu
dományának fejlődése nem modellezhető 
az axiomatikus-deduktív úton előállított 

teorémák egyszerű felhalmozódásaként.

Tudományfejlődés-elmélete: a tudomá

nyos kutatási programok metodológiája 

(methodology of sdentific research prog- 

rams) pedig a Popper és Kuhn közötti vi

tában felmerült problémák sajátos, új meg
oldása. A Popper-féle atomista és a Kuhn- 

féle holista koncepció helyett nem egyes 

elméletekre, hanem elmélet-sorozatokra 

értelmezi a tudomány fejlődésének fogal

mát, igy az ő felfogásában a tudományos 
megismerés folytonos és progresszív fo
lyamat

Főbb művei

Proofs and Refutations. British Journal fór the 

Phílosophy of Science, 14 (1963-64). magya

rul: Bizonyítások és cáfolatok Bp., 1981.; Fal- 

xification and tlie Methodology of Soentiíic 

Kesearch Programmes. In: L MUSCKAVE 

(szerk ): Criticism and the Growtli of Know- 

ledge. Cambridge, 1970.; Plulosopliical Pa- 

pers 1-2., (szerk J WORRALL & CL'RKIE) 

Cambridge. 1978

Irodalom
COHEN. R S.- FEYERABEND, P- WARTOF- 

SKY, M. Essays in Memory of Imre Lakatos. 

Reidel, Dordrecht, 1976

Fehér M árta

I AKI KAUMAN
(Szolnok. 1909. febr. / - 

Bethvsda. !9H i febr. 12.)

Az első világháború után hadiárvaként vé

gezte gimnáziumi tanulmányait Szolno

kon és Cegléden A szegedi egyetem Or
vosi Karának másodéves hallgatójaként 

Szent-Gyórgyi Albert előadásait látogatta.
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hár a biokémia akkor még nem volt köte
lező tárgy. Első biokémiai vizsgája egész 

pályafutását eldöntő eseménnyé vált: en
nek nyomán fogadta munkatársává Szent- 

Györgyi. így már egyetemi évei alatt tevé
keny tagja lett a szegedi egyetem Orvosi 

Vegytani Intézetének, amelynek fő kutatá
si témája a harmincas években a biológiai 

oxidációk molekuláris mechanizmusának 

felderítése volt. Az orvosi karon töltött 
négy év után tanulmányait az egyetem 

Természettudományi és Matematikai Ka

rán fejezte be. Vegyészi oklevelét 1935- 
len, a biokémiai doktori fokozatot 1936- 

ban nyerte el, az utóbbit elsőként hazánk
ban. A Rockefeller-alapítvány ösztöndíjá

val 1938-1939-ben egy évet töltött a man- 
chesten egyetem kémiai intézetében Egye

temi magántanárrá 1941-ben habilitálta a 

szegedi egyetem „A molekulaszerkezet je
lentősége a biokémiában" cimű tárgykör

ből. 1947-ben egyetemi tanári kinevezést 
kapott a Budapestre költözött Szent-Györ- 

gyi Intézetben
1948-ban a leedsi egyetem vendégpro

fesszora. Innen már nem tért vissza hazá

idba. Kutatásit az Egyesült Államokban, a 
National lastitutes of Health-ben folytatta.

1963-ban a Laboratory of Biological 

Chemtstry vezetőjévé nevezték ki. Ebben 

az időszakban a Szent-Györgyi Albert által 
létrehívott National Foundation fór Cancer 

Research helyi igazgatójaként is tevékeny
e d e n , és szénior kutatóprofesszorként is 

dolgozott Tudományos pályafutása során 

v<-*ndégkutatóként, ill. vendégprofesszor
ként munkálkodott Manchesterben, leeds- 
ben. Rehovolhban (Weizman-intézet). 
^irizsl^n és a núrnberg-erlangeni egye
temen

A Szcnt-Györgyi iskola tagjaként mind 
J biológiai oxidációk, mind az izoinkuta- 

területén értékes eredményekkel já
rult hozzá a kutatócsoport nemzetközi s»- 

f r0hez. Saját fő kutatási területe azon- 

a véralvadás biokémiája Kiemelke- 

a trombin (a véralvadás köz|K>nti 

enzime) hatásmódjára vonalkozó vizsgála

tai. továbbá az a felismerés, hogy az élet
tani körülmények között keletkező véral- 
vadék tulajdonságai alapvetően eltérnek a 

kémcsőben, izolált tényezők kölcsönhatá
saként kialakuló fibrin-alvadékétól. Ennek 
nyomán munkatársával, Lóránd Lászlóval 

új véralvadási tényezőt fedezett fel, amely 
képes a véraIvadék szerkezetanyagát, a 
fibrint stabilizálni. A felfedezők után az új 
tényezős Laki-Lóránd-faktor, illetve a XIII 

faktor elnevezést kapta a nemzetközi 
szakirodalomban Az izomfehérjékre vo

natkozó tanulmánya és a rákkutatás terü
letéről közölt munkái a transzglutaminá- 
zoknak a daganatnövekedésben és az át
tételekben feltételezett szerepéről szintén 

értékesek,
Tudományos pályájának tennését mint

egy másfél száz tudományos közlemény 
és három, szerkesztésében megjelent an
gol nyelvű monográfia jelzi 1946-ban az 

MTA lev tagjává választotta. Az Egyesült 
Államokban a New York-i és a washingto
ni tudományos akadémia tagja lett. Szülő

hazájával való kapcsolatai a hatvanas évek 

közepétől megújultak, és haláláig mind
jobban elmélyültek Sok fiatal magyar ku

tatónak tette lehetővé, hogy ösztöndíjas
ként laboratóriumában dolgozzék.

Irodalom
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1AKJTS FERF.NC
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Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában 

kezdte, és már ekkor pályadijat nyert egy 
Ixxanikai dolgozatával. A budapesti Tudo

mányegyetemen matematikát és fizikát ta

nul! tanári képesítési szerezve 1880-ban 
(isztondijial Göttingenbe, Berlinbe és Bonn-
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ha ment, hogy csillagászati ismereteit gya
rapítsa. Amint Konkoly-Thege Miklós fel

jegyezte, a göttingeni egyetemen a nagy

hírű W. Klinkerfuess professzor egyik ked

velt tanítványa volt, nála sajátította el az 
égitestek pályaszámításának elméletét és 

gyakorlatát
Hazatérve azonban mégsem tudott 

képességeinek megfelelő állást szerezni

1882-1885 közt a Kir. József Műegyete
men Kruspér István geodéziaprofesszor 
tanársegédje volt, emellett a budapesti 
evangélikus főgimnáziumban tanított, he

lyettes tanári beosztásban. Szabad idejé

ben Konkoly-Thege ógvallai magán-csil
lagvizsgálójában észlelt, fizetés nélküli 

obszervátorként Laklts határozta meg, 

igen nagy pontossággal, a Műegyetem 
csillagvizsgálójának és az ógyallai Asztro

fizikai Obszervatóriumnak a földrajzi szé

lességét.

1885 végén, az akkor megalakított Pos
tatakarékpénztárnál vállalt számvizsgáló 
állást: később pedig a MÁV műszaki osz

tályának alkalmazottja lett. Innen a Keres

kedelmi Minisztérium külkereskedelmi és 

vámügyi osztályához osztották be Emel

lett az órásipari szakiskolában tanított. Bár 
hivatali beosztásában távol került a csilla

gászattól, a szaklapokból állandóan figye

lemmel kísérte az asztronómia fejlődését 

A Természettudományi Közlöny, majd a 

Mathematikai és Physlkai Lapok hasáb

jain számos cikkben ismertette a csillagá
szat. a fizika, sőt, a műszaki fejlődés új 

eredményeit. Cikkeit különösen érdekes
sé teszi, hogy kritikusan szemlélte az ered

ményeket és elméleteket

Nagy figyelemmel kísérte az újabb és 

újabb külföldi obszervatóriumok és tudo
mányos intézmények alapítását, szerve

zését Maga is sokat fáradozott a magyar 

állami csillagvizsgáló megszervezésén 
(eredménytelenül), és elsősorban ilyen 

irányú tevékenységének elismeréseként 

választotta meg a Magyar Orvosok és lor- 

mészetvizsgálók Vándorgyűlésének állan

dó központi választmánya a szervezet tit

kárává. Lakits igen sokat tett a Vándor- 

gyűlések szervezetének és szellemének 

korszerűsítése érdekében.
Igazi munkaterületét az 1880-as évek 

közepén találta meg, amikor Salamon Fe

renc történetiró felhívta a figyelmét a ma
gyar honfoglalás időpontjának akkor még 

tisztázatlan kérdésére. A bizánci és a nyu

gat-európai krónikák alapján csak annyi 

volt megállapítható, hogy a magyar tör
zsek 888 bán még nem jelentek meg ha
zánk mai területén, 900-ban azonban már 
bizonyosan birtokukba vették a Kárpát- 

medencét. A pontosabb kormeghatáro

zásra azonban egy bizánci krónikában fel

jegyzett napfogyatkozás támpontot nyújt

hatott, csak éppen azt kellett kiszámítani, 

hogy mikor volt ez az esemény.

A krónika szerint Leó császár uralkodá
sa ideién - vagyis 88ó után - Bizáncban 

„Napfogyatkozás állott be, úgy hogy éjjel 

lett a hatodik órában, és a csillagok meg
jelentek”. Ezt követte néhány kisebb jelen

tőségű esemény, majd kitört az úgyneve

zett bolgár háború, amelyet követően a 
magyar törzsek megtelepedtek a Kárpát

medencében. Lakits nagy gonddal és ha

talmas számoló munkával 21 napfogyat

kozásadatait határozta meg, és megállapí
totta, hogy ezek kozul a 891. augusztus 8 

án beállt fogyatkozás az egyedül számítás

ba vehető jelenség. A fogyatkozás után 

eltelt időt is számításba véve, végül a hon

foglalás időpontjául a 895-896 éveket je

lölte meg. Ezt az időpontot az úgynevezett 

fuldai évkönyvek is megerősítik.

A magyar honfoglalás idejét végered

ményben L. F. csillagászati számításai rög

zítették. és ezt a kormeghatározást fogad

ta el a Magyar Tudományos Akadémia is. 

Ennek alapján szervezték meg a honfogla

lás ezeréves ünnepségét 1896-ban.
A következő éveklien sorra vizsgálta 

át a régi krónikák csillagászati adatait és 
történeti értékelésük lehetőségét. Kiszá

molta az ó-orosz krónikákban felsorolt 

nap- és holdfogyatkozások adatait (a ma
gyar királyok keleti kapcsolatai alapján
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ezeknek hazánkat is érintő vonatkozásai is 
vannak). E téren munkája úttörő jelentősé
gű volt. Megvizsgálta és alátámasztotta az 

angol Maunder következtetését, amely 

szerint az egyiptomi szárnyas napkorong 
ábrázolás a napfogyatkozáskor feltűnő 
napkorona látványa nyomán alakulhatott 
ki. Más irányú kutatása volt a középkori 
templomok tájolásának vizsgálata. Számos 

észak- és nyugat-európai gótikus temp
lomnál kimutatható, hogy a főhajó tenge
lye eltér a hagyományos kelet-nyugati 
iránytól, és a védőszent ünnepén felkelő 
vagy lenyugvó nap helyzete felé irányul 
Lakits megkezdte a magyarországi román 

kori és gótikus templomok irányainak vizs 

gálatál.
Ámbár történeti-csillagásza ti vizsgála

tai érdekes és értékes eredményekre ve

zetlek, nem keltettek nagyobb érdeklő
dést, és nem szereztek számára szakmai 

megbecsülést. Mindez hozzájárulhatott, 
hogy a túlzottan kritikus, emellett lobba

nékony természetű Lakits egyre jobban 

eltávolodott még korábbi barátaitól is Az 
I világháború ideién Grácban telepedett 
le, és ott is hunyt el,
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ÍAMBRECHT KÁLMÁN

(Fancsova, 1889 m áj 

Pécs, 1936. jan. 7.)

Középiskoláit Pancsován végezte. A buda

pesti Tudományegyetem Bölcsészeti Ka
rán természetrajz-vegytan szakos középis
kolai tanári oklevelet szerzett. 1909-ben 
Hermán Ottó előterjesztésére a M. Kir Or- 

nithológiai Központ ideiglenes gyakorno
kává nevezték ki, 1912-ben II. asszisztens

sé léptették elő. 1913-ban bölcsészeti dók 
torátust szerzett (doktori értekezésének 
tárgya: A lx>rsodi Bükk fosszilis madarai és 
Magyarország fosszilis madarai). 1917-ben 

.szolgálattételre a M Kir Földtani Intézet
hez osztották be, ahol 1918-ban II. o geo

lógus rangra emelkedett. 1918 őszén a 
Természettudományi Szövetség egyik ala

pító tagja és a szövetség titkára lett. A Ta
nácsköztársaság kikiáltása után a múzeu

mi és tudományos lapkiadási ügyekkel 
foglalkozó Természettudományi Direktó- 

num megbízásából a Természettudományi 
Közlöny szerkesztője (az 1919 máj l .-júl. 

15 megjelent számok). A Tanácsköztársa

ság bukása után felfüggesztették a földta
ni intézetben betöltött állásából, s az elle

ne megindított fegyelmi eljárás után 1923- 
ban nyugállományba helyezték. >•

1920-tól a Magyarság című napilap tu

dományos rovatának vezetője lelt. 1926- 

han a földtani intézet akkori igazgatója, 

Nopcsa Ferenc báró előterjesztésére, az 

intézet könyvtárának tiszteletdíjas vezetői 

megbízását nyerte el Nyolc éven át itt 
működött, mígnem 1934-ben a Magyar 

Nemzeti Múzeumhoz nevezték ki könyv 

tárnoknak, s egyúttal megbízták a pécsi 
tudományegyetemen a néprajz előadásá

val rk tanári címmel. Ott már koráidban is 
előadásokat tartott egyetemi magántanári 

minőségben „Az őslöldrajz” című tárgy

kör! *51 (1925 óta). 1935-től haláláig szer
kesztette a Búvár című népszerű termé
szettudományos folyóiratot.

Munkásságának kozpontjálxin az ős

madártan állott, s e tudomány területén
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mai napig Ls maradandó eredményeket 
mutatott fel. Kutatásainak kiindulópontja a 

fosszilis és recens madárszervezet egysége 

volt, s e célból állította fel a madártani in
tézet összehasonlító csontiam gyűjtemé
nyét, amely Közép-Európában a legna
gyobb ilyen jellegű gyűjtemény volt. 1928- 

ban a Földművelési Minisztérium költsé
gén tanulmányozta Európa minden jelen

tősebb őslénytani múzeumát, hogy adato
kat gyűjtsön az ősmadártani kézikönyvé
hez. Egyidejűleg az általa felújított Mie- 

the-Born-féle ibolyántúli sugarakkal fo

lyó paleoosteológiai kutatási módszert is

mertette. Tudományos szemléletéiben so

hasem szorítkozott a puszta tényközlésre, 

hanem az őslénytant mindig korszerű evo
lúciós szemlélet alapján paleobiológiai 

összefüggésekben művelte. Szaktudomá
nyos munkásságán kivül rendkívül sokol

dalú tudománynépszerűsíiő tevékenysé

get is lejtett ki. A szélesebb közönség szá
mára írott munkáit nemcsak lebilincselő 

erejű felkészültség, hanem élvezetes, gör
dülékeny stílus is jellemzi. Mestere, Her

mán Ottó szellemében végzett néprajzi 

kutatásai, főként a magyar szélmalmokra 

vonatkozó ismereteinket gyarapították 
Számos külföldi tudományos társaság vá

lasztotta tagjai sorába.
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LAMPICH ÁRPÁD

(Budapest, 1898 máj. II.-  

Esztergom, 1956. ápr 30.)

A budapesti István úti gimnáziumban érett

ségizett 1916-ban, majd katonai szolgálat
ba hívták. Műegyetemi tanulmányait 1918- 
ban, a frontról történt három hónapos sza

badságolásakor kezdte; 1921-ben letette 
az első, 1922-ben a második szigorlatot a 

gépészmérnöki karon. 1921. nov. 10-én 

társaival (Kintses László, Majer József, Rot- 

ter Lajos) megalapította a Műegyetemi 
Sportrepülő Egyesületet (MSE), ahol irá

nyításával nőtt fel a hazai repülőgép-terve

zés és repülőműszaki élet egész generá
ciója. 1923-31 között vezette az MSE .szer
kesztési irodáját és a kísérleti műhelyt. Itt 

építették, 1923-24-ben az első repülőgé

püket, a (Lampich) L-l „Mama kedvence" 

típust - 12 méteres fesztávolsággal, köny- 
nyű faszerkezetben, egy 12 LE-s Thorotz- 

kai-féle, kéthengeres motorral. Ez volt a 

világ első motoros vitorlázó gépe.

Már a következő egyszárnyú, együléses 

könnyű repülőgépe, az 1925-ben elké
szült L-2 „Róma", jelentős nemzetközi si

kereket ért el a 200 kg-nál könnyebb re

pülőgépek kategóriájában: Kaszala Ká
roly, majd a tervező Lampich Árpád sor
ban három világrekord-repülést végzett 
vele, Bánhidi Antal pedig 1929-ben több 

mint 5000 km-es utat megtéve, a svédor

szági Karlstadtba (hallgatók alkotásait be

mutató ottani kiállításra) és vissza repült - 

ezzel is bizonyítva a gép kiválóságát

Az 1926-ban elkészült kéiszárnyú, egy- 

uléses L—4 „Bohóc" műrepülőgép kis há
romhengeres 35 LE-s (26 kW) Thorotzkai 

motorjával a repülőnapok főszereplője lett 

és azok bevételével biztosította az egyesü
let anyagi lehetőségeinek jórészét. Még a 

nagy gazdasági válság előtt megépült a 

Bánhidi Antallal együtt tervezett BL-5 és 
BL-ó kétüléses Iskola-repülőgépek négy 

péklánya és acélcsőből a Lampich L-9 

.Veréb" típusú kétüléses, alsószárnyas 

könnyű sportrepülőgépe.
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1931-ben, amikor idehaza a lehetősé
gek beszűkültek, Lampich Árpád elfogad
ta a Th Hopfner Flugzeugbau Wien cég 

meghívását egy .speciális kétmotoros szá
razföldi-vízi magánrepülőgép tervezésé

re. 1933-ban készült el és ez lett Közép- 
Európa első amfibia repülőgépe, amelyből 
később még ló darabot építettek Az első 

gépet az Oetker .sütőporgyáros család vet
te meg, majd a Habsburg család rendelt 
egy hasonló felsőszárnyas, kétmotoros, 

ötüléses túrarepülőgépet, Lampich tervet 
szerint. A sikerek után állami megrendelé

seket kapuk kétüléses iskola- és katonai 

gyakorlógépek tervezésére, majd sorozat- 
gyártására, amelyekkel megteremtették 
az osztrák repülőipar alapjait. Ezekhez a 

munkákhoz Lampich magához hívta itt

honról Samu Béla szigorló gépészmérnö
köt, akinek jelentős rész jutott a gépek 

statikai számításaiból és részletterveiből.
1934-ben, G. Nagler kísérletei alapján, 
részt vettek egy 80 LE-s (59 kW) könnyű 
helikopter építésében i.s.

L Á.-t még ez évben meghívták az 
újonnan induló - a Hirtenberg fegyver

tröszt keretében szervezett - állami repü- 

lőgépgyár, a Wiener-Neustadter Flugzeug- 
werke (WNF) műszaki igazgatói posztjára. 

A gyár átvette a korábbi konstrukciók so

rozatgyártását és négy újabb, Lampich irá

nyításával tervezett, szállító és kiképző 

repülőgépet is gyártottak már az „An- 
*chluss"-ig, ami után - németellenes maga

sítása miatt - hazatoloncolták. Itthon előbb 

a MÁVAG repülőgéposztályát, majd Győr
iben a MVG repülőgépüzeméi vezette a 

második világháború alatt. 1945 után meg

tervezte a repülőgéproncsok és -anya- 

K<>k összegyűjtését é.s új repülőgéptervek- 

•Wd jelentkezett a pályázati versenyeken.
1950-1(51 egy korszerű, nagy teljesítményű 

vitort'izórepulőgép-család tervezését irá

nyította; „Gyór-2” néven ennek első tagját 

n,(-‘g Is építették, duraluminium szerke
zte i. Első volt abban is, hogy gazdasági 

Vadatokhoz - mezőgazdasági és speciá- 
l|s szállító feladatokra - elkészítette hat

„munkarepülőgép" előtervél. Győrből át
helyezték Esztergomba, az államosított 

repülőgépgyár műszaki vezetőjének Itt 
nagyvonalú terveket készített arra vonat

kozóan, hogy hogyan lehetne bekapcsol
ni hazánkat a nemzetközi repülőgépipar
ba. Ebből csak az első 50 darab,.lak—18 tí
pusú, fémszerkezetű szovjet iskola-repülő

gép gyártását tudta levezetni korai halá
láig
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SteerJános- Winkler László

LÁNCZOS KORNÉL

(Székesfehérvár, 1893. febr. 2. - 

Budapest, 1974. Jiin. 25)

Tanulmányait a székesfehérvári cisztercita 

gimnázium után a budapesti Tudomány- 

egyetemen folytatta. Diplomáját 1916-ban 

kapta meg, és Tangl Károly tanársegédje 
lelt a budapesti Műegyetem fizikai tanszé
kén Doktori értekezése 1919-ben készült 

el, megvédésére azonban csak 1921-ben 
került sor Ortvay Rudolfnál. Hamarosan 
emigrált, előbb Frankfurtban, majd Berlin

iben dolgozott, s itt került szoros kapcso

latba Einsteinnel Ez a kapcsolat személyes 
barátsággá és munkakapcsolattá is fejlő

dött, 1928-29-ben Einstein munkatársa volt. 
A 30-as években előbb Angliába, majd az 

Egyesült Államokba ment. Hosszabb ideig 

az Indiana állambeli Lafayette-lien a l’ur- 
due egyetemen dolgozott. Az 50-es évek
e n  visszatért Európába. Az írországi Dub

lin Institute fór Advanced Studies a mun

kahelye élete végéig
Tudományos tevékenysége a relativi

táselméleti kutatásokkal indul Mind a spe 
ciális, mind az általános relativitáselmélet 

szempontjából lényeges meglátásai van
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nak, amelyek többek közölt matematikai, 
differenciálgeometriai eredményein ala

pulnak. Eredményei az ún. egységes térel

mélet (unified field theories), tehát a gra
vitáció és az elektrodinamika egységesíté

se szempontjából épp oly jelentősek, mini 
a nemlineáris gravitációs térelmélet és a 
mozgástörvények kapcsolatának kideríté
sében. Vizsgálatainak másik iránya a mo

dem kvantummechanika matematikai ap
parátusának kidolgozásával kapcsolatos. 

Az integrálegyenletek elméletének oldalá

ról közelítette meg a sajátérték-problémát. 
E kutatások kezdete óta eltek fél évszázad 
után derült ki koncepciójának maradandó 

értéke. A modern analízis gyakorlati prob

lémái is érdekelték Igen sok olyan köze
lítő eljárás kidolgozóba fűződik nevéhez, 

melyek gyorsan konvergálnak, és ami a 

legérdekesebb a felfedezésük után meg
született elektronikus számítógépek algo
ritmusai számára könnyen adaptálhatóak. 

Matematika- és fizikatörténettel is foglal
kozott. Közel 100 tudományos cikk és szá

mos könyv szerzője, ez utóbbiak köziil 
több magyar fordításban is megjelent.

Főbb müvei
Aliién Einstein and The Cos ni le World Order 
1965 ; Számuk mindenül* Hp.. 1972 ; A geo
metriai térfogatom fejlődése Hp . 1976

Irodalom

MARX György: I. K Fizikai Szemle, 197-t 

GYÖRGYI Géza L K Fizikai Szemle, 1974

Aboityi U>áii

tá.sok miatt nemzetközi szindikátusba cél
szerű belépni. Apja méltányolta elképzelé
seit, és a későbbiekben a Láng-gyár bizo

nyos hagyományos cikkek mellett minden 

esetben rugalmasan alkalmazkodott a tech
nikai fejlődéshez és a piaci igényekhez. Az 

1911 október 31-i részvénytársasággá ala
kulás után vezérigazgatóvá nevezték ki, és 

az 1948. március 2ó-i állami tulajdonba 

vételéig irányította a gyárat. Szorgalmazta a 

dízelmotor gyártást, és minden esetben vi

lágszínvonalú terméket készítettek. A fej
lesztést. a korszerűsítést mindig alapelvé
nek tekintette. Szükség szerint szesz-, cu

kor- és konzervipari berendezéseket is 
gyártottak. A gazdasági világválság idején 

még nyomdaipari gépeket is készítettek, 

azért, hogy átvészeljék a gazdaságot meg

rázó megpróbáltatást. Ápolta a vállalat 

nemzetközi gazdasági kapcsolatait, mindig 
arra törekedett, hogy a színvonalas gyárt

mányok exportja a gyárnak elismerést és 
további megrendeléseket biztosítson a kül

földi piacokon

Irodalom
DIÓSZEGI György A Láng Gépgyár története 

Hudapes! (folyóirat), 19H0 , Műszaki nagyjaink

1. kftt.

Diószexi György

LÁNG LÁSZLÓ
fPoZioity, I837.jtin. /J-  

Hudupcst, 1914. Jan. I )

LÁNG GUSZTÁV

(Budapest, I87 j./cbr I I  - 

Hilda/test, 1960. Jan. M )

Tanulmányait a bécsi és a Ixirlm-charlotten- 

burgi műegyetemeken végezte Európai ta

nulmányútja során szerzett tapasztalatai 

alapján gyáralapító apjának, Láng László

nak termékszerkezet! Iiövitést, és gyárszer

vezési változást is javasolt. Jól érzékelte, 

hogy az ellennyomásos gőzturbina a jövő 

ú| erőgépe, szervezetileg pedig a piaci l»a-

Nagyapja és apia is orvos volt. de ő szakított 

a családi hagyománnyal, a technika vívmá
nyai kötötték le érdeklődését. Becsben fel

sőipari iskolát végzett, majd töl>b ismert 

l>écsi gépgyárban dolgozott, s ott szerezte 

meg széles körű gyakorlati tapasztalatait 

1866-ban Hestre költözött, és üzemvezető

ként helyezkedett el az Első Magyar C5ép- 

gyárlxin. Vállalkozó kedve arra késztette, 
hogy 8-10 alkalmazottal dolgozó önálló 

gépműhelyt nytsson (1868) A Váci körúton 

lévő hérett műhelylvn (a mai Alkotmány 
utcával szemlx-n) elsősorban javításokat
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végzett és kisgépeket gyártott. Nagyon ér
dekelte a korszak legjelentősebb erőgépé

nek. a gőzgépnek fejlesztése. Egyik gőzgé

pnek az 1873-as bécsi világkiállításon elért 
sikere arra késztette, hogy vállalkozását ki
terjessze. Az akkori külső Vád úton (a Láng 

Gépgyár mai helyén) egy régi keményítő
gyár épületeit átalakították és Ix-rendezked- 
tek a gőzgépgyártásra A cégbírósági be- 

legyzés 1873 december 4-én történt. Láng 

IínzJó érzékenyen reagált minden műszaki 
újdonságra. Saját erőből történő gózgépfej- 

lesztésen kívül a versenyképesség érdeké
ben különböző találmányok (Corltss-féle 
csapos vezérlés, Collmann-féle vezérmű 

stb) megvételével, a technikai haladást je

lentő és a nemzetközi élvonalhoz tartozó 

gőzgép-konstrukciókat készítettek. Az 1900. 
évi párizsi világkiállításon a gőzgépe nagy

díjat és aranyérmet, idehaza pedig az ipar

fejlesztési tevékenységéért magas kitünte

tést kapott A gőzgép legkülönbözőbb vál
tozatainak sikere mellett malomipari gé
pek, cementipari berendezések és kazánok 

gyártásával is nemzetközi elismerést vívtak 
ki. A századforduló körüii időszakban foko

zatosan Gusztáv Ha közreműködésével ve

zette a gyárat, majd 1911-ben az addig csa
ládi vállalat részvénytársasággá szervezé
sekor visszavonult.

Irodalom
DIÓSZEGI György A Líng Gépgyár története 
liudapest (folyóirat), 19H0 : Műszaki nagy
Iáink, 1. kot.

Diószegi Cyorg)'

l á n g  Sá n d o r

(Hákfisstfiilnüháív. I9I.Í Jül 29- 

liinlíipcil. !9H2.Jm 6)

A budapesti Kemény Zsigmond Általános 

Reáliskolában 193l-l>en érettségi zen, ami
kor is az országos középiskolai földrajzi 

tanulmányi versenyen első helyezést ér 

vl- Tanulmányait .i budapesti Tudomány- 

'■’Kyctomen lolyiatta, ahol 1936-ban fökl- 
r-íjz-terinéNZetnijz szakos tanári diplomát

szerzett, majd 1938-ban földrajz-földtan- 

ásványtan szaktárgyakból kitüntetéssel 
doktorált. 1938 es 1942 közöli gimnáziumi 
tanárként tevékenykedett, először Eger
ben a Dobó István, majd a budapesti Tol- 
dy Ferenc Gimnáziumban 1942-ben a bu

dapesti Tudományegyetem Földrajzi In
tézetének tanársegéde lett, ahol 1944—45 
ben egyetemi magántanár, majd 1946-ban 

intézeti tanár lett. Budapesti egyetemi ok

tatói tevékenységét 1958-63 között meg 
szakította, amikor is a szegedi egyetemen 

oktatott. Az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Általános Természeti Földrajzi 

Tanszékének vezetőjévé 1963-ban nevez

ték ki, s 1965-tól nyugdíjazásáig tanszék

vezető egyetemi tanárként tevékenyke
dett A földrajztudományok kandidátusa 

címet 1955-ben, a földrajztudományok dok

tora címet pedig 1964-ben kapta meg.
Pályája kezdetén a negyedkori felszínfej

lődéssel, majd a folyóteraszok kutatásával 
és a völgyhálózat fejlődésével foglalkozott. 
A legkiemelkedőbb eredményeket a komp

lex karsztkutatás, a karsztmorfológia, a 
karszthidrológia és hidrometeorológia te

rületén éne el, lóként a Dunántúli-közép

hegység és a Bükk térségével foglalkozva 
Szakmai munkásságára jellemző, hogy el
méleti tevékenységét terepi munkával ala

pozta meg, s eredményei széles körű hazai 
és külföldi helyismeretről tanúskodnak 

Nagy figyelmet fordított arra, hogy elméle

ti eredményeit gyakorlati megvalósítás kö

vesse. Több város, igy Pécs, Szekszárd. Mis
kolc, Salgótarján vízellátására készített javas

latot, de szorgalmazója volt a nyári idászá 
mítás levezetésének is. Majd negyven évi 

egyetemi oktatói tevékenysége eredménye
ken! lobbgenerációi indított el a földrajzta

nári pályán. Publikációinak száma megha
ladja a háromszázat, melyek kozott több 

könyv, egyetemi jegyzet és számos szakvé

lemény, javaslat található. Készt veti a Ma

gyar Földrajzi Társaság 1952. évi. és a Ma
gyar Karszt - és Barlangkutató Társulat 1958. 
évi újjászervezódésélx‘11, mindvégig lóként 

a karsztkutatás képviseletéiben A Barlang
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kutató Társulat tevékenységi 1966-tól több 

mint másfél évtizedig elnökként irányította 
Tudományos munkásságát számos hazai és 

külföldi szervezet kitüntetéssel, tiszteleti 

tagsággal ismerte el

Főbb művei

Folyóterasz tanulmányok. Doktori értekezés 
193H; Matematikai és csillagászati földrajz és 
térképészet Hp., 1952 ; A Mátra és a Hrtrzsony 
természeti földrajza. Hp., 1955; A Cserhát ter
meszen földrajza Hp., 1967.; Általános termé
szeti földrajz. I—II. Hp., 1975.

Irodalom
DÉNES György: L íi. Kjrszt és Harlang, 19H2 
II; SZÉKELY András: Emlékezés L S.-ra. Föld
rajzi Közlemények, 1982. 4.; UALÁZS Dénes: 
Magyar utazók lexikona. Hp., 1993

Székely Kinga

IÁ N Y I SÁMUEL

(Igló. 179 !.(?)- 

Kékkó. 1860 mdrc 9 )

Szerény sorsú iskolamester fia volt. 1823 

szept 29-én mérnöki oklevelet szerzett, de 

tanulmányai közben festett is.
Korai tájképei, lájraizai 3Z ugyancsak 

mérnök, id. Markó Károly munkáival mu

tatnak rokoaságot. L. S. késmárki és kassai 
tanulmányai után a Balassák kékkői ura

dalmában végzett mérnöki gyakorlatot, 

inig az ugyanitt született Markó előbb a 

lublói uradalom, majd az egri érsekség 

mérnöke volt. Lányi első rajzait még nóg

rádi (kékkői) évei alatt készítette, s azok 
Mocsáry Antal megyei monográfiájában 

jelentek meg (1826) Ezek részint mérnö
ki szigorúsági! várképek, részben nem ke

vésbé szigorú, sőt, konstruktív erejű, szín 

te Barcsayra emlékeztető tájanatómiai raj
zok (vagy: metszetek), ahol a kegyetlen 

talajerózió a dombokat az anyakőzetig le- 

rmrztelenitette,
Oklevelének megszerzése után kincstá

ri állást vállalt, és a Köröv-Tisza-völgy fel

mérését vezető Huszár Mátyás mellé ke
rült, aki a korábhi működési területéhez 

közel eső Sajó felmérésével bízta meg

Huszárt a Körösöktől hamarosan a Du- 
na-mappáció élére állították, s így 1834-46 
között a Tisza-felmérés irányítója lett. Több 

mint tíz éven át vezette a fél országrészre 

kiterjedő munkát, amelynek végső szaka
sza (a terepen készült rajzok összesítése 
után) a szabályozási tervek készítése volt 

Vitathatatlanul ők voltak Széchenyi or

szágos érdekű Tisza-szabályozásának elő
készítői és megalapozói Lányi irányítása 

alatt itt időnként 30 főt is meghaladó kiren
deltség dolgozott. E térképeket a kincstári 

jelentések - a hivatali rangsornak megfele

lően - Vásárhelyi halála után is az ő neve 
alatt emlegették egy ideig. Joggal remélhet

te, hogy a szokásos hivatali gyakorlatnak 

megfelelően Vásárhelyi helyére kerül, de a 
magyarellenes hivatalvezető: Rauchmüller 

von Ehrenstein megtagadta kérését A sértő 
visszautasítás távozásra késztette. L S. mun
kájának összesítése egy addig (és azóta is) 
teljesen ismeretlen bécsi rajzoló, Weiss Ist

ván művészi munkájaként (szép litográfiá

jaként) jelent meg 1860-ban a bécsi állam

nyomda kőnyomatos sokszorosításában.

L. S. ebben az időben közel hetvenéve

sen és betegen is kemény terepmunkára 
kényszerült, a kékkői uradalom mérnöke

ként - mindenkitől elfeledve - halt meg 
Ma már tudjuk, hogy L. S. - Vay Miklós, 

Huszár Mátyás és Vásárhelyi Pál mellett - 
korának egyik legképzettebb és országos 
viszonylatban is legnagyobb teljesítményt 

nyújtó mérnöke volt.

Irodalom

HENDEFY László L. S. életút|a Művészettörté

neti Értesítő 1971

P Károlyi Zsigmond

LASSOVSZKY KÁROLY

(Gvetm /ma. Delta. Szintakta/. 1897 mdrc 2J - 

Roston 1961, dec 20.)

Elemi iskolába szülőfalujában járt. Közép

iskolai tanulmányait a besztercebányai és 

a losonci gimnáziumokban végezte. Ez 
utóbbi helyen tette le az érettségi vizsgál
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19>5-ben. Egyetemi tanulmányait a buda

pesti Tudományegyetem bolcsészetkarán 

végezte és ott szerezte meg 1920-ban a 

doktori oklevelet a csillagászat-fizika-ma 
tematika tárgykörből. 1952-ben a Tudo
mányos Minősítő Bizottság a fizikai tudo
mányok kandidátusává nyilvánította.

1918-1919. években gyakornoki, 1920- 
1921 években asszisztensi minőségben 

az Egyetemi Földrengési Obszervatónum- 
han működött. 1921-ben a Konkoly-The- 

ge Csillagvizsgáló Intézet adjunktusává, 

1938-ban az intézet igazgatójává nevez
ték ki. 1943-50 között a budapesti tudo

mányegyetemen a csillagászat nyilvános 

rendes tanára volt. 1951-től 1955-ig az Ál 
lami Geofizikai Intézetben mint tudomá

nyos munkatárs működött.

1925-ben Rockefeller-ösztöndíjjal egy 
évet töltött az Amerikai Egyesült Államok 

legnagyobb csillagdáiban (Harvard, Yer- 

kes. Lick, Mt. Wilson stb), több hónapot a 
kanadai Victoria csillagdában, az 1931 
évet a németországi babelslergi csillagdá

ban, ezenkívül hosszabb-rövidebb ideig 

még számos más csillagdában (Angliában. 

Dániában, Svédországban stb). Több kül

földi kongresszuson vett részt, s egy nap- 
logyatkozás-expedíciöban Amerikában

Tagja volt a Nemzetközi Csillagászati 

Uniónak, a Nemzetközi Geodéziai Unió 

hazai bizottságának, az Astronomische 

Gesellschaftnak. és a Szent István Akadé

miának. Éveken át választmányi tagja volt 

a Matematikai és Fizikai Társulatnak, a 

Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Ma

gyar Természettudományi Társulatnak és 
*?z utóbbi társulat csillagászati szakosztá

lyának egy cikluson ál elnöke. Az Egyesült 

Államokban tagja volt az „Amencan Astro- 

nomical Society"-nek.
Az öl éven át az ó igazgatása alatt állott 

és elhanyagolt állapotban átveti Konkoly- 
Miege Csillagvizsgáló Intézetet újjászer

vezte, lerendezését a hálK>r\is nehézsé

gek ellenére ts jelentékenyen gazdagitot- 
t!'. az ott végzett tudományos munkát in

tézeti kiadványként közzétette

1943-ban vette át az ugyancsak újjá
szervezésre szoruló Egyetemi Csillagásza
ti Intézet vezetését

1947-ben megszervezte az egyetemen 

létesített Amerikai Intézetet, melynek ve
zetésével őt bízták meg. Itt sikerült neki 
egy ezer kötetes könyvtárat létesíteni és 
közel ötven folyóirat ingyenes küldését 
biztosítani.

Tudományos működése túlnyomó ide
jét (22 esztendőt) csillagdákban töltötte, s 
így tudományos dolgozatai nagy része saját 

megfigyeléseinek közzététele. Észleléseit 
sarkmagasság- és sarkmagasságingadozás- 

meglvatározásokka! kezdte, majd főképp 
fotometriai észleléseket végzett (fotográfiai 

úton, vizuális és fotocellás fotométerekkel, 

főképp változócsillagokon és fotometriai 

kettőscsillagokon, az utóbbiakon pálya

számításokat is végezve. Önállóan megje
lent művein kívül tudományos értekezé
sei, cikkei (melyeknek száma kb. 150) ha
zai és külföldi folyóiratokban, valamint a 
svábhegyi Csillagda, Harvard Obszerva

tórium és az Eötvös Loránd Geofizikai In

tézet kiadványai sorában jelentek meg
Hat éven át szerkesztette a Csillagásza

ti Lapokat. Munkatársa volt a Pantheon 
kiadásában megjeleni Kis Enciklopédia 

nak és számos lexikonnak. Szerkesztésé
len jelent meg az egyetlen magyar Csilla

gászati Lexikon.
1956-ban az Amerikai Egyesült Álla

mokba emigrált. Rockefeller ösztöndíjai 

kapóit és kutatómunkái végzett a Swarlh- 

more-i egyetem csillagdájában, majd 1957 

őszén Washingtonba ment a georgtowni 

egyetemre, ahol mint professzor előadott 
és tudományos munkát végzett. 1958-ban 

meghívták a Smilhsonian Csillagvizsgáló 

Intézetbe, a Harvard Egyetemen, hogy 
közreműködjön a Rályaszámitási Osztály

nak a műholdakat nyomon követő prog

ramiában. Rövidesen kinevezték az újon
nan szervezeti Fotoredukciós Osztály igaz

gatójává.
Az elkövetkező hónapok alatt megszer

vezte azt a programot, ami pontosan meg
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határozta a műbolygók pozícióját, felmé
réseket végezve a Baker-Nun fényképe
zőgépen végzett felvételeken. Az ő igaz

gatása alatl adoptálták a kétcsavaros kom- 
parátort (összehasonlító műszer) a mű

bolygóképek felmérésére, és ezt a szerke

zetet később automatizálták.
Az ő igazgatása alatt indították be a 

Burrough félautomatikus digitális számító

gép használatát, és ezután hamarosan 
összeállították a számolási müveletiervet 
az IBM 704 komputeren, melyek a számí

tások idejét több óráról percekre, majd 
másodpercekre csökkentette. Ez a számí

tási módszer - a műbolygók pozíciójának 

meghatározásához - már 1959 szeptembe

rében megszokott munkamódszerévé vált

Ugyanezen idő alatt ő felügyelte an

nak a módszernek a kifejlesztését, ami ki- 
finomította és egyúttal látványosan meg
növelte a műbolygók megfigyelésének 

technikai preciziójál.
1960-tól 1961 decemberében elkövet

kezett haláláig az ő felügyelete alatt indí

tották el azt a programot, ami felügyelte a 
megfigyelő állomásokról kapott Baker- 

Nun fényképek minőségét Ugyanakkor 
több cikket ín. ami meghatározta és elma
gyarázta a fotoredukációs módszerek ki

fejlesztését. Halála után, 1962 januárjában 

a Smithsonian Intézet a kimagasló tudo

mányos teljesítménye elismeréséül poszt
umusz kitüntetésben részesítette

Lassotvzky Péter-Poitori Tbeurewk Aurél

LÁSZLÓ TIHAMÉR

(Kolozsvár, IVIO .fan l j  - 

Kolozsvár, lOftü má] 26.)

1928-ban érettségizett a kolozsvári Unitá
rius Kollégiumban Egyetemi tanulmányait 

szintén Kolozsvárott végezte és 1933-lxin 

fejezte be az I Ferdinánd Tudományegye
tem fizika-kémia szakán Ezután vissza

téri gimnáziumiba - ahol egyébként édes

apja is tanított - és tanárként dolgozott (a 
hadifogságot leszámítva) egészen I94H-

ig, mikor is a helybeli Almérnöki Intézet 
magyar tagozatára került tanársegédnek 
Eddig az időpontig, Heinrich Lászlóval kö

zösen, négy tankönyvet jelentetett meg a 
magyartannyelvű középiskolák számára.

1946-tól 1949-ig ingyenes másodállás

ban, a megalakult Bolyai Tudományegye
tem fizika tanszékén tevékenykedett Köz
ben megvédte az ionkristályok növeke

déséről irt doktori értekezését az ott taní
tó Gyulai Zoltán professzornál. Ezt köve

tően, tíz éven át (1952-től tanszékvezető 

tanárként) ezen az egyetemen tanított és 

egészséget nem kímélő ritmusú munkás
sága egybefolyt a matematika-fizika kar 

megszervezésével és a fizikai, főleg elekt
romos és elektronikus laboratóriumok lét
rehozásával. Ez az elektronika későbbi je

lentőségének a korai felismerésére utal. 
Szorgalmána k, szervezőképességének, 

példamutatásának, valamint élményt nyúj

tó előadásainak vonzerejével elérte, hogy 
ez a felismerés egy kolozsvári elektrofizl- 

kai tudományos iskola megteremtésében 

hasznosítód jék

Az egyetem és a kar sorsával való elkö

telezettségét dékánhelyettesi és dékáni 
megbízatásai i.s igazolták. 1959-től az 1971- 
ben bekövetkezett nyugdíjazásáig az egye
sített Babe$-Bolyai Tudományegyetem 

elektromosságtan-elektronika, majd 1969- 

től az elektronika-rádiótechnika tanszéké

nek vezetőjeként folytatta munkásságát. 

Több egyetemi jegyzet szerzője
Ötvennél több tudományos és 100 ko

rüli népszerűsítő közleményének és ennél 

több, főleg a kolozsvári rádióban elhang
zott előadásainak a tárgya széles skálát 

ölel fel, de uralkodnak bennük a villamos 

és mágneses jelenségekkel kapcsolatos 

témák. Életére jelképesen jellemző, hogy
1944-ben „Kauer'-dijat kajxxt fizikából 

Magyar Természettudományi Társulattól, 

inig 1953-ban Bukarestiben Munka Érdem

renddel tüntették ki.
Frdeklődési köre nem szorítkozott szak

mai kérdésekre. Kulturáltságának sokrétű
ségére utal az a körülmény is, hogy Huta-
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Ion két-két ével tanult a teológián, illetve 
a konzervatórium zongora szakán Ké
sőbb tevékeny tagja volt a Magyar Népi 
Szövetségnek, az Oktatási Minisztérium 

Tanterv Véglegesítő Bizottságának, a Ma
tematikai és Fizikai Lapok szerkesztősé

gének

Irodalom
V1NCZE Mária L. T Természettudományos 
arcképcsarnok Művelődés, 33 19H0

fíód i Sándor

IÁSZLÓFFY WOIDEMÁR

fKolozsvár, 1903-máj. 2.- 

lUiiíapest. 1984.jan. I( i)

Kassai középiskolai tanulmányai után Sá

toraljaújhelyen érettségizett (1920), a Mű
egyetemet Budapesten végezte (1925), 

ahol tanársegéd lett, majd közgazdasági
mérnöki oklevelet is szerzett (1928). Rövi

desen a Vízrajzi Intézet (a mai VITI 'KI 

elődje) munkatársa lett (1928-tól). A Duna 

Bizottság számára itt készítette első Duna- 
hidrológiai tanulmányait, amelyek a testű
iéi hivatalos nyelvén, franciául megjelen

ve, a fiatat mérnök nevét szakmai kórök- 
l*jn azonnal ismertté tették

1930-ban egy tudományszervezési jel

legű írással jelentkezeti, amelyben a hidro

lógiai kutatás feladatait és az adatszolgál

tatás helyzetéi vetette egybe. Sajó Elemér 

ennek alapján hízta meg a Vízrajzi Év
könyv újjászervezésével és szerkesztésé

vel, ami valójában egész vízrajzi adatgyűj

tési és feldolgozási rendszerünk megújítá

s i  kívánta (1930). Feladatát több más 
ország hasonló gyakorlatának összeha

sonlító elemzésével nemzetközi szinten 

oldotta meg.

1931 -Ixm vette át az FM vízügyi mű- 
•V-aki főosztály könyvtárának vezetéséi, s 
•' tízezer köteles könyviárat a decimális 

fendszerii szakkatalógus felállításával kor
szerűsítette és Vízügyi Könyvtár néven az 
egész vízügyi szolgálat munkájának infor

mációs bázisává fejlesztette.

Hasonló tudományszervezési koncep
ció jegyében kapcsolódott be 1932-ben a 
Vízügyi Közlemények szerkesztésébe is, 
ahol a Szakirodalom rovat bevezetesével 
szolgálta az információ terjesztését és a 

nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Tö

rekvéseit 1945 után vme teljes sikerre, 
amikor a lapot a folyóirat terjedelmének 
bővítésével és az arra érdemes tanulmá
nyok kivonatának több világnyelven való 

közlésével nemzetközi cserekiadvannyá 

tette
Az 1930-as években bővüli irodalmi te

vékenysége Főbb írásai: „A Tisza-völgy" 

és „A Duna magyar vízjárása". Az utóbbit 

több nyelvre is lefordították, s tartalma és 

módszertani újításai (grafikai ábrázolás

módja) révén vált jelentőssé és közismert
té. 1934-ben egy hasonló összefoglaló ta

nulmányával műszaki doktori címet nyert, 
miközben bővülő tudását, szélesedő tájé

kozottságát egyre több kiadvány szerkesz

tésében vették igénybe
1941-ben Teleki Fái javaslatára a Ko

lozsvári Kultúrmérnöki Hivatal élére he
lyezték egy jövőbe mutató erdő- és talaj
védelmi törvény előkészítésének feladatá
val. (Munkatársként Rázsó Imre, a későb
bi műegyetemi tanár került mellé.)

1942-től az FM vízhasznosítási ügyosz

tály vezetője lett. Új munkakörében még 
tájékozódni sem volt ideje, amikor egy 

súlyos l>etegség(a tbc) betegszabadságra 
kényszeríti.

Munkássága európai nevet és rangot 

szerzett számára: vízügyi szolgálatunk ki 

emelkedő hidrológusakénl becsülték itt

hon és külhonban egyaránt. Számos kül
földi elismerése közül a legkedvesebb volt 

számára a toulouse-i akadémia Fermai-ér- 
me és t. tagsága, 1961), valamint a bécsi 
műegyetem Prechtl-érme, amelyet a „Du

na hidrológusaként" érdemelt ki (1963).
Irodalmi tevékenysége gazdag és sok

rétű a 80. .születésnapjára készült album 
több mint 150 írását tartja számon: köztük 

kereken 100 magyar, 50 idegen nyelvű és 

löbb mint 100 recenzió rögzíti Ix-nne je
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lenkori tudományos életünk krónikáját, 

mig történeti írásaival a múlt valóságos 
dokumentátora lelt.

Életművére a Tisza monográfiája tette 

fel a koronát, mely különösen az 1932-es 
Tisza-völggyel egybevetve mutatja (már 
csupán tízszeres volumenével is) milyen 
messzire jutott L. W. és a magyar hidroló

gia egy félévszázad alatt. Nem egyszerű 

hidrológiai mű ez: a Tisza és völgyének 
teljes élettörténete: „A vízi munkálatok és 
a vízgazdálkodás a Tisza vízrendszeré
ben". amely előlegezi a jövő rendszerel- 
méletű - az ember és környezete kölcsön

hatásait feltáró - techmka-történettrásá- 

nak megoldásait.

Irodalom

P KÁROLYI Zsigmond L W Teehmkatftnéne- 

ti Szemle, 1985-H6

P Károlyi Zsigmond

LAUBER LÁSZLÓ

(Péct, 1902 m áj 19- 

RudapeU. 1953 aiig, 13.)

Diplomáját 1926-ban szerezte a Budapesti 

Műegyetemen, ahol 1927-31 között mint 
tanársegéd, az ókori, majd az épülettervezé

si tanszéken működött A két világháború 

kozott Nyíri Istvánnal társas műtermükből 

számos lakóépület, bérház és középület 
tervrajza került ki és valósult meg Budapes

ten és vidéken egyaránt. Számos lakó- és 

bérházat terveztek é.s építettek meg Buda 

pesten. 1933-ban. az I. kerületi Iskola utca 
2-4 szám alatt készült lakóház, a historizá- 

ló és a modern építészet jegyeit egyaránt 

magán viselte, 1933-34-ben a XII. kerületi 

Kékgolyó utca 10 -hen valósult meg öteme
letes Ikerházuk modern felfogásban, ugyan- 

eblx-n a kerületben, a Gébics utca 6/a.-ban 
egy szabadon álló, magasletős ikerház, és a 
XI. kér. Budaörsi út 27. szám alatt egy lejtős 

telken álló földszintes, sátortetős családi

ház Laulier és Nyiri pályázaton nyerte el a 

pécsi Mecsek szálló megbízását még ugyan

ebben az évben Nendtvich Andor és Visv

Zoltán építésztervezőkkel közösen készí
tették el a kiviteli terveket. A Mecsek délre 
tekintő oldalában az Üdülőszálló nagysza

bású épületét a rétegvonalakkal párhuza
mosan telepítették, a lapostetős, mediterrán 

hangulatokat ébresztő épülettömegeket rész
ben terméskővel burkolták. A fiatal építész

gárda a szép kilátásra nyíló nagyívű hom
lokzatot merész, több szintet álfogó, oszlo- 

pos-loggiás megoldással emelte ki. Az 1937 
során Budapesten felépített Szép utcai hat
emeletes lakóházukat - a mecseki Üdülő

szállónál már sikerrel alkalmazott - hom

lokzatsíkból kiemelkedő, szinteket átfogó 

loggiarendszere, valamint a lapostelót sze

gélyező, markánsan megjelenő lamella
sor avatta a környék jellegzetes épületévé. 

1941-re valósult meg a Telefongyár buda

pesti székhazának hosszan elnyúló, három- 

emeletes épülete a Hungária körúton, vala
mint ugyanezen intézmény bizalmát élvez

ve a XI. kerületi Bocskay út 48 alatt egy 
négyemeletes sarokbérház, mely városképi 
jelentőségű épület. Az V. kerületben, a Sza- 

badság-téren, a Pénzintézeti Központ kőla

pokkal burkolt, lapostetejű - legfelső szint
jén visszaugratott homloksík felett határo

zott vonalként végigfutó párkányú -, hét
emeletes irodaháza 1942-ben készült el

1948-ban kapcsolódott az állami terve

zésbe a MATI középület-tervezési osztá

lyán 1949 és 50 között az Agrártudományi 
Ügyelem budapesti új épületét valósította 

meg SzendrőiJenővel közösen, valamint a 
Dunaújvárosi Vasmű 1953/54-ben emelt 

igazgatósági épülete szintén Szendrői Je

nővel együtt teljesített megfázás volt 

Irodalom
1. I. Magyar f.piirtművéw.et, I95.V9-10 . FKR- 

KAI András Buda építésiéit a kél világháló*'

rú között. Bp., 1995
M üjdncza  /Vfe’r

IÁ7ÁR DF.ÁK

(XVsx i^ge-XVI.sx fele)

Magyarország (a Kárpát-medence) első, 
jó, helyi áriátokon alapuló térképének ké-
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Nzító]éröl, „Lázár deák'-ról (vagy Lazarus 

secretarius-ról) színit* semmit sem tudunk, 
csupán azt, hogy a XVI. sz. második évti

zedében dolgozott Magyarországon Nem 
Ismerjük sem családnévéi, sem iskolai vég
zetségét, sőt társadalmi helyzetét is csak 

találgatjuk. Az ismert tények: 1528-ban 
Petrus Apianus (Bienewitz, 1495—1552) 
német matematikus ingolstadti nyomdájá
ban megjelent egy „Tabula Hungáriáé ad 
quator latéra per La2arum...”, azaz „Ma

gyarország térképe négy lapon, Lázártól...” 

feliratú térkép. A további szöveg szerint a 
térkép készítője, Lázár - neve másutt Ele- 

azarusként is olvasható - Bakócz Tamás 

esztergomi érsek titkára volt. Wolfgang 
Lazius bécsi humanista „hun nemzetség- 

beli’-nek mondja, amiből magyar vagy ta
lán székely voltára következtethetünk A 

landaui lakob Ziegler (kb. 1470- 1549) 

német matematikus, vándor humanista, 

;|ki hosszabb időt töltött hazánkban, egy 

levélben arra hivatkozik, hogy 1514-ben 
együtt dolgozott a térképen Lázárral, aki e 

Mű „fő készítőié" volt. W Lazius egy má

sik feljegyzése Lázárt „magyar deik'-nak 

nevezi, ami magyar nemzetisége mellett 

arra utal, hogy egyetemi ranggal nem ren
delkező, alacsonyabb társadalmi helyzetű, 

J klérushoz nem tartozó írástudó lehetett 

(A jitkár" megnevezés nem jelent mindig 
bizalmi beosztást!)

Lázár deák azonosítása Lazants Rosetus 

»-*sztetgomi kanonokkal (1509-14 között), 

^gy a bécsi egyetemre 1512-ben iratko
zott Lazarus de Stuelweissenburg nevű 

diákkal, minden komoly alapot nélkülóz 
Olasz vagy szlovák származására vonatko

zó nézetek még kevésbé komolyak

Az ismeretlen Lázár .deák" tehát az 
'5l0-es években egy térképet rajzolt Ma

gyarországról, feltehetőíeg a rendel kezés- 
^  álló ország- és útleírások (itineranu- 

niok) alapján, bizonyára felhasználva a 
királyi levéltárakban fellelhető

tatárbejú rá sokat c8y^b jegyzékeket 
1-Kyes területekről talán saját ismeretei is 

Siettek, de például Erdélyt kevéssé is*

merhette. (Ami nem zárja ki ottani szüle
tését.) Bizonyos, hogy felmérést, főleg csil

lagászati helymeghatározást nem végzett 
A térkép gerincét a Duna és a Tisza folyá
sa alkotta.

Az eredeti rajzok Johannes Cuspinianus 

(Spiesshammer, 1473—1529) révén kerül
hettek Bécsbe; a bécsi történetíró-geogiá- 
fus részben kiegészítette e lapokat En

nek alapján Georg Tanstetter-Collimitius 
(1482- 1535) matematikus szerkesztette 
át, és az ingolstadti Petrus Apianus met

szette fába, Ul. nyomtatta ki. Ennek a ki

adásnak egyetlen, négy lapból összeillesz
tett - innen a dm! kézzel színezett pél
dányát az Orsz Széchényi Könyvtár órzi 
(Apponyi Sándor hagyatékából).

Nem tudjuk, hogy Lázár eredeti rajza 
milyen méretű, méretarányú és részletes
ségű lehetett. Az ingolstadtt kiadás 78x55 

cm-es méretű, közepes méretaránya 11 

234 000 körüli (1 cm a térképen, megfelel 
kb. 12 kilométernek), mintegy másfélezer 
helységet ábrázol, ezek közül 1400-at név

vel, 85 vízrajzi és 75 egyéb földrajzi nevet 
is feltüntet Érdekessége, hogy feltünteti az 
1526. évi (örök hadjárat idején megszállt 

területek határát. Névírása erősen néme- 
tes, ami a német-osztrák kiadóknak, ál
dolgozóknak tudható be

A térkép érdekessége, hogy tájolása az 
óramutató járásának irányában, mintegy 

45 fokkal el van forgatva, azaz a lap Iwl 

felső sarka mulat észak felé. Ezt a sajátos
ságot többen, többféle módon próbálták 

magyarázni, de általánosan elfogadott, ki

elégítő indoklást eddig nem sikerült talál
ni Ez a tájolási eltérés utóbb befolyásolta 

a későbbi térképeket is. A korabeli térké

pekkel összehasonlítva kiemelkedik a Ta- 

bula Hungáriáé... pontossága. A nagyobb 
települések egymáshoz viszonyított távol
ságában 100 kilométerre átlagosan ±9-12 

km közti hiba jut, ami felülmúlja még a fél 
évszázaddal későbbi országtérképek pon

tosságát is.
A Lázár-térkép ingolstadti kiadásáról 

később több újrametszés és kiadás ké
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szült. A jelenleg ismerlek. Vavassore, Ve
lence, 1553; névtelen kiadó, Róma, 1558/59 
(ennek nyomódúcát felhasználva Duchel- 

ti 1570-hen, majd Orlandi 1602-ben újból 

kinyomtatta); Tramezini és Ligorio, Róma, 

1559; Zsámboky János, Bécs, 1566. A tér
kép halasa még az 1670 körüli kartográfiai 
alkotásokon i.s felismerhető. Jelenleg a Lá
zár után készült térképek a világ térkép
piacán a legmegbecsültebbek közé tar

toznak.

Irodalom

HRENKÓ P A Lázár-térkép szerkezete Geo
dézia és Kartográfia, 1974.; HARTHA L : Lezár 
deák (érképe Föld és Ég. 1978 ; STEGENA L 
(szerk J Tabula Hungenae Maps of Hungary 
by Lazarus secretarius. Hp., I9H1.; STEGENA 
L.. Térképtörténet. IV. kiad. Hp.. 1985 , 
SZATHMÁKY T.: Descriptio Hungáriáé, I., 
Grasfkhe Morandi Fu.signano, Italia, 1987

Bariba Lajos

LECHNER LAJOS
(Buda, 183.1 febr&- 

Budapest, 189? moh 18.)

Régi mérnökcsaládban született Atyja, L. 

József (1791-1846) a helyi állami vízügyi 
igazgatás tehetséges és megbecsült mun
katársa; ebben az időben a budai köz

pontban építési igazgató, aki elsősorban a 

pesti Duna-szakasz szabályozásával kap

csolatos állásfoglalása révén vált közis

mertté (1842); az 1836 évi jeges árvíz tanul

ságai alapján a soroksári Duna-ág elzárá
sának legkövetkezetesebb sürgetője volt.

L L. 1849-ben, fiatal kora ellenérv - 

sok más mérnökhöz hasonlóan honvéd

nek állt. Tanulmányait Pesten, az Institu- 

tum Geometricum utódában, a Polytech- 

nlkumhan végezte el, s a vízügyi igazga

tásban vállalt szolgálatot. Gyakorlati mű

szaki munkáját 1865-ben az Ondava, a 

Tapoly és a Felső-Bodrog szabályozásánál 
kezdte

A kiegyezés után Fest gyors fejlődés

nek indult, és a város előrelátó vezetősé

ge Lechnert 1870-ben hosszabb tanul

mányútra küldte a városrendezés és köz

művesítés fejlődésének tanulmányozására 
Küldetése rendkívül eredményesnek bizo

nyult: tapasztalatokban gazdagon tért ha
za. s a szakkörök meglepetésére maga 

mögé utasítva a már országos hírű Feszi 

Frigyest és több más neves külföldi pályá
zót - ő nyerte meg a Budapest általános 

szabályozására (vagyis városrendezési és 
fejlesztési terveinek kidolgozására) kiírt 
nagy nemzetközi pályázat I. diját.

A Közmunkatanács (figyelembe véve 

az egyéb javaslatokat is) lényegében az ő 
terve alapján dolgozta ki az 1872/73-ban 

egyesített főváros rendezésének és fejlesz

tésiének végleges tervét, amely több mint 

egy évszázadra megszabta fővárosunk fej

lődésének kereteit

A terv időtállóságára jellemző, hogy fő

városunk mai, sőt jövőbeli vázát is ez al
kotja; a Belvárost körülölelő Kiskorúnál, a 

Nagykörúttal és a Hungária körúttal, a vá
ros középpontjából minden irányban kiin

duló sugámtakkal. Az is jellemző, hogy e 

tervben már szerepelt a II világháború 

után megépült Árpád-híd is,
Megnyerte 1873-ban a főváros csator

názására kiirt szűkebb körű nemzetközi 
pályázatot is, s e munka végrehajtása 

(1891-96) szintén az ő elgondolásai sze

rint történt Ugyancsak ő tervezte és irányí

totta az árvíz által romba döntött Szeged 

újjáépítésének munkáját (1879-84). Mun

kásságáért, különösen Szeged korszerű 

városrendezésének tervéért számos hazai 
és nemzetközi kitüntetésben részesült, 1884- 

től az Országház építésének ellenőre, 1886- 

tól a budapesti mérnöki hivatal vezetője, s 
mint ilyen közvetlenül irányította a főváros 

vízellátásának és csatornázásának mun

kálatait 1891-től 1894-ig a Magyar Mér

nök- és Építész-Egylet alelnoke. 

l;o müve
Szeged újjáépítése Hp., 1891 

trixlalom
MIHÁ1.YFI József: I. I. Magyar Mérnök- és 

Építész-Egylet Heti Éitesílrtje, 1897

H Károlyi'/.siymoncl
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LECHNER ÖDÖN

(Pest, 1845 aug 27.- 

Budapest, 1914. jün . 10.)

Középiskolai tanulmányait a híres pesti 
Reáltanodában végezte, majd a Műegye
temre iratkozott be. Mérnöki tanulmányait 
itt és a berlini Bauakadémián végezte. A 
berlini akadémián ebben az időszakban 

szigorúan az antik hagyományok szelle
mében folyt az oktatás, A hellenisztikus 
szellem a tervezés oktatását is teljesen át

hatotta
Tanulmányai befejeztével (1868) hosz- 

szabb itáliai tanulmányút segíti a merev 

akadémiai szellem oldódását. Ez a kettős 

hatás érződik azokon a korai épületeken, 

amelyeket Pártos Gyulával közös irodá

jukban terveztek.

Lechnerék szakmai indulása szerencsé
sen esett egybe egy Pest-Budán - de az 

egész országban - akkor induló hatalmas 

arányú építőtevékenységgel A korai épü
letek közül kiemelhető a pesti belváros

ban levő úgynevezett „Zöldfa" épülete, 

amelyen igazolódni látszanak 1911-ból 
való .önéletrajzi vázlatjának ezen sorai: 

• Mint távoli ideál, mindig egy magyar nem
zeti stílus megalkotása lebegett előttem".

E cél eléréséhez indult 1874-ben hosz- 

szabb franciaországi tanulmányútra. Ili 

Clement Parent irodádban régi kastélyok 

restaurálásával foglalkozott, amelyhez le- 

véltán kutatásokat is kellett végezni. Itt a 

stílusok kialakulásának problémájával l>e- 

hatóan foglalkozott, hiszen 6 maga is új 
stílust akart teremteni.

Franciaországból való hazatérése ulán 
ú)rj megnyílt a Lechner-Pártos iroda A 

franciaországi stilusianulmányok alapján 
sajátosan eklektikus, de teljesen ú) irányt 

Jelölő épületek születtek, mint a szegedi 

M'lkó-ház (1883) vagy a MÁV bérház 
(1883-84) a pesti Sugár úton III magyar 

dkzítőelcmeket is alkalmazol!
A Milusteromtés útján jelentős haladás a 

íhotict-ház :i jx*sli Váci utcában ( IHKH-'X)) 

Az acélváz telte lehetővé az alsó kél szint

tel|es megnyitását A legjelentősebb lépés 
Lechner saját stílusa útján a világhírűvé 
vált Zsolnay-kerámia alkalmazása, amely a 

teljes homlokzatot meghatározza.
A kecskeméti Városházán (1890) már 

az 1889-es angliai tanulmányút tanulságai 
is felismerhetők.

L. Ó. építészetében az igazi fordulat ez 
után következett be. Fő művei 1890 és 
1900 közölt keletkeztek, és már a sze
cesszió stíluskörébe sorolhatók. Ez Ma
gyarországon nyitányát jelentette az új stí- 
lustörekvéseknek, de Európában is a leg

első kísérletek közé tartozott. Ebben jelen

tős szerepe volt Huszka József a magyar 

ornamentika ősi eredetét tárgyaló művei

nek („Magyar díszítő stíl").
A döntő fordulatot jelentő épület az 

Iparművészeti Múzeum Budapesten. Fo

gantatása 1890-re tehető és 1896-ra ké
szült el. Itt született meg az igazi lechneri 

stílus, amelyben keleti szellem, magyar 
népművészet és európai örökség ötvöző

dik. Alaprajzi korszerűség, szerkezeti új

donságok és a Zsolnay-kerámiával ékes 
homlokzatok teszik hatásossá az európai 
rangra emelkedő sajátos magyar szecesz- 

szió nyitányát.
1896 és 1900 közölt épült nagyszámú 

jelentős épülete közül csak a legfoutosab- 

bakat emeljük ki. Ilyen a kőbányai Szent 
László templom (1894- 98) A Földtani In

tézet (1897-99) látványos színes tetőjáté
ka, zárt tömege mögött jól funkcionáló 

alaprajz és térkialakítás található. Díszítő 
részleteiben azósi magyar formakincs át- 

koltölten jelenik meg
Főművének tekinthető a Postatakarék

pénztár épülete (1900) Ez mintegy sűrít

ménye korábbi épületeinek. Legfőbb eré

nye azonban az, hogy Lechner korábbi 
forma és szin tobzódása lecsitult, ludotl 

már elhagyni is I lomlokzatai sikszerúek, 
párkány nincs, a záró pártázat egy hallat
lanul egyéni, bizarr színes lelőjátékba megy 

át Alaprajza kiérleli, a földszinten az ud

vart az elegáns, nagy pénztárcsarnok fog

lalja el.
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1914-ben bekövetkezett haláláig még 
néhány kisebb jelentőségű művet alko

tott Kiemelkedik ezek közül a pozsonyi 

„kék templom" (1914).
A korszak rendkívül élénk építészeti 

irodalmában i.s részt vett. Legjelentősebb 

írásai A magyar építőstílusról (1902), Ma
gyar formanyelv nem volt, hanem lesz 

(Bp.. 1906 ); Önéletrajzi vázlat (A HÁZ. 

1911 )

Irodalom

VÁMOS Ferenc: L. Ö. Hp., 1927.; MEDGYA- 
SZAY István: L. Ö. Vámskultúra. 1933; BAKO
NYI T.- KUHINSZKY M.. L. O. Bp., 1980

Katby Imre

LE IDFJVFROS T GYULA

(Debrecen, 1885-jün. 24.- 

Budapest, 1967. szept 19)

Középiskoláit szülővárosában, a Debreceni 
Református Kollégiumban, egyetemi tanul

mányait Budapesten végezte. Több éven 

keresztül polgáriskolai tanárként működött, 
közben tengerbiológiai és általános ocea

nográfiai tanulmányokat folytatott.
Részt vett az 1911-ben megalapított Ma

gyar Adria Egyesület szervezésében és 
munkájában Az 1911 és 1944 között meg

jelent A Tenger című folyóiratnak aktív 

munkatársa volt. 1914-től az Adria-Egyesü- 

let főtitkára, 1921-től a Tengerkutató szak

osztály titkára, 1931-től az egyesület alel- 

nóke lett Fontos szerepe volt az I. és II 

Magyar Adriakutató Expedíció megszer
vezésben 1913-ban vendégként részt vett 

a 10. osztrák Adria-expedicióban, a ten

gerkutatás gyakorlati ismereteinek elsajá

títására. Ezután vezette a Magyar Adria 

Egyesület két tengerkutató expedícióját

1907-ben és 1914-ben a nápolyi Zooló
giái Állomás (Acquario) magyar asztalánál 

dolgozott Az Adna és a Ná|x>lyi öböl mély
tengeri halait és tuskésbórflit vizsgálta és u 

tengeri expedícióin gyújtott állatokat dol

gozta fel. Sok új fajjal gazdagította az Ad

ria faunakatalógusát. Többek közön felfe

dezte a Syngnathus phelegon nevű tű ha

lat, amelyet addig az Adriából nem ismer
tek. Megállapította róla, hogy nem kóbor 

hal, hanem állandó lakója az Adriai ten
gernek A rákfauna vizsgálata közben egy 
a faunára nézve új fajt talált, a Munida 
bamfíca-t. Vizsgálta a mélytengeri halak vi

lágítószerveinek szerkezetét. Elsőként tett 

kísérletet a Quamero állatföldrajzi felosz
tására, az addig ismert irodalmi adatok és 
saját tapasztalatai alapján.

Az Adria és Quarnero állatvilágáról és 
halászatáról irt tudományos közleménye

ken kívül számos ismeretterjesztő cikket 
közölt. Több könyvet is írt. Ezek közül 

igen érdekes a Kalandozások a tengeren 

(Bp., 1924,), amely az Adria-expedíciók is

meretterjesztő stílusban megírt beszámo
lóit és a tengerrel kapcsolatos egyéb írásait 
tartalmazza A Kék Adria (Bp., 1937 ) és a 

Keserű tenger című kötetek hasonlóan ér
dekfeszítő olvasmányok.

191fi-ban magántanári képesítést szer

zett az Állatorvosi Főiskolán halbiológiá

ból A főiskolai állását azonban rövidesen 

elveszítette, mivel a tanácskormány idején 
a Természettudományi Múzeumok és Tár

sulatok Direktóriumának elnöke volt 

A 20-as évektől kezdve sorozatos ül
döztetésben volt része Kizárták az összes 

tudományos egyesületből és társaságból 
Elzárták a tudományos kutatás minden le

hetőségétől. sőt volt aki doktori címének 

a megvonását követelte A megaláztatá

soknak csak 1929-l>en lett vége. amikor a 
budapesti polgári iskolák tanfelügyelője, 

majd később a Magyar Hajózási Szövetség 

elnöke lett
Az első világhábom miatt bezánilt előt

te a tengeri munkaterület A kövült tenge

rek leié fordult érdeklődése Lőczy Ujos 
megbízásából feldolgozta a Földtani Inté

zet halmaradványait
A két háború között részt vett a keres

kedelmi tengerésztisztek képzéséiben. Ku
tatási tapasztalatai alapján jegyzeteket is irt 

Tengertan és Tengerészeti légkörtan cím

mel
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Tengerbiológiai kutatásai ma már for
rásértéknek a nemzetközi tengerkutatás 

.számára.

Főbb művei
Adatok a Quarnero zoogeographiájához Ál
lattani Közlemények, 7. 1908.; Az Adria tudo
mányos kutatása. A Tenger, 1. 1911., L'Ungbe- 
na e le ricerche manttime nel litorale ungari- 
to. Estratto dagli Atti dél V. Congresso interna- 
tionale de l'est’a. Knma, 1913.; A magyar ten- 
gerkutatás tudományos eredményei. A Tenger,
11. 1921

irodalom
LUKÁCS Dezső: A 100 éves Nápolyi Zoológiái 
Állomás (Acquario) és a magyar kutatók. Állat
tani Közlemények, 6l. 1974., LÁZÁR István 
Világjárók - világlátók. Up., 1986.; if| HARTHA 
Lajos. Az első magyar Adria-kutató expedí
ció Évfordulóink 1988.; Jolán STILLER-R Dl- 
GEK-Dusan ZAVODNIK Hungárián Research 
m the Adriatic Sea. Deutsche Hydrographische 
Zeitscluift, Erganzungsheft Reihe U, Nr. 22,
1990., BALÁZS Dénes (szerk): Magyar utazók 
lexikona. Hp., 1993

Horváth Csaba

LEIPZIGER VILMOS

(torosz-Szitéxia, 1840 jún. 18- 

Rudapest, 1913)

Gimnáziumi évei után, Boroszlóban Fne- 

denthal Károly irodájálwn gyakomokos- 
kodott, majd 24 évesen a cég vezetője lett 

A cégtulajdonos Friedenthal terjeszkedési 

lehetőségeket látott Magyarországon, mely 
Ehetőségek tanulmányozásával L. V.-t bíz- 
ta ineg Ennek eredményeként 1867-ben 

Budapesten szeszfinomitót alapított, ve
zetésére pedig .szintén őt kérte fel.

L V. hamar felismerte azt a tényt, hogy 

32 agrárjellegű Magyarország gazdasági 
hetére kedvező hatással van a szeszipar 

fejlődése és ezzel jelentős haszonnal bír a 

'zexzgyártás céljára szolgáló növényeket 

•ermesztő mezőgazdaságnak éppúgy, mint 
a szesz melléktermékeként előálló pro

duktumok szarvasmarhahízlalás céljára va- 

<-‘nékesitése útján a magyar állattenyész
tésnek és nem utolsósorban a szeszadó

bevétele és a nagyütemű .szeszexport meg
indulása útján az államnak is.

Tapasztalatait kamatoztatva 1879-ben 

Óbudán szeszgyárat alapított szarvasmar- 
hahízlalóval egybekötve, amelyhez a szesz 
melléktermékét használta fel. A gyár ha

marosan az ország legnagyobb ipartelepei 
közé nőtte ki magát. Szakértelme folytán a 
pénzügyi kormányzat gyakran kérte ki a 
szeszipart érintő intézkedésekkel kapcso
latban a véleményét. Az ő javaslatára ala

kult meg a Magyar Szesztermelők Szövet
sége, melynek elnökségében is tisztséget 

vállalt. Az 1880-as szeszadótörvény, amely 
a magyar szesztermelés háború előtti fejlő

désének alapját vetette meg, az ó elgon
dolása szerint jött létre. Egyik alapitója 

volt a Magyar Gyáriparosok Országos Szö

vetségének. A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara levelező tagja, az osztrák-ma

gyar nemzeti bank cenzora volt

Irodalom
GEL1.ÉR1 Mór? A magyar ipar úttörői. Bp., 
1887 ; Fejezetek a magyar iparosodás történe
téből. Szerk HALLÓSSY István Hp , 1931 ; 
ENDREI Waltcr: Fejezetek Óbuda iparának 
történetéből. In: Óbuda évszázadai. Főszerk.: 
KISS Csongor-MOCSY Ferenc Hp,, 1995-

Cziiigel Szilvia

LÉNÁRD FÜLÖP

(Hxzsony. 1862.jún 7- 
Messefoausen, 1947 máj 20.)

Pozsonyban végezte az elemi, majd a reál

iskolát. Fizikatanára, Klatt Virgil később mun

katársa lett. Érettségi után Budajiesten hall

gatott kémiát Than Károlynál, majd Meidel- 
Ibergben és Berliniben matematikából, fiziká

iból és kémiából Bunsen, Helmholtz. Königs- 
Ix-rger és Quinche voltak tanárai. 1886-ban 
Heidellbergben doktorált Egy évig Eötvös 

Loránd mellett dolgozott Budapesten, majd 
tanársegéd lelt Heidellberglien, Breslauban, 

Bonniban, az utóbibi helyen Helnrich Hertz 

inelleti Habilitált, és ismét Breslau, Aachen. 

Heidelbetg, Kiél következett, mcbst már mint 
egyetemi tanár, 1907-tól újra Heidelberg-
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ben, 1910-től pétiig az egyetem fizikai inté

zetének vezetője. 1931-ben vonult nyuga
lomba. Számos kitüntetésben volt része, töb

bek között az angol Royal Society Rumford 

díját kapta, az MTA 1897-ben lev. tagjai kö
zé választotta, de 1945-ben kizárták.

1905-ben megkapta a fizikai Nobel-dí- 
jat „a katódsugarakkal kapcsolatos mun

kásságáért", mint korának kétségtelenül 

egyik legkiválóbb kísérleti fizikusa. Ered

ményei jelentősen hozzájárultak a modern 

fizika kialakulásához.

A fiatalon meghalt nagy fizikus, Heinrich 
Hertz mellett kezdte el a Crooke.s-féle cső
ben létrejövő sugárzásokra vonatkozó kuta

tásait A kalődsugarakal egy igen vékony 

lémfólián át (lénárd-ablak) kivezette a leve
gőbe, vagy egy másik elzárt csőbe, és így 

tette lehetővé tanulmányozásukat. Megálla
pította, hogy a sugarak sebességétől függ 

áthatolóképességük. Az anyagokon átha

tolva erőhatásoknak vannak kitéve. Arra a 

meggyőződésre jutott, hogy az atomok po
zitív és negatív részecskéből állnak, ezek a 

térnek csak igen kis részéi töltik ki (dina- 

mid-elmélet). A kaiódsugár valahogyan ne
gatív töltést visz magával A fényelektro
mos hatást vizsgálva megállapította, hogy a 

fémfelületről kilépő elektronok sebessége 
csak a frekvenciától függ, a fény intenzitá

sától pedig az elektronok száma

Az előbbi felfedezése Rutherford atom
elméletét. az utóbbi Einstein fotoelektro- 

mos effektusra vonatkozó törvényének 

felfedezését alapozta meg. Fontos ered

ményei még a fényelektromos hatásnál a 
határhullámhossz, valamint a foszforesz- 

cenciánál az aktivátorok szerepének felfe

dezése Mintegy száz tudományos cikke 

és két könyve jelent meg.

I;<5bh miivel

Über das Verhalten von Kathinlenstr.ililcn pa

rallel zu elektrischer Kraft. 1H99 ; Gmxse Na- 
turfnrxcher, München, 1929

Irodalom
STRAUSZ Ármin. Lénáid és Ki'tntgcn. TcrnMiid 

Közi . 1896 ; ZLMI'LÉN Győző; L. F. U» 19(X>.

Kunfalvi Rezső

LENGYEL BÉLA Id.

(Köröiladány, 1844.Jan. 4.- 

fiudapest, 1913 rnárc. 11 )

Pesten végezte középiskolai tanulmányait, 
majd a Műegyetem mérnöki szakára irat
kozott be. A kémia azonban annyira lekö
tötte figyelmét, hogy néhány szemeszter 

után átiratkozott a Tudományegyetem böl

csészeti szakára 1866-68 között Than Ká
roly tanársegédeként dolgozott. 1868-ban 

a debreceni gazdászati tanintézet kémia 

tanárává nevezték ki, állása elfoglalása 

előtt azonban hosszabb ösztöndíjas tanul
mányútra ment, amelyet Heidelbergben, 

Bunsen mellett töltött Ott szerezte meg 

doktorátusát is. 1870-ben magántanári ké
pesítést szerzett a budapesti Tudomány- 

egyetemen, ahova 1872-ben rendkívüli ta

nán kinevezést nyert. 1877-ben került sor 
a Tudományegyetemen a II. sz Kémiai 

Tanszék megalapítására, melynek pro
fesszorává nevezték ki; ezt az állását halá

láig betöltötte,

A tanszéken belül jött létre 1884-ben az 
Ásványvizelemző Intézet, melynek vezeté
sét vállalta. Felaclatai közé tartozott az or

szág gyógyvizeinek elemzése, ennek a 

munkának oroszlánrészét ő végezte el 
Több éven át szerkesztője volt a Termé

szettudományi Közlönynek. 1910-től elnö
ke volt a Természettudományi Társulatnak. 
Az MTA 1876-ban lev , 1889-ben r. tagjává 

választotta. Megalakulásától (1882) haláláig 

szerkesztője volt az Akadémia természettu
dományos folyóiratának, a „Mathematikai 

és Természettudományi lvrtesítő"-nek is 

Tudományos tevékenysége elsősorban 

az analitikai és szervetlen kémia területé

re esett. Elsőnek állapította meg egyértel

műen a hidrogén színképét Fontosak * 
kalciummal, a strondummal és ezeknek 

vegyuletelvel végzett vizsgálatai. Ezeket 

az elsők közt állította elő fémállapotban 

nagyobb mennyiségijen, előállította to

vábbá a kalciumnitndet és -hidridet Izsó

ként foglalkozott hazánkban a radioaktivi

tás jelenségeinek vizsgálatával.
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Főbb művei

Cliemia llp., 1H8 9 A quanliutiv cliemiai jrui- 

ly.sis elemei. Hp., 1896.

Irodalom
SZÖKliFALVI-NAGY Zoltán L. H. llp.. 19H2 

Szabadváry Ferenc

LENHOSSÉK MIHÁLY
r/Vif. 186 im íg  28- 

Rutlapest, 19$7 ja n  26)

A Magyarországnak é.s a világ tudomá

nyának három kiváló orvostudóst adó di
nasztia Lenhossék Mihály (1773-1840), 

Lenhossék József (1818-1888) és Lenhos

sék Mihály II. (1863-1937) utolsó és tartós 

nemzetközt elismerés tekintetében két

ségtelenül elsó helyen álló tagja.
Atyja és anyja egymás közt németül 

beszéltek, így a személyzet és iskolái ma
gyar nyelve mellett természetes volt teljes 

kétnyelvűsége, amit támogatott a szülői 
ház tudatosan konzervatív, de kifejezett 

nemzeti szellemben való nevelése. Szülei 
korán gondoskodtak arról, hogy gyerme
keik a francia és angol nyelvet is elsajátít
ok  Középiskoláit a már akkor élvonalat 

képviselő Piarista gimnáziumban végezte, 

kitűnő eredménnyel. Fiatalkori olvasmá
nyaiban a filozófia és társadalomtudomá

nyok, valamint a szépirodalom vonta ma- 
Kára érdeklődését, a természettudomá

nyokkal alig volt kapcsolata Mint serdülő 
iljúra a szülei házához bejáratos orvostu- 
dósok hatottak rá, többek közön olyanok, 

mim Paul Hroca, J. Kollmann, I l.uschan 

’-'s elsősorban Rudolf Virchow, aki az

1876-ban Budapesten rendezett nemzet
közi anlropológüskongresszus során szü

lőházában volt vendég - Feltehetően e 

benyomások alatt iratkozott be érettségije 
ülán 188l-bcn a budapesti Tudomány- 

'•‘Ryetem orvosi karára
Kezdettől fogva az alaptárgyak iránt ér- 

Zeit vonzalmat, a klinikai orvoslás nem 

^lékelte. Első közleményéi már harmad 
*ves korában megírta a csigolya közötti

dúcok idegsejtjeiről, amely munka ma is a 
korai klasszikus neurobiológiai leírások 
közé számítható. 1888-ban magántanári 
képesítést nyert, de az ugyanez évben el
hunyt atyjának tanszékéi 23 éves korára 
való tekintettel nem nyerhette el. Ezért 

1889-ben a baseli Anatómiai Intézetben 
helyezkedett el, eleinte magán- majd rend
kívüli tanárként Három és fél évi baseli 
működése .során az idegrendszer tanul
mányozásával foglalkozott. Az 1890-es 
évek közepét és második felét Würzburg- 

ban, majd Tübingenben töltötte, később 

mini rendkívüli tanár 1900. január 1-jén 
leli a budapesti anatómiai tanszék vezető

je, ezt az állást 1935-ben történt nyugdíja
zásáig töltötte be. 1914-ben a Pázmány 
Péter Tudományegyetem rektorává válasz

tották.
Tudományos tevékenységének legje

lentősebb része az 1890-1900 közötti 
évekre terjed ki, amikor felismerte, hogy 
az idegrendszer vizsgálatában a Golgi-féle 
krómezUstözési módszer nyújtja az ideg

elemek szerkezetére vonatkozó legvilá
gosabb tájékoztatást. A világhírű spanyol 

Santiago Ramón y Cajal, a belga van Ge- 
chuchten, a svéd Gustav Retzius mellett őt 
lehet tekinteni a neurontan megalapítójá

nak. E kutatásairól megjelent számos 

munkája közt maradandó értéke a tudo
mányos világirodalomnak: Tanulmányok 
(beitrage. .) az idegrendszer és az érzék

szervek hisztológiájáról. (Bergmann, Wies- 

baden, 1893 ). Az idegrendszer finomabb 
szerkezete (Dér fetnere Bau des Nerven- 
systems) a legújabb vizsgálatok tükrében. 

(Fischer, Berlin, 1895.) - A századforduló 
után idegrendszeri kutatásaitól némileg 

visszahúzódott, aminek oka, hogy a neu- 

ronelmélet elleni tábor vezére Apáthy Ist
ván kolozsvári professzor lett. Apálhy ne- 

urotíbrillumlana az élesebb vitakészségű 

és páratlan festési technikákkal dolgozó 
kolozsvári kutatónak látszott igazat adni 

L. M rendkívül jó tolla (magyarban, né
metiben egyaránt) és sokkal világosabb 

okfejtése a harcosabb természetű Apáthy-
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val szemben alulmaradt Azonkívül azo
nos pozícióban levő magyar úriemberek
nek „nem illett" vitatkozni. Az 1. világhábo

rú idején és főleg utána, mindkét kutató 

visszahúzódott az idegrendszeri kutatá
soktól; Apáthy részben az őt (a háború 

után nem tudományos vonalról) ért igaz

talan vádak és egészségi állapota miatt is.
- A vita az akkori fénymikroszkópi mód

szerekkel nem is volt eldönthető, az éle
sebb logikájú Lenhosséknek nem azért 
volt igaza, mert leletei jobbak lettek volna, 

hanem azért, mert biológiai gondolkozása 
mindvégig sokkal reálisabb volt.

L. M. még egy másik területen, a csillók 

tanulmányozásában is maradandót alko

tott. Henneguy francia kutatóval egyidejű

leg felismerte, hogy a csillók ún. bazális 

testjei a sejtközpont (cytocentrum) szár
mazékai. Ez a filológia egyik alapvető 

felismerése. Későbbi, 1910-es évi munkái

ban még a feji parasympathikus ganglio- 

nok leírásában alkotott kiemelkedőt
Az I. világháború utáni években főleg 

kiváló tankönyvei megírásával foglalko
zott: A sejt és a szövetek (Bp, 1918.) és Az 
ember anatómiája című háromkötetes bonc

tana (Bp., 1922.) a magyar orvosi tan- 

konyvírás és egyben a tudományos érte
kező stílus kivételes gyöngyszemei.

Irodalom

Die Medlzin dér Gcgenwan In Selbstdarxtel- 
lungen. (szerk ) GKOTE, I. K 7 kot. Leipug 
1928

Szettiá^oibaiJános

LEPTER JÁNOS

(Sieptstfrá.na. /#55 «*/ 5 - 
Htidapesi. 19J4 o*r IH)

1868-ban került Szepesszombatra Kusz- 
man János lakatosmeMerhez és három évi 

tanoncidő után szabadult fel, ám ezt köve

tően egy ideig még tanítómesterénél dol
gozott. Később F.|H.*rjesen vállalt munkát 

és kél esztendő múltán a fővárosban he

lyezkedett el Svadló Ferenc műhelyében,

ahol ekkor már és még a művészi ková
csolás folyt (csak később tért át a gépi tö

meggyártásra). Itt módja nyílt megtanulni 

az izzó vas artisztikus formálását. A ván
dorút a céhek megszűnésével kötelező 

jellegét ugyan elveszítette, de a törekvő 

mesterlegények továbbra is külhoni mes
terek műhelyében képezték magukat to
vább. Ez a szándék vezette később Becs

be Néhány év után visszatért Pestre, a 
bécsi stúdiummal kész mesterré érett Lép
tért Svadló örömmel fogadta vissza, műve

zetői beosztást adott neki és a műlakatos 

munkák irányításával bízta meg. Ezt a 

feladatot lelkesen vállalta és e minőségben 

sajátította el azokat a vezetői ismereteket, 
amelyeket későbbi saját műhelyének gyár
rá fejlesztésében jól hasznosíthatott. 

Harmincévesen, nagy szakmai tapaszta
latok birtokában 1885-ben önállósította 

magát. Pályája kezdetén krajcárokat hajtó 

munkával, szabadalmazott redőnyökkel 

é.s egyéb szerkezetekkel törekedett minél 
nagyobb üzemel létesíteni, és ez az ambí

ciója fokozatosan a 19. század végére si
kerre Ls vezetett. Ekkor már mintegy száz 

dolgozót foglalkoztatott, majd századunk 

első évtizedére munkavállalóinak száma 
megduplázódott. Humanitárius magatartá

sát bizonyítja, hogy önállóságának 25 éves 

évfordulóján 1910 oklóberétxín 50000 Ko

rona összegben alapítványt letl a munka

képtelen vagy egyébként segítségre szoru

ló munkásai és alkalmazottai javára. Csak

nem fél évszázadot átívelő munkásságá

ban igényes egyedi és tömegmunkák egy
aránt találhatók. Főúri palota, reprezenta

tív bérház, magánklinika stb. attraktív mű
lakatos munkái mellett a fővárosi iskolák 

zöméiben igénytelen lépcső rácsok is kö

tődnek nevéhez. A tömeggyártás alkalma
zottainak foglalkoztatásához, elengedhe

tetlen volt Alkotásainak mintáját a művé

szi vasműve.sség sok századot felölelő tör

ténetének formavilágai*')! merítette, de ;* 

szecesszióban is alkotott jelentősei 
Kiemelkedő művei közül élre kíván

kozik ozv gr Károlyi Alajosné Polbtck Mi
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hály téri egykori palotájának báltermébe a 
zenekar erkélyére kovácsolt tüneményes 

szépségű neorokokó rácsa, a Bátory u. 

4-6. egykori Werkner-ház két kapuja. E 
művei a korszak vasműves emlékei euró

pai együttesének egyenrangú szereplői. 

A Vas utcai volt Pajor szanatórium kapuja 
asztagnyi testes vasakból tűzben ková
csolt igazi mestermunka, a Duna u. 1. 

kapuja és kerítése, a budavári Mátyás- 
lemplom rácsai, a Városmajor utcai volt gr. 
Semsey-téle bérházak és még sok más 

épület műlakatos munkái, valamint ipar- 

művészeti használati tárgyai tanúskodnak 
művészetéről.

Irodalom
Egy elfelejtett budapesti műkovács (125 éve 

született L J ). Műemlékvédelem, 24. 1980

Pereházy Károly

liHBERMANN LEÓ

(Debrecen, 1852. nou 28. - 

lindapest, 1926. jú l. 20.)

Oivosdoktor és oki. vegyész, egyetemi ta
nár, a biokémia, immunkémia és köz

egészségtan kimagasló alakja; orvosi és 
kémiai tanulmányait Becsben végezte. 

Innsbruckban avatták orvosdoktomi (1874). 

A következő évben az ottani egyetemen 
magántanári képesítést szerzett; 1878-ban 

a budapesti Tudományegyetem l>olcsé- 
szeti karán lelt a kémia magántanára

1879-lx-n a budapesti Állatorvosi Taninté
zeti*^ az ő számára leiállított, újonnan 

szervezett, önálló kémiai tanszék első pro

fesszora. 1881-ben Állami Borvizsgáló Ál
lomást, ül. Állami Vegykísérleti Állomást 

l'ozott létre, amelyet rövidesen Országos 

Kémiai Intézetté fejlesztett. Ennek a nap
lónkban is vinigzó Mezőgazdasági Minő

sítő Intézetnek igazgatói tisztét 1902-ig lát- 
** cl. 1887-lxm a Tudományegyetem orvo- 

S| karán a törvényszéki és orvosrendóri 

kémia magántanára; 1902-től haláláig a 

'^Klapesdi Tudományegyetemen a koz- 
<‘gés/ségtan ny. r. tanára.

Kutatómunkája kezdetiben az általános, 
szervetlen, analitikai és szerves kémia kér
déseinek tisztázására irányult. Később tel

jesen biokémiai irányba fordult, annyira, 

hogy hazánkban őt tekinthetjük e tudo
mányszak megalapítójának. Embriókémiai 
vizsgálatai úttörő jelentőségűek: kvantita- 
live meghatározta a tyúktojás kémiai al
kotórészeit; vizsgálta a keltetett embrió 

anyagcseréjét a fejlődés megindulásától a 
kikelésig. Fehén'ekimuiatási eljárása Lie- 
bermann-Burchart-próba néven ma is 

használatos Sikeres kutatási eredményei

nek sorában különösen nagy jelentőségű 
az elektromos pH-mérésnek (a hidrogén- 
ion-koncentráció elektrometriás megha

tározásának) a biokémiai vizsgálatokba 
való bevezetése és meghonosítása. Ha

zánkban az ö nevéhez fűződik az orvosi 

fizika rendszeres oktatásának megindítása.
Élelmiszerkémiai tanulmányai során 

vizsgálta a borok vegyi összetételét és a 
lx)rhamisításokat. Eljárásokat dolgozott ki 

az élelmiszerek tápanyagtartalmának meg

határozására. Úttörő vizsgálatokat végzett 
az élelmiszerhamisitások és az élelmiszer

szennyeződések kimutatására. Vizsgálatai 
alapján őt tekinthetjük hazánkban a tu
dományos élelmiszerhígiénta megalapító

jának
Immunkémiai tevékenysége ugyancsak 

kezdeményező és iránymutató. Vizsgálta a 

baktériumtoxinok összetételét; az antites

tek különféle típusait: a komplementet, a 
haemagglutinint, a haemolizint. Szinteti

kus komplementet készített és tisztán elő

állította a haemolizint Modellezte az im
munreakciókat; cikksorozatot közölt a 
haemagglulininekről és a haemolizinekról 

(1907), kémiai elméletet dolgozott ki az 

immunreakciók specificitásának értelme
zésére. Vizsgálta a diszpozíció kérdéseit, 

ma|d az allergia, aktív és passzív anafila- 

xia, valamint az tdioszinkrázia kialakulását 
tanulmányozta, s mindezeket egységesen 

az immunliástan kereteibe fogUlia. Im
munkémiai kutatásait összegezve alkotta 

meg .szelekciós hipotézisét", amely a ké
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sőbbiekben alapjául szolgált Bűmet No- 
bel-díjjal elismert klónszelekciós teóriájá

nak.
Kozegészséglani munkássága felöleli 

az egészségpolitika, orvosképzés, egész
ségnevelés, élelmiszer- és vízhigiénia, jár- 

ványmegelőzés és társadalom-egészség- 
ügy számos alapvető fontosságú kérdé

sét. Eredményes munkásságát számos leg
magasabb hazai és külföldi tudományos 

és társadalmi elismeréssel, ill kitüntetéssel 
honorálták Az általa meghonosított és ki
fejlesztett tudományszakokat híressé vált 

tanítványai és munkatársai (Bugaiszky Ist
ván, Bittó Béla, Dabis László, Fenyvessy 

Béla, Rhorer László, Tangl Ferenc, Vá- 
tnossy Zoltán és mások) fejlesztették to

vább. Magyar, német és francia nyelven 

megjelent több száz tudományos közle

ménye, valamint könyvei fenntartották 

emlékét.

Főbb művei

Anlettung zu chemischen Untersuchungen 

Stuttgart, 1877 ; Grundzuge dér Clieniie des 
Menschen. Stuttgart, 1880., Tabellen zűr Ke- 
duklion dér Gasvolumina Stuttgart, 1KH2 , Die 

chemischc Praxis auf dem Gebiete dér Hygi- 
ene Medidnalpolizei und gcriclltliche Medi- 

cin 2. kiadás, Stuttgart, 1883.; A kémia un- 
krtnyve (HUGAKSZKYval közösen). Hp.,

1900.. 1908., 1913 , 1918.

Irodalom

HÓGYES E Emlékkönyv a budapesti Tudo

mányegyetem orvosi karának múltjáról és je
lenéről Hp,, 18%. VON LIEHEKMANN, L 

Auloergogruphie In. GROTE, L R Die Medi- 

zin dér Gegc-nwart in Selbstdarstcllungen 6. k 
Leipzig, 1927.

Karasszon Dénes

IJPPAI JÁNOS

(Pozsony, 1606. női'. I K 

Trrnciín-fUrtUf. 1666 ftín 2.)

Iskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, 

majd Bécsben a császári nevelőintézetben 

folytatta 1624-I>en lelépett a jezsuita rend
be A humán tudományokban kiváló elő

menetelt tanúsított. Kiemelkedő műveltsé
ge, széles köríi nyelvtudása révén megbí

zást kapott a grazi, majd a bécsi egyete
men a keleti nyelvek oktatására 1643-ban 
visszatért Magyarországra. Először a győ
ri kollégiumot igazgatta. Később a trencsé- 
ni rendház kormányzásával bízták meg. Itt 

hat évig tevékenykedett, de közben a bé

csi növendékpapoknak és a nagyszom
bati nemes ifjaknak is vezetője volt, Ez
után a rendház elöljárójaként Ungváron 

töltött három évet. Érdeklődése egyre in
kább a természettudományok és a kerté

szet irányába fordult. Ezért bátyja, György 

esztergomi érsek udvarához kérte magát, 
és hátralévő éveit az érsek által európai hí 

tűvé fejlesztett pozsonyi prímás-kert gon

dozásával töltötte.

A híres kert vezetőjeként, a gyakorlati 

munkák mellett, a kertészet elméleti kér
déseivel is behatóan foglalkozott. Termé

szettudományos műveltségét, gyakorla

ti, szakmai tudását, szakirodalmi ismere
teit a kertben nagyszerűen hasznosította 

Tudását, korában hazánkban egyedülálló 
írott műveiben adta tovább. Ezek értéke 

páratlan, mert magyar nyelven irta, 

megteremtve általuk a hazai szaknyelv 

alapjait.
Első műve a római kor naptáraihoz ha

sonlóan készíteti Calendnrium. E művé

ben havi részletezéssel, időrendi sorrend

iben Ismertette az egyes időszakokra ese

dékes mezőgazdasági munkákat Gondos 

útmutatást adott a növény-, gyümölcs-, 

zöldség- és szőlőtermesztéssel, valamint 

az állattenyésztéssel kapcsolatos teendők
re. A várható időjárási viszonyokra i.s taná

csot adott a különböző megfigyelések, 

szokások, jelek alapján Könyvének taná

csait valamennyi gazdálkodó számára irta 
Mezőgazdasági ismeretekben kora szín

vonalán állott, s a maradi nézetekkel - 
könyvében - nemegyszer szeinheszállt. 

Munkája még hal kiadást ért meg, ame

lyekből három a 18 században jelent meg 

Hatása még a későbbi időszakokban is 

érződött.
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Legjelentősebb alkotása a híres pozso
nyi kertről írt, első magyar nyelvű tudomá

nyos kertészeti műve, a három kötetből ál
ló „Posoni kert". Munkáiban - bár a külföl

diek tapasztalatait is kellő átéléssel fel

használta - főleg saját tapasztalatait össze
gezte,

Ezekben az Érsekkertet, az ott folyó 
munkákat, a kertészeti növényi fajokat és 
fajtákat és mindezekhez kapcsolódó el
méleti fejtegetései' ismertette Műve érté
két bizonyítja nagyfokú elterjedése, ké

sőbbi újra kiadása (Győr, 1753 ) Még a 19 
század elején is figyelembe vették útmuta

tásait a hazai virágos, gyümölcsös és vete

ményes kerteknél. Könyvének első részé

ben a díszkertek kialakításával kapcsola
tos technikai és egyéb tudnivalókkal fog

lalkozik A dísznövényeket termesztési ha

sonlóságaik alapján csoportosítva tárgyal
ta Mintegy 150 fajt írt le, melyek között a 

magyar flóra vadon előforduló virágait ts 

megemlítette. Rövid nemesitési útmutatót 
is közölt. Második kötetében a zöldségter

mesztés mesterfogásait ismerteti, Külön 

fejezetien foglalkozik ugyancsak elsőként 
az országban - a vetemények növényvé

delmével. A gyümölcsöskerttel foglalkozó 
harmadik kötet már csak halála után jelent 

meg. Nagy jelentőségű a gyümölcsfajtákat 

ismertető rész, melyben saját megfigyelé
sének eredményeit írta le, és ezzel megal
kotta az első magyar gyümölcsfajta isme- 

fvttant. Csaknem száz fajtát Ismertet. Ezek
nek egy része a későbbi századokban is 
fennmaradt

Lippai korának kiemelkedő kertészet

tudósa, aki megteremtette az ónálló, hazai 

viszonyokra vonatkozó kertészettudományt. 

Magyar nyelvű szakmunkáival nagyban 

hozzájárult a kertészeti ismeretek széle
sebb körű elterjesztésébe*

f'íbh művei

C^lendarluni necnnoinicum perpetuum Po- 

lfVil , llorienscs pniecíptiones el deli- 

wae Viennae, 1664., I’osoni kert I Vlr.lgos- 

i n Nanys^oniliat, 1664 . II Veteményesken 

K-es, 1664 ; III. Gyümölcsökért. Hécs. 1667

Irodalom

Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve. 

1961. Hp , 1961.

P. Er menyi Magdolna

UPSICZ MIHÁLY
(Magyaróvár, Í70j.szepl. 19.- 

Győr, 1766. aug. 23J

1720 okt. 14-én lelépett a jezsuita rend

be. 1730-ban Győrött az alsó osztályban 
tanított, majd 1731-1734 között Grazban 

teológiát tanult. 1737-ben Kolozsvárott ma

tematikát, 1738-tól 1741-ig Kassán bölcse 
lelet, később több nagyvárosban (Eger, 

Nagyszombat, Buda, Zágráb, Sopron, Győr) 

teológiát és dogmatikát tanított. 1761-ben 
Sopronba ment lelkésznek, onnét Győrbe 

a felsőbb osztálybeliek felügyelőjének és 

a konviktus igazgatójának.
Természettudományi szempontból kas

sai működése volt a legeredményesebb, 
ebből az időből származik három kiemel
kedő, latinul megjeleni munkája Algebra 

seu analysis speciosa cimű, 1738-ban Kas
sán megjelent könyvében világos előadás

ban ismerteti az algebrai műveleteket, 

az egyenletek megoldását, s foglalkozik 
számtani és mértani haladványokkal. A 

felhozott példákat konkrét pénz- éS mér

tékegységekben kifejezeti számokkal il

lusztrálja, majd pontokba szedi a tárgyalt 

el|árás szabályait.

1740-ben kiadott Statica... című munká
ja jelenlős láncszem a korszerű, új fizika 
magyarországi elterjedésében, s tartalmi

lag messze fölötte áll a korabeli hasonló 
munkáknak. L. M Arisztotelész mélyre

ható kritikája után Descartes-ra támasz

kodva kifejti a newtoni dinamika elemeit, 

de a 18. században felmerült valamennyi 
lényeges mechanikai kérdést is érinti.

Kassai korszakának harmadik, s egy
ben életművének legjelentősebb darabja 
az 1741-ben kiadott Hungaria coelestis 

című munkája. L. M tudománytörténeti 

jelentősége különösen a fizikában nagy. 
Munkásságával hatott a jezsuita iskolák
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késői kartezianizmusára, mely a magyar

országi természettudományos irodalom 
egyik legkülönösebb és egyedülálló je

lensége

Főbb művel
Algebra seu analysisspeciosa Cassoviae, 1738.; 

StatiCJ de varietére, jc  pmpieutibu'. molus 

naturális e( artificialis, tűm ruelhodo erigendi 

machinas, etusque utendi. Uo., 1740.. Hungu- 

ru coelestis astrociomiam el dironologiam is 

synopsis complectens Uo.. 1741.

Irodalom
SZ1NNYEI József; Magyar írók élete és mun

kái. 7. k l)p., 1900.. TUBA László. A newtoni 

fizika tudósa. Megyénk szülötte L M Kisal

föld. 46 199! 185 sz (aug 8 ).

Tuba László

LJPSZKY JÁNOS

(Szedliana, I76á ápr. 10- 

Szedlicsna. 1826. máj. 2.)

Huszártiszt, nevél nagy jelentőségű tér

képszerkesztői munkájával örökítette meg. 

A losonci, trencséni és pozsonyi gimnáziu
mokban (1776-82) a korabeli oktatási 
szintnél jobb alapismertekre tehetett szert 

matematikából, elméleti és gyakorlati mér- 
tanból és földrajzból. 1784 és 1787 között 

kadétként, mint térképrajzoló br. Neu ez

redes katonai térképész törzsénél, majd a
II. József császár által elrendelt kataszteri 

felmérésnél szolgált, és ennek során elsa

játította a térképezés gyakorlatát. Utóbb 
magánúton Bogdanich Imre Dániel csilla

gász adjunktustól (1762-1802) magasabb 
matematikát és felsőgeodéziát tanult.

Az 1790-es években a Graeven-huszá- 
rezrednél részt vett a török-, majd a fran

ciaországi háborúkban, bátor viselkedé

sével soron kívüli előléptetésekkel hama
rosan főhadnagyi rangig vitte Eközben 

megérlelődött lienne az elhatározás, hogy 

elkészíti Magyarország pontos és korszerű 

térképét. Az országtérkép megszerkeszté

séhez nagyszámú (állítólag hatszáznál 
töljb) részlettérképet gyűjlött össze Elter

jedt az a nézet, hogy Görög Demeter és

Kerekes Sámuel megyetérképeit a magáé
ként felhasználta; ez azonban nem helyt
álló, mivel térképe már munkában volt, 

amikor ezekhez a lapokhoz hozzájutott. 

Térképe vetítéséhez egy általa újnak vélt 

vetületi rendszert dolgozott ki. amely meg
egyezik az angol V. Murdoch területtarló 
vetületével. Munkásságát katonai elöljá

rói is értékelték, mentesítették a szolgálat 

alól, és megnyerték számára József nádor 

támogatását. Ezenkívül engedélyezték szá
mára a szigorúan titkos katonai lelvételek 

megtekintését. A csillagászati alappontok 
meghatározása céljából, a nádor kérésére, 
Bogdanich megkezdte az ország beutazá
sát, de munkáját betegsége és korai halá

la megszakította.

Az 1797-1802 közti években Lipszky 

egységes rendszer szerint, egységes mé
retarányban megszerkesztette térképét, 

amely mintegy 20000 helységet és egyéb 
földrajzi pontot tartalmaz. A helységek 
jegyzékének összeállításában Schedius La

jos, a pesti egyetem tanára volt segítségé

re, a 12 lap rézmetszetét Karacs Ferenc és 

l’rixner Godofréd készítette el, 1802 és 

1806 között (Ebben a munkában Junker 

Keresztély és Bíkfálvi Falka Sámuel Ls részt 

vett.) A „Mappa generális Regni Hungá
riáé ..." 1 469 440 méretarányú térképe tel
jes egészében 1806-ban, a helységnévtár 

(Repertórium) 1808-ban jelent meg, A tér

képnek nagy sikere volt, igy 1810-ben 

Lipszky elkészítette az 1:1440000 méret

arányú kisebb változatát is.
A Lipszky-térkép végeredményben a 

XIX. sz. elejének nemcsak hazai, de nem
zetközi viszonylatban is egyik legszebb 

és legpontosabb kartográfiai alkotása Mind 
a közigazgatásban, mind a postai hálózat

iján és a közlekedésien nagy jelentőségű 

volt Külföldön is sokra értékelték, 1817- 

lx*n Edinburgh-ban angol felirattal, 1844- 

iK'n Bécsijén francia és német szöveggel 

adták ki Magyarországon - a közelmúltig 

1854-ljen jelent meg utoljára, az eredeti

nek felére kisebbítve A múlt század köze- 
l>én a német E. Sydow szerint ... méltán
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nagy bámulatot gerjeszt...', a századfordu

lón pedig W Wolkenhauer az egyedüli 

lelentős magyarországi térképészeti alko
tásként tartotta számon Számos későbbi 
alkotás alapjául szolgált.

L. J. 1810-ben még egy négy lapból ál

ló, 1:7200-as méretarányú Pest-Buda tér
képet is kiadott. 1813-ban, ezredesként 
nyugdíjba vonult, és haláláig birtokán gaz

dálkodott.
Szegeden, a József Attila Tudomány- 

egyetem 1. sz. magyar irodalomtörténeti 

tanszéke 1987-ben megjelentette a Mappa 
generális... Erdélyt ábrázoló részét

Főbb művei
Nachrlcht von dér geographische Kané von 

Ungarn. - Monatliche Correspondcnz zur He- 

fordening Érd- und Himmels-Kunde, 8 köt 3 

Sí. Cntlia, 1803 , Mappa generális Regni Hun

gáriáé .. Croatiae, Slavoniae, et confiniorum 

militarium magni item principatus Transylva- 

niae.. Pesti lini Anno 1806, Joannes de Lipszky , 

Kepertorium loenrum objectorumque Hun- 

(Omae. Slavoniae, Croatiae... Principatus Trarvyl- 

vaniae lludae, 1808 (németül is), Plán dér 

heyden Konigl freyen Hatiptstadte Ungams 

Ofen und Pest Wien und Pexth, 1810

Irodalom
IANOVSZKY L : L. J. In. A Trcncsén megyei 

Természettud Egylet Évk , 15 k 1892 . CSEN

DES L : L. J huszártiszt élelúl|a és térképet 

Hadtört Krtzl.. 1983. 3 ; UAKTHA I. Újabb 

adatok I.. J. életéhez és munkásságához Had- 

ton Krtzl., 1983 4 , Erdély és a Részek térkc- 

I*  (szerk.) HERNLKJános (életrajzzal és hely

ségnévtárral), Szeged, 1987

Danba Lajos

USSÁK KAJMÁN

CSteitiet, IW 8)«,< ty . 

fVr*. 1982 fitn 21 )

'933-lxin .i Budapesti Pázmány Péter Tli- 
dcunanyegyetem orvosi fakultásán kajxMt 
^plomát. 1931-33 között díjtalan gyakor 

n”kként a Kórtani Intézetlxm, Preisz Ihi- 

Kó professzor mellett dolgozott 1933-tól a 
debreceni egyetem Élettani Intézetében 

«mét díjtalan gyakornokként kezdte mun

káját 1935-ben hazai kutatói ösztöndíjjal 
fél évet a grazi orvosi fakultás farmakoló- 
giai intézetében, a Nobel-díjas Ottó Loewi 

mellett tölthetett. 1936-37-ben a német fi
ziológia egyik vezető egyéniségének, Wil- 

helm Trendelenburgnak berlini intézeté
ben dolgozott Itt megismerte az elektro- 
fiziológiai módszereket és műszereket. 
1937-39 között a Harvard Medical School 

ösztöndíjával, Walter Cannon intézetében 
és irányításával dolgozott Cannon fogal
mazta meg az életfolyamatok és speciáli
san az idegi funkciók legalapvetőbb koor
dináló princípiumát, a belső miliő állandó
ságának szabályozását, a homeostasist.

1937-től magántanárként habilitált, 1941- 

ben címzetes rendkívüli tanári címmel is
merték el munkáját. 1943-ban a Pécsi Er

zsébet Tudományegyetem Orvoskarának 

Élettani Intézetébe nevezték ki egyetemi 
nyilvános, rendes tanárnak. Négy alka

lommal volt dékánja, illetve rektora a Pé

csi Egyetemnek 1948-ban levelező, 1956- 
ban rendes tagjává választotta az Akadé

mia. A kondicionálás idegfiziológiai vizs

gálata területén elért eredményeiért 1954- 

ben Kossuth-díjat kapott
1943 és 1948 között a Magyar Élettani 

Társaság elnöke, 1948-tól 1966-ig főtitká
ra. majd ismét elnöke volt A Nemzetközi 

Élettani Társaságban 1966-1974 között, 
elsőként töltötte be az elnöki tisztséget 

Tudományos elismerései között kiemel
kedő a Purkyne Társaságban és a Pavlov 

Élettani Társaságban elnyert tiszteletbeli 

tagsága. Tagja volt a Leopoldina Német 
Természettudományi Akadémiának

1945-től ő töltötte be a Testnevelési Tu

dományos Tanács, majd 1967-től a Ma

gyar Testnevelési és Sportszövetség Or
szágos Tanácsának tisztét Tagja volt a Ma

gyar Olimpiai Bizottságnak
A hazai fiziológia eredményeinek meg

ismertetéséhez konyvszerkesztőként is 

hozzájárult 

Művei
KOzel ezer tudományos közlemény szerzője 

és a magasabb rendű szervezetek adaptáció
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iának neuroendokrin szabályozása területéit 
elért eredményei magyar, angol, német, szlo
vák é.s orosz nyelvű könyvekben jelentek meg 
Számos tankönyv, kézikönyv, jegyzet szerző 
je, illetve társszerzőié

irodalom
ENDKÓCZ1 Elemér: L. K. akadémikus. Orvo
si Hetilap, 1982.; GKASTYÁN Endre Megem
lékezés. L K 1908-19H2 Magyar Tudomány, 
1983.

Ke meiies P ál

LÓCZY LAJOS

(Pozsony, 1849 nou 4 - 

Raíatonarács. 1920. m áj. 13 )

Gimnáziumi tanulmányait Aradon végez
te, ott érettségized 1869-ben A zürichi 

műegyetemen Escher von dér Linthnél és 

A Heimnél tanult geológiát.
A földtudományokban a tektonika mel

lett a sztratigráfiában és őslénytanban is 

kiemelkedő eredményeket ért el, de a 

geomorfológia tudósa is volt. Híresek vol

tak néprajzi, régészeti és történeti gyűjté
sei is. Munkásságát 200 publikációban ad

ta közre.

Világhírre elsősorban a Széchenyi Bé
la által szervezett és vezetett 1877-1880- 
as kínai expedíció során gyűjtött hatalmas 

anyagból készített monográfiájával tett 

szert Ebben ina le először a Himalája 
áttolódásos tektonikáját, valamint a 

Transzhirnalája vonulatot (Sven Hédin 

előtt) Megalapozta Belső-Ázsia és Nyu
gat- Kina geomorfológiáját és a terület 

fosszilis emlősei és puhatestüi leírásában 

is úttörő munkát végzett E munkáját a 

Royal Geographical Society tiszteletbeli 

tagsággal, jubileumi éremmel, a francia 

tudományos akadémia Tsihatseff-dijjal ju
talmazta.

1903-tól haláláig a Magyar Királyi Föld

tani Intézet igazgatója volt, amely mellett 
egyetemi magántanárként a budapesti 'lú- 

dományegyetemen a geográfusképzésben 

is részt vett. 1891-től a Balaton és környé

ke földtani kutatását kezdte meg. Mint in

tézeti igazgató megszervezte a Balaton- 
kutatást, amelyre jellemző volt az ínter- 
diszciplinaritás: a geológiától a meteoroló

giáig, a biológiától az etnográfiáig koordi
nálta szakemberek munkáját Az általa 
szerkesztett Balaton-monográfia é.s az ah 

hoz kapcsolódó földtani térkép ma is 
alapját képezi az e területen folyó tudomá

nyos kutatásnak. E munkáját a Magyar

honi Földtani Társulat 1915-ben Szabójó- 
zsef-emlékéremmel tüntette ki.

A vezetése alatt működő Magyar Kirá

lyi Földtani Intézetben az ő irányításával 

készült el az akkori Magyarország új geo

lógiai térképe, amelyet a párizsi világkiál

lításon aranyéremmel tüntettek ki.
1918-ban Magyarország nagytektoni

kájáról összefoglaló tanulmányt ín, amely 

e témakörben évtizedekig meghatározó 

volt.

19l6-1918-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából Szerbiában, Ma 
cedóniában. Montenegróban és Albániá

ban vezetett expedíciót, amelynek felada

ta e területek geológiájának, geográfiájá
nak, zoológiájának, botanikájának, ar

cheológiájának, népművészetének és tör

ténetének megismerése volt F.bben az ex
pedícióban már fia, ifi. Lóczy Lajos, szintén 
geológus-geográfus - később a budape.s- 

ti Tudományegyetem professzora, majd 

1945 után Brazíliában tanszékvezető egye
temi tanár - is részt vett A délkelet-euró

pai kutatóexpedíció eredményei csak 

1924-ben Berlinben jelentek meg.
Id. Lóczy Lajost kérésére Balatonará- 

eson temették el, szeretett Balatonja part

jára néző temetőben, ahol |K-rini vörös 

homokkőből készült sírkő alatt nyugszik a 

Himalájából származó havasi gyopárral 

díszítve, „Emléke oltva van a földbe, me

lyen élt" kegyeleti felírással.

Irodalom
CMOl.NOKY lenti I. !.. Földrajzi K ö z le m é 

nyek, 1920. VENDL Aladár I.. I. Akadémiai 

emléfclie.szédek XX/9 llp , 1928., MII.I.F.KIíK 

KezsA I. L Magyar Földrajzi Évkönyv, 1930 , 

1‘KINCZ Gyula. I.. L. helye a magyar földrajz
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bán Földtani Közlöny, 1949.; TASNÁOI KU 
liACSKA András: L L Hp . 1974

Póka Teréz

LÓSY-SCHMIDT EDE

(Sepsíizenlgyörgy, I8?9 okt 27.- 

Budapesl, 1948. ápr. 6.)

Schmidi Ede néven 1897-ben Sepsiszent- 
györgyön érettségizett, majd a budapesti 
József Műegyetem műépítészeti szak

osztályára iratkozott be. Tanulmányait az 

1898/99. tanévtől Darmstadthan folytatta, 
ott szerezte mérnöki oklevelét 1906-ban, 

amit 1910-ben honosíttatott. Tíz évi külföl
di tartózkodása alatt dolgozott a darmstad- 

li műegyetem két tanszékén, majd építke

zéseket vezetett Boroszlóban, Katowicé

ben és Krakkóban Hazatérve 1908-tól a 
Magyar Államvasutak nagyszombati osz

tálymérnökségén helyezkedett el 1914- 
től 1940-ig a vasútigazgatóság hídvizsgáló 

osztályán teljesített szolgálatot, ahol főta
nácsosi címet én el.

1926-ban a Debreceni Tudományegye
temen bölcsészdoktori oklevelet szerzett 

1937-tól a budapesti Pázmány Péter Tudo

mányegyetemen magántanárrá habilitál
ták.

Tagja volt a Mérnöki Kamarának, a Mű

emlékek Országos Bizottságának es a 
debreceni Tisza István Tudományos Tár

aságnak.

1918-tól 21 éven keresztül a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet könyvtárosi 

lisztét is ellátta 1921-től technikatörténeti-, 

majd 1935-tól egyletlörténeli gyűjtemény
árának őre.

l elkes propagátora és szervezője volt a 

■Műszaki múzeum ügyének. Fáradhatatlan 
Ryfljló- és szervezőmunkájának köszön
hetően 1935-txm ideiglenes épületeken, 

u hudai Mészáros utcában megnyílt a Ma
gyar Műszaki Múzeum, melynek igazgató- 
lJ leit. (K helyen ma emléktábla örökíti 

nit‘g nevét.) A kormányzat döntése ala|>- 

)ln 1939-ben a gyűjteményt Kassára tele

pítették át. Ott, szintén az ő vezetésével, a 
múzeumot újra berendezte és 1943-ban 
sor került az ünnepélyes megnyitására is.

Jelentősek a magyarországi ludomány- 
és technikatörténeti forrásfeltáró munkái. 
Kiemelten foglalkozott intézménytörténet

tel, a hazai találmányok eredetének tisztá
zásával, valamint a műszaki irodalom és 
szaknyelv kérdéseivel.

Főbb művei
Technikai Lexikon I-II köt (szerk MARÁT 
Mélával) I)p., 1928.; Hatvani István élete és 
művei l.r Debrecen, 1931 ; A műszaki muzeá
lis úgy fejlődése hazánkban és a Magyar Mű
szaki Múzeum. Up . 1938., 1939. Az Országos 
Magyar Műszaki Múzeum és a műszaki mu
zeális gyűjtemény fejlődése lip., 1941.; A Szé
kely Nemzeti Múzeum célja, feladata és ala
pításnak rövid története. Sepsiszentgynrgy, 
1943

Irodalom
L.-S. E.. Schmidt Ede nyug. katonai törzsállat
orvos élete és működése 1846- 1914. [Ebben 
saját önéletrajza is) Székely Nép, 33. 191 ; 
SZAMADVÁKY Ferenc-ORIAI Györgyné: L.-S 
E Technikatörténeti Szemle 20. k. 1993.; OK- 
IAI Györgyné. Újabb adatok L.-S. F. életéről, 
munkásságáról... Uo. (bibliográfiával)

Orlai Györgyné

LOVASSY SÁNDOR

(Abony. 1855 oki, 28.- 

KesztMy, I94& júL 8.)

Középiskolai tanulmányait Baján kezdte 
meg Már ekkor jelentkezett a természet 

iránti szeretete és elkötelezettsége. Tanul
mányozta a Duna és holtágainak állatvilá

gé.
1871 -ben a debreceni kereskedelmi is

kola igazgatójának nevezték ki édesapját, 
ezért a Vll. gimnáziumi osztályát a Refor
mátus Kollégiumban folytatta Itt Kovács 
János - szintén lelkes madármegfigyelő 
és képzett zoológus - volt a természetrajz 

tanára, Segítségével a hortobágyi pusztán 

és a Nagyerdőiben folytatta madártani meg

figyeléseit.



Lovassv 544

Az érettségi után a pallagi Országos 
Gazdasági Felsőbb Tanintézetbe iratko
zott be. Az agrártudományok elsajátítása 

mellett továbbra is a madárvilág megis
merése kötötte le érdeklődését. 1874-ben 

kapott gazdászi oklevelet.

Professzora, Dininger Imre javaslatára a 
budapesti Pázmány Péter Tudomány Egye
tem bölcsészkarára iratkozott be. 1878- 

ban fejezte be az egyetemi stúdiumokat és 
természetrajz-vegytan-földrajz szakos kö
zépiskolai tanári oklevelet kapott. Köz

ben, még egyetemi hallgatóként kinevez

ték a Gömör-megyei Nagyrőcére tanárnak 

Itt 13 évig tanított, közben doktorált (1884) 

és számos cikkben számolt be a felvidéki 

omito-faunában tett megfigyeléseiről

Szakmai sikereinek köszönhetően, 

1889-ben Keszthelyre a M. Kir. Gazdasági 

Tanintézetébe hívták tanárnak, ahol gaz
dasági állattant, növénytant, növénykór- 

tant, élettant, ásványtant és bakteriológiát 
oktatott. Megszervezte és felállította a Ter- 
mészelrajzi tanszék gyűjteményeit, botani

kus kertet létesített és a meteorológiai ál
lomást is vezette. Érdeklődése hamarosan 

a Balaton, a Kis-Balaton és a Keszthelyi

hegység gazdag faunája felé fordult, ame
lyek kimeríthetetlen forrást biztosítottak 

további kutatásainak. Jelentős közéleti te

vékenységet is kifejtett, ugyanis 1892-től a 

Keszthelyi Hírlap felelős szerkesztője lett.

1898-ban kezdeményezésére alakult meg 

a Balatoni Múzeum Egyesület és később a 

Balatoni Múzeum, amelynek vezetését is 

magára váJlalta, 1916-ban a Földművelés

ügyi Minisztérium megbízta a Gazdasági 
Akadémia igazgatói teendőinek ellátásá

val. Ezen a poszton maradt nyugdíjazá
sáig.

Ezt követően csak a Balatoni Múzeum 

hivatali ügyeit intézte Kitartó munkával 

elérte, hogy a kormányzat 1928-ban fel
építse a múzeum mai palotáját. 1941 -len 

magas korára hivatkozva mondott le 

vezetői tisztéről, de haláláig figyelemmel 

kísérte az általa életre hívott intézmény 

sorsát

Gazdászként irta első szakcikkét az 
egerészölyv gazdasági jelentőségéről és 
védelméről (Falusi Gazda, 1874). Felvidé

ki tanárként két tanulmánya jelent meg: 

Gómör megye madárvilágáról és hazánk 
kulonÍKDZő területein végzett tojásgyűjté

seiről. A második Nemzetközi Orniiholó- 
giai Kongresszusra összeállította a magyar 

tojásgyűjtemények katalógusát (1891). Az 

Akadémia segítségével 1885-1889 között 
az Ecsedi-lápon végzett kutatásokat. 1894- 

ben a Magyar Ornithológiai Központ meg

bízta a balatoni madárvilág figyelőszolgá

latának kiépítésével. Évekig tartó tevé

kenységét a MOK vezetője, Hermán Ottó 
először .rendes megfigyelői" (1894), majd 
„levelező tagsági" (1897) oklevéllel ismer

te el A megfigyelések adatai és eredmé

nyei A Balaton tudományos tanulmányo
zásának eredményei cimű műben (1897) 
és 3 Balatoni Múzeum évkönyvében jelen

tek meg. (1903).
Munkásságának legjelentősebb alkotá

sa a Magyarország gerinces állatai és gaz

dasági vonatkozásaik (Bp., 1927.). Ebben 

a könyvben, amely hosszú ideig tankönyv
ként szolgált, saját megfigyeléseit foglalta 

össze.
A hévízi tavon trópusi tündérrózsák te

lepítésével is kísérletezett, és ennek ered
ményeként napjainkban is virít a tóban 

az indiai származású vörös tündérrózsa 

(Nymhaea rubra Roxb,). A honosítási 

munka gyakorlati eredményein túl IxMani- 
kai felfedezést is tett leírta a tündérrózsa 

egy új nagyvirágú alfaját (ssp. longiflora 

1908).

t'obfo tmlvci
Az ornltliológlai kiállítás magyarországi tofJs- 
fo fészekgyíijteményének katalftgu.v.i (Kcszl 

hely, 1891) ; A keszthelyi Hévíz tropikus tün- 
dérrözsál (A Balaton tudományos lanulmá* 
nyo/.i*aiuk eredményei, 2 kot. 2 r Up., 190H). 
Az Eoedi-láp é.s madárvilága fennállásit utol
só évtizedeiben (Hp., 1931).

Irodalom

L s Hogyan lettem én ornítliológus? A U-r' 

uiészet 25 1929 . KEVE András: Emlékezés L
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S.-ni (1855-1946). Veszprém Megyei Múzeu

mok Közleményei, 8. ki. 1969-; liornAr Sán

dor: A magyar növényvédelem története a 

legrégibb időktől napjainkig (1030-1980) Mo

sonmagyaróvár, 1994.; Szelestei Tanás-Sárín- 

get Gyula-Müller Róbert- Szabó István-Kólüs 

Gábor: L S, életműve. In: Kardos József-Lacz- 

kO András (szerk.): „Kégi fénynél új szövétne- 

k « ”, Hévízi Könyvtár, 6. Hévíz, 1995

Horváth Csahci

LORENTHF.Y IMRE
(Pest, 1867. ápr. 17- 

Nytrmada, 1917 aug 13 )

Édesapja, Wurmh Imre a pesti egyetem 

questuráját vezette, így a család bent lakott 

az egyetem épületében Középiskolás volt 
még, amikor egy akkor nyugalomba vo

nuló egyetemi tanár - folyosóra kitett - 

íróasztalán különféle kövületeket talált az 
érdeklődő kisfiú. Ez determinálta a továb
biakban élete pályáját. Akkoriban még 

nem voltak a tanszékek annyira differen

ciáivá, így a geológla-ásványtan-őslény- 
tan nem vált még szét. Ekkor az egyete

men a mineralógiát Szabó József a petro- 
grá fiával együtt adta elő, Hantken Miksa, 
a Földtani Intézet igazgatója pedig a geo

lógia és paleontológia tanára lett Ezzel 

vehetjük kezdetét a magyar geológiai tu

domány megalapozásának. L. I. e két nagy 

tudású professzor előadásait látogatta mint 

középiskolás diák. 1885-ben az egyetem 

Mcsészkarán természetrajz-földrajz szak
fa iratkozott, életcélul tűzvén maga elé. 

hogy a paleontológia tudósává képezze 

<nagát Hantken Miksa - aki rá már mint 

Kimnazistára felfigyelt - látva kiapadha 

tatlan érdeklődését az általa leadott tárgy 

'ránt, buzdította-támogatta a tehetséges és 

kiemelkedő szorgalmú iljíit. Az évközi 
tünetekben már az ország legjelentősebb 

•"agyar és osztrák gyűjteményeit tantil- 
•TiányozU, egylx*n a legfontosabb geológi

ai lelőhelyeket is felkereste

1889-lx.*n, befejezve tanulmányait, kül
földi útra indult: lejárta Észak-Olaszor-

szágot, Svájcot, meglátogatta a párizsi vi
lágkiállítást és az olasz, svájci, párizsi és 
londoni múzeumokat is felkereste. Ezt kö
vetően készült a tanári és doktori szigorla

tára és a gyakorló gimnáziumban csiszol
ta előadói képességét.

1890-ben jelent meg első tanulmánya 

A nagymányoki pontuszi emelet és fauná
ja címmel. Ez év őszén a kolozsvári Tudo

mányegyetemen az ásvány- és földtani 

tanszékre tanársegédnek választották. Itt 
Koch Antal oldalán működött két évig 

1893-ban a budapesti Tudományegyete

men Hantken Miksa hívta maga mellé, 

sajnos a következő évben Hantken meg

halt 1895-ig L. vezette a tanszéket, mikor 
is Koch Antalt hozták fel Kolozsvárról a 

tanszékre, ami most már geopaleontológi 

aivá alakult. L kilenc évig volt itt szeré
nyen díjazott tanársegéd. 1899-ben ad
junktussá nevezték ki, majd magántanárrá 

habilitálták.
1897/98-han a müncheni egyetemen 

két félévet töltött Zittel Károly oldalán. 

Akkoriban itt volt a világ első paleontoló- 

giai gyűjteménye. Ez idő alatt az Alpesek 
bonyolult hegyszerkezetét és lelőhelyeit is 

tanulmányozta. Ekkor bízta meg őt Zittel a 
bajor állami múzeum fosszilis rábainak 
tanulmányozásával. Ez szabta meg jövő

beni munkásságának egyik vonalát,
Több kutalóúion vett részt. Beutazta

1899-ben Olaszországot, 1901-ben Romá

niát, Dél-Oroszországot és a Kaukázust. 
Kutatásai nem szorítkoztak elvont tudo

mányos kérdések megoldására. Foglalko

zott a székelyföldi szénképződmények
kel, külön a kolozsvári szénteleppel, a 

magyarországi talajnemek mésztartalmú

val - ennek különös jelentősége van a 
növénytermesztés szempontjából kedvező 
morv.salékos talajszerkezet kialakulásában

1912-ben állított össze jelentést az erdé

lyi medence földgáz-előfordulá-saira vo
natkozó kutatások eredményeiről.

1903-ban a budapesti Tudomány egye 

tem ny. r tanárává, 1914-ben a tanszék 
kettéosztása után a paleontológia rendes
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tanárává nevezték ki. Célja volt a tanszék 
európai színvonalúvá szervezése, A há
ború azonban közbeszólt, az anyagi lehe

tőségek beszűkültek.
A magyar őslénytani kutatások egy nagy 

tudóst veszítettek el korai halálával.
Bókái Bátor

LUPPIS JÁNOS

(Fiume, 181) jan. 27- 

Torrigta, Otaszo., 1875-jan. I I )

Apja (engerészkapitány volt, és ő is fiata
lon az osztrák-magyar haditengerészethez 

került. Itt fogalmazódott meg benne az 
önjáró torpedó ötlete, amelynek megter
vezte modelljét is. Ez hajtószerkezettel el

látón. úszó akna volt: parafaburkolatú kes

keny csónak, orrán a gyújtókészulékkel és 

benne a robbanótöltettel. A csónakot sű
rített levegővel meghajtott hajócsavar moz

gatta előre, egymás mellé szerelt két kor

mánylapáttal kormányozták a partról moz

gatott zsinórok segítségével, Célba ütkö

zéskor robbant.
A torpedót bemutatta a hadügyminisz- 

lériumnak. de munkájáért elismerést, a to
vábbfejlesztéshez pedig biztatást, anyagi 

támogatást nem kapott. Ekkor - 1864-ben

- társult a Fiumében letelepedett Róbert 

Whitehead angol származású tervezővel 

és hajógy-árossal (aki később Budapesten, 

a Népszigeten is alapított hajógyárat). A 
fiumei üzemben készült el két év alatt, 

1866-ra az első torpedó. A hajtóerőt egy 

25 atm nyomásra feltöltött légtartály szol

gáltatta. Két legfontosabb alkatrészét, az

oldalirány megtartására szolgáló pörgety- 
tyűi és váltótolattyút, valamint az expan
dáló nagy nyomású levegő megfagyását 

meggátlő fűlőberendezést és a vele egy

beépített vízpárologtatót is magyarok talál

ták fel: az előbbit Obry Lajos arzenáli mű
vezető, az utóbbit Gesztessy János sorha

jóhadnagy. A sűrített levegő előmelegíté
se a teljesítményt jelentősen fokozta. A 

kél. egybeépített, de ellentétesen forgó 
hajócsavar az oldalgási volt hivatva kikü
szöbölni. A torpedót alkalmassá tették fel

színi, víz alatti, később pedig repülőgépről 
való indításra Is.

A fiumei gyártól Anglia, Németország, 

Olaszország, Franciaország, Japán és Orosz

ország nagyobb mennyiséget vásárolt eb

ből az új fegyverből.

A Luppis-Whitehead-féle torpedó első 
harcszerű bevetésére a perui polgárhábo
rúban került sor, 1877. máj 29-én Töme

ges alkalmazása az 1904-es orosz-japán 
háború tengeri harcaiban kezdődött.

L I 1869-ben magyar nemességet ka

pott találmányáért. Életének, sorsának to
vábbi alakulásáról hiányosak az ismere
teink. 1875-ben hunyt el, a Lago di Como 

melletti Torngiában. A család érzelmeire 
jellemző, hogy 1918-ban, a Monarchia 

széthullása után, leszármazottja, Luppis 

Károly fregattkapitány Fiúméból Magyar- 

országra telepedett át.

Irodalom

MONEY COtJTTS, H. ».: Famous Ouels of tlie 

Fleet London, 1908.; SOKOL, Antony: The 

Imperial and Rnyal Auxlro-Hungarian Navy. 

United States Naval Insiituie, Annapolís, 1968 

PETNEHÁZY Zalán: I. J. Évfordulóink 1988 

Petneházy Z a lán



M
M. ZEMPLÉN JOLÁN

(Budapest. 191 l.jtin . I I-  

Budapest, 1974 jún. 6.)

Matematika-fizika szakos tanári diplomáját
1935-ben szerezte meg. 1936-ban már dok
torál, a nemzetközi jelentőségű Schmitl- 

Gerő-Budó-Kovács-féle spektroszkópiai 

iskola tehetséges fiatal tagjaként. A fiziká
hoz egyébként apai örökség is köti Édes

apja, Zemplén Győző igen fiatalon lett a 

Műegyetem elméleti fizika professzora 

Zemplén Jolán nagybátyja, Zemplén Géza 

szintén műegyetemi tanár volt, nemzet

közi hírű szerves kémikus
Z. J.-t is - rövid középiskolai tanári éve

ket leszámítva - egész pályafutása a Mű

egyetemhez kötí, utolsó tiz évét taaszékve- 
zető professzorként a Kísérleti Fizika Tan

széken töltötte.
Létrehozta a Kísérleti Fizika Tanszéken 

a Tudománytörténeti Kutatócsoportot, és 
jelentős szerepe volt abban, hogy a MTESZ- 

ben és később az Akadémián is létrejött 
tudomány- és technikatörténeti bízott

i g  Nagy érdeme saját fizikatörténeti 

eredményei mellett, hogy szervezetteb
bé tette a hazai tudománytörténeti kuta

tásokat

2 J. 1945-re elkészült A háromezer éves 

fizika című könyvének kéziratával, amely 

az egyetemes fizikatörténet összefoglalása
ként mintegy előtanulmány volt számára 

későbbi, a  magyarországi fizika történeté- 

fL‘ vonatkozó kutatásaihoz.
Életművének fő vonulata a magyamr- 

Sfc*Ki fizika történetének megírása » kezde 
töktől a XVIll sz végéig A XIX. századi fi

zikatörténetről is sok kész résztanulmá- 
ny;| volt Sajnos e/.ek szintézisére már nem 

kerülhetett sor.
A magyarországi fizika története kutató

idnak vallotta magát, de kutatásainak jelen

tősége messze túlmutat határainkon. Ó 

maga fogalmazta meg, hogy egyetlen or
szág fizikatörténetének feltárása, különö

sen, ha nem az új eredmények létrehozá
sának főáramában levő országról van szó, 

akkor ezen egy országra vonatkozó tudo
mánytörténet, olyan történeti összefüggé

sek és folyamatok felfedezését teszi lehe

tővé, amelyek ahhoz hasonlíthatók, mint 
amikor lassított filmfelvételen tanulmá

nyozhatunk egy, a valóságban gyorsan 
zajló folyamatot. Ezen az úton pl a karte- 
zianizmus, a newtonianizmus új vonásait 

tárta fel.
Olyan áttekintéssel rendelkezett, hogy 

az általa fizikatörténeti aspektusból feldol

gozott időszakok hazai művelődéstörté
neti szintézisét nem lehet megírni az ő 
munkásságának figyelembevétele nél

kül.

l-'őbb művei
A modem fizika világképe Hp., 1941 ; A há

romezer éves fizika Bp., 1946.; Roger liacon 

Hp., 1954 , A magyamrszjgi fizika története 

1711-ig Hp., 1961.; A magyarországi fizika 

története a XV11I századlun Hp., 1964

Irodalom
A Budapesti Mfiszaki Egyetem Évkönyve, 

1973-74., KÓNYA Aliiért M. Z J. Fizikai Szem

le. 1974.. GAZDA István The Science históri

án J Z. Technikatörténeti Szemle, 1975-76.

Bíró Gábor

MADERSPACH KÁROl.Y

(Kuszkabánya, 1791. aug. J. - 

KuszkabAttya, 1849 aug 2 } )

Selmecbányán 1811-lxm fejezte be tanul

mányait a Bányászati és Erdészeti Akadé
mián, majd Oravicán vegyészként kezdett 

dolgozni. Az oravlcai kincstári hivatalban 

vele együtt dolgozó Ilolmann Antallal, sel

meci diáktársával Vajdahunyad körzeté
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ben talált színesfém érc feldolgozására 

„Hofmann fivérek és Maderspach Károly 
hánya és vasművek1’ néven vállalatot ala

pítottak. Ó egyre inkább a vasgyártás és 
vasontvények, és zománcozott edények 

gyártására tért ál. Az Aranyoson Tordánál, 
valamint az Oltón Fenyőfalvánál épült fa- 
hidak alapján megszerkesztene eLső vashid- 

lát Lúgosban a Csuka-áteresznél 18,45 m 
fesztávolsággal. A híd a katonai és lakos

sági közlekedést könnyítette meg A hidal 
Széchenyi István is megtekintette, de nem 

sokra értékelte. Az 1833-ban átadott híd 
mindössze 12 ével ért meg, de ez nem gá

tolta meg abban, hogy újabb, nagyobb 

méretű hidal építtessen. Saját tapasztalatain 

okulva 1837-ben megépítette a 40 m fesz
távolságú hidat a Cserna folyón. Ez a hid 

már 59 évet ért meg. Harmadik hídját a Te 
mes folyó felett Karánsebesnél építette 

meg 55 m fesztávolságban. Ezt 1843-ban 

adták át a forgalomnak. Felújítására csak

1902-ben került sor. Erről a hídról több ér
tékelő közlemény jelent meg magyar és 

osztrák szerzőktől.

M. K. tervpályázatot nyújtott be az állan

dó Pest-Buda hidra is, de tervét a bírálók 

a Thierney Clark lánchíd tervével szemben 
elvetették. Ezt a tervét egyébként latin nyel

vű közleményként Pozsonyban is megje

lentette Úttörő munkásságával beírta ne

vét a magyar hídépítés történetébe. 1849- 

ben a világosi fegyverletétel után a szabad
ságharc támogatása miatt a családját ért 

megszégyenítést nem tudta elviselni, s ön
kezével végzett magával.

F<5 műve

Nóvum obiamm in negotio strurndi inter Hil

dám  et IVstinum po*Uis stabilis Alveare. Po

zsony 1838

Irodalom

TÓTH Emő-TÓTII László M K íven fuxKÓ 

vonólilnoos vasliidjai. Kozl.tud é* Mélyép silt-

11 1990. ápr.; Charles Maderspach, ctmstmc- 

tor ol Hmljtc.s Hidak a Dunán kon! elóadis 

1992. *itept TELKGDI-CSITKI Klára-KOVÁC.S 

(MADERSPACH) Ilona

Laár Tibor

MAGOCSY-DIETZ SÁNDOR

(Uitgoár, 1855 dec ?.- 

Hiidapest. 1945 febr.27.)

Eperjesen nagybátyja, Hazslinszky Frigyes 
házáhan nevelkedett, akinek példamutatá

sa irányította a botanika felé. Az eperjesi 

evangélikus gimnázium befejezése után 
Budapesten a Tudományegyetem bölcsé
szeti karán végzett tanulmányokat és 1880- 
ban szerzett természetrajz-kémia szakos 
tanári oklevelet. Ezt megelőzően 1879-80- 

ban már tanársegéd volt a Selmecbányái er

dészeti akadémián.

1880-ban Jurányí professzor tanársegé

deként rendkívüli szorgalommal kezdte 

el egyetemi pályafutását. 1883-ban böl- 

csészdoktorátust szerzett, majd hamaro

san, 1886-87-ben állami ösztöndíjjal ta

nulmányutat tett Németországban és Svájc
ban. Túbingenben Pfeffer növényfizioló- 

gusnak, az ozmózis-jelenségek úttörő ku
tatójának laboratóriumában hosszabb időt 

töltve sejtélettani ismeretekkel gazdago

dott Szakmai érdeklődésének középpont
jában a növényélettan állt Erről tanúsko
dik első jelentősebb tudományos munká

ja a Sparganium és Typha virág- és termés- 

fejlődéséről, mely a Természettudományi 
Társulat Bugát-díját nyerte el Tudományos 

munkáit fejlődésélettani és textológiái Irá

nyú érdeklődés jellemezte.

Külön értékelendő, hogy 1891-ben pá

lyadíjat nyert az .Erdészeti Növénytan" cí
mű szakkönyv megjelentetéséhez. Azel- 

ső kötetben írta meg a sejttani, szövettani 
és éleuani ismereteket A később, 1896-ban 

megjelent második kötet rendszertani és 

novenyföldrajzi összegezés, ezen kívül eb

iben ismertette az erdészetileg fontos fákat 

Fekete Lajos közreműkíidésével.
1K88-IÓ1 1892-ig átmenetileg Budapes

ten gimnáziumi tanár. Eközben 1889-ben 

a növénybiológia és mikológia magántaná
ra lett, bizonyítva, hogy a megélhetésért és 
egylx-n hivatástudatból Iletöltött tanán pá

lya nem volt akadálya a tudományos mun

kának.
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1897-ben az MTA levelező tagjának vá
lasztották és az egyetemen nyilvános rend
kívüli tanárnak nevezték ki. Négy év múl

va a nóvényalaktan és -élettan nyilvános 
rendes tanára és a növényrendszertan 
megbizott tanára 1908-ban az MTA rendes 
tagja lett.

1909-ben jelent meg „A növények táp
lálkozása" című munkája 716 oldalon, 

415 ábrával, a Természettudományi Tár
sulat kiadásában. Ez a könyv az első rész
letes magyar nyelvű népszerűsítő növény

élettani mű. Igen élénk tevékenységet 

fejtett ki a növénytani ismeretek terjeszté
se terén. 300 nál több ilyen cikke jelent 

meg, ezek főleg az Erdészeti és 3 Kerté

szeti Lapokban, a Természettudományi 

Közlönyben jelentek meg. Jelentős mun
kái végzett a magyar természettudományi 

műnyelv helyessége, szépsége és ma 

gyarsága érdekében Is.

A Természettudományi Társulatnak 70 
éven át volt tagja, végül alelnöke és tiszte
letbeli tagja. Alapítója volt 1891-ben a nö

vénytani szakosztálynak, melyben 1905-től 
haláláig alelnökként, majd tiszteletlieli el

nökként töltött be szerepet Számos hazai 
és külföldi egyesület é.s társaság tagjaként 
is tevékenykedett.

M.-D S. egyetemi oktatói működése 55 
évre terjedt ki Kitűnő előadó, tevékeny 

“j(tó tanáregyéniség volt Számos tanár- és 

Kyógyszerész-generációt nevelt. Külön ér

deme, hogy a növényrendszertannak és 

növényföldrajznak önálló tanszéket terem- 
,t-tl Hosszú élete során szerteágazó aktivi
tást fejtett ki számos híres tanítványt nevel- 

V(-‘ Jávorka Sándor szavaival élve .nevét a 
honi Ivjtanika a századforduló nagyjai kö
zött lógja emlegetni."

Irodalom

JAVokKA Sándor M.-IX S ciiilékczde 1H55- 

Hoftinikal Közlemények 4 5ÍM ). 1954 .

• Hl-.NYÓ Vilmos A hazai növényélettan kiala- 
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Szttba Uuzlu Gy

MAGYAR F.DE
(Orosháza, I877 .jan .3 l~

Szeged, 1912. máj. 5.)

Építész inaséveil Adók István szegedi épí
tő- és ácsmester mellett töltötte. 1901-ben 

építőmesteri képesítést szerzett Budapes
ten, az Állami Felső-Építőipari Iskolában, 

majd önerőből vált elismert tervező épí

tésszé. E cél érdekében tanulmányutakat 
tett Bécsben, Berlinben, Münchenben. 

Brüsszelben és Párizsban, hogy a helyszí
nen tanulmányozhassa a legkiválóbb eu

rópai szecessziós építőművészek munkáit. 
Nagy ambícióval nyitotta meg önálló mű

termét Szegeden 1903-ban. Dr. Goldsch 
midt György részére saroktoronnyal éke
sített homlokzatú, egyemeletes lakóházat 

épített 1904 és 1905 közt Szegeden, a Bar
tók Béla tér és a Tábor utca sarkára. Kapu 

aljának két oldalán a gipszből formált 
leányalakok a kor híres táncosnőinek, 
Yvette Guilbertnek és Loie Fullernek alak

ját idézték. Első jelentős megbízása 1906- 
ban Keók Iván, Zürichben végzett vízépí- 
tőmémöknek köszönhető, aki Munkácsy 
Mihály unokaöccse volt A szegedi Ibelvá

rosban, a Kölcsey utca és az egykori Feke- 
tesa.N utca sarkán lévő telken 1907-ben el
készült Reök-paloiáról Edwin Johnston ír 

származású művészettörténész az Architec- 

tural Rcview hasábjain a következőképp 
írt: „A hatalmas görlxrvonalú erkélyek és a 

növényi frízek az utcasarok kiugrásán fut

nak össze egy szabálytalan ház-orom .áll
kapocsba- mely Wílliam Blake Atyaúriste

nének távoli hasonmása " Az épület hom

lokzatainak hullámzó síkjait és növényi 
díszeit a korabeli francia floreális sze

cesszió és a hagyományosan megrendezett 
szegedi vízi karneválok, Pünkösd é.s Bol
dogasszony-napi ünnepek virágmintái ih

lették A homlokzat és a lépcsőház fantasz
tikusan indázó kovácsoltvas-, illetve mOla- 
katos munkái Fekete Pál kovácsművész 

műhelyélx'n készüllek 1908 és 1910 között 
Nagykikindán emelt a református egyház 

számára templomot, ahol a protestáns egy
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szerűséghez és d'iszteleaséghez alkalmaz

kodva Ls nagyvonalú művet hozott létre. Az 

egyterű templomhajó íves rabicdongával 
történő fedése, külső tómegformálása a 
l>ejárat melletti zömök toronytesttel és a 
homlokzatok puritán vertikalizmusával, 

Kós Károlyék és Medgyaszay Isivánék kö

rének azonos időben megvalósított szak

rális épületeivel rokonílható. 1909-ben M
E. országos tervpályázat győzteseként ter

vezhette meg az 1400 személy befogadá
sára alkalmas kaposvári színházat. A kor
látozott anyagi lehetőségeket figyelembe 

véve, az ívesen kidomborodó lépcsőházak 

közötti egyszerű, üvegtetős bejárattal érte 

el a kívánt építészeti hatást, kerülve min

den feleslegesnek ítélhető monumentali

tást. A szegedi református palota három- 

emeletes lakóháza, földszintjén üzletek

kel, iskolával és lelkészi hivatallal, 1912-re 
készült cl. A Gazdasági és Iparbank három- 

emeletes székhazát é.s a Wőber-palotát 
egyaránt 1913-ban fejezte be a szegedi 
belvárosban. 1911-14 között még számos 

egy- és löblvszintes lakóházat épített Sze

geden, illetve Hódmezővásárhelyen, de e 
művek egyike sem szárnyalhatta túl a Re- 

ök-palota színvonalát. Sokat ígérő pályafu

tásának öngyilkossága vetett véget.

Irodalom

MÁKONYI Tibor: M E . Ilp . 19«9 Hdii DU
RÁNCI: A va|dasűgi építészen szecesszió, Fó
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Müjctricza Péter

MAGYAR IÁSZI.Ó
(SxoMlKtibely, 1X18 non I )  - 

h in tő  <tf Cnfo. Angolt). 1861. non 9.)

Dunaföldvári elemi iskolái után a kalo
csai piarista gimnáziumit járt. Középfokú 
tanulmányait Sz.ibadk.in fejezte lx.\ 1842- 

l>en iratkozott lie a fiumei Tengerész Aka

démiára A kétéves tanfolyam sikeres el

végzése után 1843-ban kadetti minőségben 

egy Triesztből Brazíliába induló osztrák 
postahajó személyi állományába került 

1843 végétől 1845-ig tengeri útjai Dél- 
Amerikától Afrika érintésével a távol-kele
ti szigetvilágig, onnan pedig vissza Dél- 

Amerikába vezettek. 1845-ben a Buenos 

Aire.s-i hadiflotta állományába vették fel 
hadnagyi rangban. Az Uruguay-jal vívott 

háborúban hadifogságba esett, ahol a ha
ditörvényszék több tiszttársával együtt ha
lálra ítélte. Egy Lainé nevű francia hajópa

rancsnok közreműködésére, tiszti rangjá

nak meghagyása mellett szabadon bocsá
tották, de a háború alatt nem teljesíthetett 

szolgálatot.

Ekkor érlelődött meg benne egy dél
amerikai kutatóin terve. Kutatóútján Dél- 

Amenka alig ismert belső tartományairól 

szándékozott „Physicai, Históriai és Politi
kai földleirást”, valamint térképfelvételeket 
készíteni. Három esztendőre tervezett, ha
zafias cselekedetként felfogott expedíció

jához kizárólag saját hazájától, a Magyar 

Tudományos Akadémiától kért és várt 

anyagi segítséget. A részletes tervet Széche

nyi István ismertette az Akadémia gyűlése 

előtt 1846. nov. 4-én, mely szennt M. L dél- 

amerikai tartózkodása alatt a spanyol és 
portugál nyelven kívül elsajátította a l>enn- 
szülöUek állal beszélt és a kontinensen 

leginkább elterjedt nyelveket (guarani és 

quichna), és így a bennszülöttekkel való 

korlátlan érintkezés lehetősége adott szá

mára. Az Akadémia nem részesítette támo
gatásában.

Dél-amerikai útitervének meghiúsulása 
miatt tengerészt tszti képesítésének megfe

lelő munkát kereseti, Afrika nyugati part

jaira hajózott, ahol a kalabári néger király 

Ilonájánál parancsnokként szolgált kél 

évig. Ezen időszak alatt két hónapos kuta

tómat tett a Zaire folyamon, és útjáról na|> 

lót készített. Kongói tartózkodása erősen 

megviselte szervezetét, ezért először Ben- 
guelába, majd a kedvezőbb klimájú Bilié 

országivá utazott. Itt már Dél-Afrika belső 

lerületeinek Ixiitazásál tűzte ki céljául, így
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az előtanulmányok (a lakások nyelvének, 

szokásainak megismerése) miatt ideiglene
sen letelepedett. A bihéi uralkodó felesé
gül ajánlotta neki egyik lányát M. L. házá
ba fogadta a számos rabszolgával érkező 

tizennégy esztendős hercegnőt. Az új csa
ládi kapcsolat egyedülállóan előnyös hely

zetet teremtelt a kutatóutak végrehajtásá
ban. Útjai során feleségének fegyveres 

testőrei voltak kísérői, s biztonságos kuta
tómunkájának szavatolói. 1857-ig Afrika 
hatalmas belső területeit járta be, de már

1853-ban így írt apjának: ...azt hiszem,
hogy még eddig semmi európai utazó Af

rikában nagyobb térséget nálamnál he 
nem utazott ".

1856 folyamán otthonában elkészítette 

dél-afrikai utazásai elsó kötetének kézira
tát, majd munkáját a portugál hatóságok 

közvetítésével elküldte a Magyar Tudo
mányos Akadémiának. A mű szakmai kö

rökben sikert aratott. 1858-ban megválasz
tották a Magyar Tudományos Akadémia le

velező tagjának, rendes tagjává választot

ta a Bécsi Császári és Királyi Geot>raphiai 

Társaság. Könyve 1859-ben megjelent az 

MTA kiadásában, tudósításait, útinaplóit 

rangos pesti lapok közölték. M. L. a ben- 
guelai vámtisztek közönye miatt minderről 
c-sak 1861 decemberében értesült,

Ekkorra életkörülményei már gyöke

i é n  megváltoztak. Fejedelmi apósát 1857- 

ben egy bihéi fegyveres puccs során meg

gyilkolták, így Arthtir nevű fiával a portu- 

Kál fennhatóság alait álló Benguelába me

nekült. Munkáját - a lelki és fizikai erejét 

őrlő gondjai ellenére - tovább folytatta 

^szegezte a 3-20. szélességi és a 19-27. 
hosszúsági fokok által bezárt tenileten 

kutatásainak eredményeit, összeál
lított;, dél-afrikai utazásai 2 és 3 kötetét 

,lÖtolhatatlan veszteség a tudománynak, 
lu)gy halála tiián a Magyar-hagyaték por

tugál gondnokának házát tűzvész pusztitot- 
’a el. [j»y irományai, k<jnyvei mind meg

semmisültek.
Életművének fennmaradt része is olyan 

iwntöségű, hogy eredményei alapján inéi

tán nevezhetjük az Afrika-kutatás egyik 
úttörőjének Müvében összekötötte a geog
ráfiát és a szociográfiát, mely az afrikai 
népekkel való együttélésében, belülről va
ló megismerésükben gyökerezett

Többször készült haza, gazdag élet

művét szerette volna itthon rendszerez
ni és közkinccsé tenni. A messzi távolban 
is hazája szolgálatának élt. melyről így 

vallott:
„Én mindig szent kötelességemnek tar

tottam édes Hazám javát és díszét a tőlem 

kitelhető minden módon előremozdi- 

lani..."

Főbb müvei

Naplóm Délafrika belsejébe tett utazásomról. 

Festi Napló, 1854.. M. L délafrikai levelei és 

naplókivonatai. Fest, 1857.; M L. délafrikai 

utazásai 1849-57 években. (Sajtó alá rendez

te- HUNFALVY János). Pest, 1859 , M. L. ame

rikai útiterve. Közli: BARCZAY Oszkár, buda

pesti Szemle, 82. k. 1895-

Irodalom
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Kiss Csongor

MAGYAKI ENDRF.

(Arad, 1900. jatt 10.- 

Hudapesl. 1968. ápr 9 )

l'otstíii szolgálatát 1922-lien kezdte a Kísér

leti Állomáson. Már műegyetemi hallgató 
korában készített tanulmányokat a vezeték 

nélküli táviratozásról, és a Kísérleti Áltomá 

són elsőként tervezett nagy teljesítményű 
rádiótelefon-adót Tervei alapján valósul) 

meg az 1 kW-os csepeli adóállomás, Ezt 
követően számos adóberendezés terve

zésében, kiépítéseién, üzemeltetésében 

vett részt, irányitotia a munkákat, és nevel

ik a dalai technikusokat. Ezen munkái kö
zöl legjelentősebb, hogy 1923-ban üzem
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lx: helyezi a Posta által megvásárolt Hulh 
adókat. Nevéhez fűződik a hazai műsorsu
gárzás megindítása. A kísérleteket az 1924- 

ben vásárolt 2 kW-os Telefunken adóval 
végzi. Legendás az a tevékenysége, mellyel 

az eLső műsorsugárzásban részt vett a Pos

ta Kísérleti Állomás udvarán felállított, bú

toroskocsiból átalakított első stúdióban.
1926 és 1937 között több mint száz elő
adást tartott a rádiótechnika és a távolba
látás tárgyköréből, propagálva ezzel a té
makör hazai alkalmazását. Ezt követően 

megtervezi az országos rádióhálózatot, és 

irányítja a Laki hegyi, székesfehérvári rö

vidhullámú adó és a budapesti stúdió meg

valósítási munkáit.
Rendkívül gazdag irodalmi működését 

sok könyv és cikk mutatja. Ó javasolta az 

1940-es évek közepén, hogy a .gyengeára
mú elektrotechnika” szót helyesbítsék a lé
nyeget jobban kifejező „hiradástechniká"- 

ra, illetve „távközléstechniká"-ra.
1957-ben, amikor 12 év szünet után is

mét visszakerül a Kísérleti Intézethez, foly

tatja a rádió-műsorszórás fejlesztése terén 

aktiv munkáját. Emellett azonban számos 

más területen is ú) eredményeket dolgoz 

ki. Jelentős a grafikusszámítasok terén ki
dolgozott néhány új módszere, amit könyv 

sorozatban telt közzé. Különleges érdekes

sége van azoknak a pedagógiai kutatásai

nak, amelyekkel a gravitációt kívánta min
denki számára érthetővé és szemléletessé 

tenni Világméretű kisérletsorozatot szerve

zett annak bizonyítására, hogy az elméle

te alapján érthetővé tett gravitáció nem 
mond ellent semmilyen fizikai jelenségnek 

Ezek az elképzelései a fizikusok körében 
nem keltettek visszhangot.

Több kitüntetés kapott, számos egye

sületben töltött l>e vezetó funkciót.

Főbb művei

A Laki-hegyi ú| nagy adóállomás erősáramú és 

rádiótechnikai berendezése Elektronika, 1934 

május A híradástechnika közös alapelvei. Hp ,

1943.. Kadió-méréstedinik.n tanácsok Hp . 

1947 , Tégla diagramok Hp., 1958., Grafikus 

számítások a híradástechnikában Hp., 1966.
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ténete 1925-1945 In: Tanulmányok a Magyar 

Rádió történetéből Hp,, 1975. p. 289-339.; A 

l'KI 100 éve (Főszerk : SALLAY Gyula) lip . 

1991

Lajtba György

MAGYARORSZAGI GYÖRGY 

(GEORGRIS DE HUNGAR1A)

e, 1422.?-Kóma, 1502?)

Életéről és személyéről jóformán semmi 

biztosat nem tudunk. Valószínűleg Utrecht- 

ben, vagy ennek közelében élő, magyar 
származású pap volt, aki ott számolómes

terkent is működött. 1499-ben feltehetően 
Utrechtben jelent meg 20 oldalas latin 
nyelvű aritmetikája, az „Arithmeticae sum

ma tnpamta MagLstri Georgii de Hungaria", 

amely az egyetemes matematikatörténet 
szempontjából is figyelemre méltó alkotás, 

mivel jól tájékoztat az akkori számítási el

járásokról, valamint a gyakorlati számtani 
problémákról. A könyvecske értékét és 

könyvészeti jelentőségét az is bizonyítja, 
hogy a hollandiai Nieuwkoopban fakszimi
leként újabban (1965) is kiadták A J. E. M. 

Smeur tartalmas előszavával. A munkát

1936-ban Hárs J. magyarra fordította, rész

letes előszóval és magyarázatokkal is el

látta.

Irodalom
IIÁKS János: Hogyan számolt M Gy mester 

1499-ben? Hp., 1936.

S z é n á d  lia n u t

MAGYARY-KOSSA GY1ILA
(1)tbrrctn, 1865. Ja fi 8- 

Keszthely. 1944 jú n  21.)

M.-K Gy. orvos, egyetemi tanár, az Ml A le
velező tagja nagyszert! - országhatárainkon 

kivul is elismert és megljecsült - tudomá
nyos eredményeket ért el szűkebbxzakte-
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riilete, a gyógyszertan és méregtan (erén. 

Ez utóbbi tudományágnak egyik hazai 
megalapítója volt. Gyógyszerrendciestan 

(1901) című egyetemi tankönyve, továblré 
a mérgezésekről, a mérgezések diagnosz

tikájáról. a hazai gyógynövényekről írt 
szakkönyvei sokáig forogtak közkézen 

Német nyelven készített toxikológiai (mé- 
regtani) kézikönyve kéziratban maradt, 

kísérletes gyógyszertani és méregtani ku
tatásairól készített tanulmányai viszont osz

tatlan nemzetközi elismerést keltettek Év
tizedeken át volt használatban az állatok 

riihesedése ellen kidolgozott kén-dioxi 
dós gázkezelési eljárása; az általa kiadott 

nagy sikerű új gyógyszerekkel (Gaston. 
Koptin, Kardor, Kebal, Kloretan, Formani- 

lid. Vermitan) jelentős terápiás eredmé

nyeket értek el, s közülük a legutóbbi 

még ma is forgalomban V3n. A nemzetkö
zi szakirodalom ma is „Kossa-reakcló" né

vén tan ja nyilván és mint legjobbat ajánl

ja világszerte alkalmazott mikrotechnikai el
járását a szövetekben lerakódott mész ki

mutatására M.-K Gy orvostörténet-írói 

tevékenysége is jelentős Öt kötetlx;n meg
írt - koráblxin négy kötetlien megjelent - 

lő műve. a Magyar Orvosi Emlékek (Bp.

1929-1940) nem összefüggő, egységes 
tan-, illetve kézikönyv, hanem különálló, 

egymástól független fejezeteket, „értekezé

s é t "  tartalmaz a magyar orvostörténelem 
köréiből A fejezitek között találunk műve

lődéstörténetet. társadalomtörténetet, orvo 
S1 életmjzot, felsőoktatástorténetet, műszó- 

1:1 n és regeszlákat, amelyekkel tulajdon

képpen új műlajt teremtett az orvostörté- 

■’W-iráslian. az irigyek és gáncsoskodók 
azonban - ilyenek akkor som voltak kévé

i n  - elmarasztalták, hogy miért nem tan
könyvet irt Az intrikasok vádaskodásain 

°<auanós válasz volt a nagy mű válogatott 
l l̂ezeteilx l̂ készült kötet megjelenése né
niét nyelven és az általa kelteti nemzetko- 
n elismerés, valamint a magyar zsenikről 

Adatok a magyar géniusz biológiájához 

'•imnU’l tartott akadémiai székfoglalója, 
•‘mellyd elérte céljai: bizonyította, hogy a

magyar orvostudomány kiválóságai alko
tó módon járultak hozzá az egyetemes 
európai orvostudomány fejlesztéséhez, a 
magyar orvostorténelem az egyetemes 

orvostörténelem integráns részévé vált 
Ugyanakkor M.-K. Gy. mestere, sőt, apos

tola lett a magyar orvostörténet-írasnak, 
amely működése nyomán honosodott meg 
és nyert polgárjogot Magyarországon

Irodalom
ELEKES Gy.: Orv. Hetilap, 1944 . KARASSZON 

D Cnmm llibt Hist. Med 41. 1967; VÁMOS- 

SY Á. Allatorv. L. 1933.. (A S2erzű számos 

adat szives rendelkezésre bocsátásáért :fj MA- 

GYAKY-KOSSA Gyula dr-^ak (Basel, Svájc) 

tartozik köszönettel,I

Karasszon Dénes

MAGYARY ZOLTÁN

(Tata, lH 88pin 10. - 

Hérvg. 1945 m drr 24)

A magyar tudománypolitika alapvetője, a 

szervezés- és vezetéstudomány klassziku

sa, a közigazgatás kutatásának, oktatásának 

és korszerűsítésének nemzetközi viszony
latban is kiemelkedő egyénisége katona
csalidban született Apja honvédszázados, 
majd ezredes volt, akitől küzdőszellemet, 

katonás fegyelmet, szervezési-vezetés! kul

túrát tanulhatott
Tanulmányait a piaristák budapesti gim

náziumában folytatta, majd a Budapesti 

Tudományegyetem fog- és Államtudomá

nyi Karán szerzett diplomát Ezt követően 

fojo és 1930 közön két évtizedet töltött a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

ban, melynek során a kultuszminisztérium 
ugykörének legtöbb ágában teljesített 

hosszabb-rövidebb ideig szolgálatot 1925- 
!>en a tudománypolitikai ügyosztály főnö

ke lelt, amelynek hatáskörébe tartoztak 

az összes külföldi tudományos kapcsola

tok. kongresszusok, hazai tudományos 
társulatok, az Országos Gyűjteményegye- 

lem. a vidéki közgyűjtemények ügyei és a 
diákszociális ügyek 1927-től hozzá tarto

zol! az egyetemi osztály egész ügyköre is.
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A tudománypolitikai és felsőoktatási te

rület irányítójaként a modern magyar tudo
mány tudománypolitika megalapozója lett. 

Vezérgondolata az a felismerés, hogy a 
XX. századi tudománypolitikában a ter
mészettudományok beható művelése, ku

tatása, oktatása, alkalmazása az alap, és 
hogy az elvesztett világhálxjrú után össze
omlott ország felemeléséhez a természet

tudományok hatalmával kell meghatvá

nyoznunk erőnket, ezzel kell fokoznunk a 
világversenyben ipari-gazdasági verseny

képességünket.
A minisztériumban töltött második év

tized - már Klelielsberg Kuno kultuszmi

nisztersége idején - a nagy közös alkotá
sok ideje. Többek között az Országos Ma

gyar Gyűjteményegyetem világviszonylat
ban is úttörő megvalósítása, az 192ó-os 

programalkotó tennészet-, orvos-, műsza

ki- és mezőgazdaság-tudományi országos 

kongresszus megszervezése, a kolozsvári 
tudományegyetem Szegeden, a pozsonyi 

Pécsett történő elhelyezésének megoldása, 

a debreceni egyetem építésének befejezé

se, a Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet, a Ti
hanyi Biológiai Intézet, az Eötvös Loránd 

Geofizikai Intézet, az Országos Termé
szettudományi Tanács felállítása, a külföl

di Collegium Hungaricumok és a magas 

műveltség célját szolgáló ösztöndíjak létre
hozása, a lxidapesti Műegyetem melletti te

rületen a lágymányosi innovációs park 

kiépítésének megkezdése megannyi jele a 

modern tudománypolitika megvalósítá

sának.

1930-lxin fordulat következett lx* pályá- 
jálwn. Alma Matere meghívta a közigazga

tás professzorának. Ezzel egyidejűleg a vi

lággazdasági válság idején a miniszterelnök 

felkérte, illetve kinevezte a közigazgatás 
racionalizálásának kormánybiztosává. 

Magyary a közigazgatás tudományos kuta

tása n.ik, oktatásának és korszerűsítésének 
szellemi központjaként megalapította a 
Magyar Közigazgatástudományi Intézetet 

A közigazgatás művelésél>en megírni illet

te a jogászi és mérnöki s/emléielel egye

sitő magyar közigazgatástudományt és a 
jogszerűséget a gazdaságosság és ered
ményesség követelményeivel egyesítő köz

igazgatási mérnök, közszolgálati mene
dzser típusát.

A Brüsszelben 1936-ban rendezett ha

todik nemzetközi közigazgatástudományi 
kongresszus fő témája javaslatára a köz

igazgatás legfőbb vezetésének szervezési 

szempontú tárgyalása lett. melynek ő volt 
főelőadója. A XX század államszerveze
téről és közigazgatásáról tartott széles kö

rű nemzetközi kutatásait összegező előadá
sát a kongresszus egyhangú elismeréssel 

fogadta, és a Brüsszelben székelő Nemzet

közi Közigazgatástudományi Akadémia 

alelnokévé választotta.

Tudományos működésének tengelye 

pályája második felében az új korszak ál
lama jellegzetes vonásainak és korszerű 

szervezeti megoldásainak meghatározása, 
melyben alapvető szerepet játszik a tech
nikai haladás. .Ügy látszik, hogy a mosta

ni átalakulás lényege az, hogy a XIX szá

zad elején kialakult állami szervezet most 

vonja le az azóta lezajlott nagy gazdasági 
és főleg Ipari forradalom következtéiben 

Ixikövetkezett mélyreható fejlődés és átala

kulás konzekvenciáit."
lobb nagy külföldi tanulmányutat tett 

Ausztriában, Németországban, Belgium

ban. Hollandiában. Dániában. Francia-, 
Görög-, Olasz-, Lengyel - Svéd-, l inn-, 

Észt-, és Lettországban, Angliában. Svájc

ban, Jugoszláviában, de az Ámen kai Egye

sült Államokban és saját költségén még a 
Szovjetunióban is.

Bejárta a modem világot, s a gyűjtött is

mereteket hazahozta, hogy segítsen a ma

gyar mintát megteremteni Magas tudo

mányos igényességgel és nagy szociális 

érzékenységgel látott hozzá tanítványai

val, munkatársaival n tatai modell, a min

tajárás kifejlesztéséhez, a nemesi várme
gyétől a szociális vármegyéhez vezető fej

lődésül megépítéséhez A szolgáltató álla

mot, az állampolgárokat hatékonyan szol
gáló. az emlxrekért levő közigazgatást ki-
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vánta megvalósítani. Törekvéseinek tükre 

a tatai kísérletekből kiemelkedő részt vál

laló tanítványával, Kiss Istvánnal közösen 

irt „A közigazgatás és az emberek" (1939) 

című alkotás.

Magyary felfogásában az átlogó értelem- 

lx;n veit közigazgatás korszerűsítése a mo

dernizáció molorja A legjobbra törekvés - 

.the one besl way" - jegyében a pre 

indusztriálus foktól nemcsak az ipari kor

szaknak megfelelő fokig történő előreha

ladási követelte, hanem a messze jövőbe 

előretekintő úttörő vállalkozást is kezdemé

nyezett. A fő művének tekinteti „Magyar 

közigazgatás" befejezésében üzenete lé

nyegét így összegezi; „Közigazgatásunknak 

komoly reformra van szüksége. Annak lé

nyegét úgy fejeztük ki, hogy preinduszr- 

riális közigazgaiásböl posztindusztriális 

közigazgatássá kell átalakulnia."

A második világháborúban, melyben 

Magyary Zoltán élete - filozófus féleségé

vel, Techert Margit életével együtt - tragi

kus körülmények között véget ért, egy új 

ipari forradalom kezdődőit, sőt, még egy 

ezt i.s felülmúló jelentőségű változás. Egy 

információ tengelyű globális technikai fór 

radalom, melynek következtéién az ipa

ri társadalom posztindusztriális, információs 

társadalommá változik. Ma a világ és ben

ne hazánk éppen annak a posztindusztriá- 

lis korszaknak kihívásaival küzd, amelyet 

•' nagy tudós és szervező több mint lél év

százada már előre látott, s amelynek egyik 

nemzetközi rangú előfutára volt

l'ohh művei

A magyar tudománypolitika alapvetése Up

1927 , A magyar tudományos nagyüzem meg- 

va?rve*cso. 1931 Die Kntstcluing emer inter- 

naiionalcTi Wissensclialispoliiik, Leipzig. I9W 

A kuzigazguiás legfőbb vezetése szervezési 

*Zempi>nib6l, 1936.; Magyar közigazgatás, 
19-12

IroUalum

^luisxlójőzxvf: A kOzigazgai.istiitlomány ok

tatásának és tanszékeinek története az Ht.1T 
l°K* és Államtudományi karán 1977-19T? k<>- 

'•ott 2 k Hp , 1977 . Diagnózis é.s lenipia M

Z társadalomszervező tevékenysége, szerk 
ANDRÁSSY Mária 1-2. k., 1986,; A közigazga
tás fejlesztése és szervezése. Válogatás M Z 
professzor kőzigazgatásludományi iskolájá
nak szellemi hagyatékából Vál. és szerk 
CSLTH Sándor, GÁSPÁR Mátyás. Bp , 1988 ; A 
magyar kftíigazgatás klasszikusai 1884-1974. 
Szerk. és hév LÓKINCZ Lajos. Up., 1988., 
SZANISZLÓ József a Magyary-iskola és hábo
rú utáni sorsa Kőzigazgatástudomány-törléne- 
(1 visszapillantás. Bp.. 1993., In memóriám M 
Z szerk NAGY Ferenc. Hp., 1995

Nagy Ferenc

MAKÓ PÁL

(JíiszapaU, / 723-jiH 9. - 

Buda, 1793-aug. 19)

Régi nemesi családból szüleien. Elemi ls- 

koláit szülőfalujában, a hatosztályos kö

zépiskolát a jezsuiták egri intézetéi >en vé

gezte, majd tizenhét éves korában felvet- 

lék a jezsuita rendbe, és megkezdődött 

tizennyolc évig tartó, változatos kiképzé

se. A kétéves próbaidőt Trencsénben 

töltötte, 1743-44-ben Győrben volt a hu

maniórák repetilora, a középiskolát lezá

ró hároméves filozófiai kurzust pedig a 

nagyszombati egyetemen végezte el. 

174~̂ »8-l>an Ungvároll, a következő tan

évben Nagyszombaton működött kö

zépiskolai tanárként, majd a bécsi egye- 

lemen töltőn kél évet, mmt a matemati

ka repetilora. Újabb egy évet tanított 

Nagyszombaton, azt követően az 1752- 

56-os években a grazi egyetemen folyta

tott teológiai tanulmányokat, közben 

1755-ben pappá szentelték. A harmadik 

próbaével Besztercebányán töltötte, az

1758-59. tanévben megkezdte egyete

mi működését Nagyszombaton a mennyi

ségtan oktatásával, majd a következő 

évben logikát és metafizikát tanított

1759-ben tette le a rendi fogadalmat 

Nagyszombatról a bécsi egyetemre ren

deltek. ahol kél évig ugyanazokat a tár

gyakat tanította. Sikeres működésével 

érdemelte ki, hogy 1763-ban kinevez

lek a magyar 11 jak képzésére alapított
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akadémia-jellegü intézmény, a Theresia- 
num tanárává, ahol matematikát, kísérle

ti fizikát és mechanikát oktatott

A jezsuita rend 1773-ban történi felosz

latása után Mária Terézia hélai apáttá és ki

rályi tanácsossá nevezte ki Ezt követően 
tanári működése melled jelentős szerepel 
vállalt a magyar közoktatásügy újjászer

vezésében, Ürménvi Józseffel és Tersz- 
tyánszky Dániellel részt veti az első Ratio 
Educationis kidolgozásában, amelynek ne 
mes veretű latin szövegezése az ő munká

ja A nagyszombati egyelem Budára helye

zése után M, P.-t nevezték ki a bölcsésze 
li kar igazgatójává, és ezi a tisztséget a II 

|óz.séf által elrendelt változtatásoktól elte
kintve, lényegéten hirtelen bekövetkezett 

haláláig megőrizte
A 18. századi enciklopédikus műveltség

eszmény megtestesítője volt, nagy iskolá- 

zottságú tudós, egyetemes műveltségű ta

nár és befolyásos közéleti férfiú. A mate
matikán, fizikán és filozófián kívül járatos 
volt a görög és latin, valamint korának 

nyugat-európai irodalmában, beszélt né

metül, franciául és olaszul Latinul mind 
versben, mind prózában kitűnően írt, amit 

ódáin és elégiáin túl Nicomedes Drámád

on című iskoladrámája is bizonyít, mely 

utóbbi Gomeille Nicomede című művének 

átdolgozása

Bár önálló szaktudományi eredményei 

nincsenek, mint akadémiai és egyetemi 

oktató, tankönyvszerző és a kor új tudomá

nyos eredményeinek népszerilsítóje jelen

tős tevékenységet fejteti ki, ami nem csak 
Magyarországon és a Habsburg Biroda

lomban. hanem annak határain kívül is 
elismerést váltott ki 1759-I)en jelent meg 

logika tankönyve, amely latinul nyolc 

kiadást ért meg, és a szerző halála után hu

szonhat évvel olaszul is megjelent 1761- 

ben adta ki a később tizenegy kiadást 
megért metafizikai munkáját, a következő 

két évben pedig kétkötetes fizika könyve, 

a Compendiana phvstcae institutio látott 

napvilágot Fizikai tárgyú müveiben a kor 

érdeklődésének előterében álló problé

mákkal foglalkozott: a villám természeté
ről írott értekezése előbb németül, majd la
tinul jelent meg és ismeretes magyar fordí

tásban is, egyik könyvében foglalkozik a 

Hold légkörének, valamint a Föld alakjá
nak kérdésével és az északi fény problémá

jával Egy másik munkájában a testek 
egyensúlyára vonatkozó, valamint gépta- 

ni és vizépítészeti tételeket tárgyal
A tudománytörténeti irodalom legje

lentősebbnek matematikai műveit tekin

ti, amelyek közül három középiskolai 
tankönyv. Compendiana matheseos ins- 

titutio című műve, amely gyors egymás
utánban hat kiadást ért meg, a Monarchia 

országaiban az akadémiák és egyetemek 

algebra, illetve geometria könyve volt 
Lényegében a mai középiskolai anyagot 

tárgyalja könnyed, világos stílusban, lele
ményes bizonyításokkal Legszínvonala
sabb müve a Calculi difíerenlialis et integ

rális institulio, 1768-ban jelent meg Bécs- 
ben Megírásában a külföldi oktatás sziik 
ségleteinek kielégítése és a hazai matema

tikai műveltség színvonalának emelése 
vezérelte. Itthon tankönyvül nem szol

gálhatott, mivel az infinitézimális számítás 

nem szerepelt az egyetemi tananyagban 
A könyv anyagában nem ad újat, de a ma

ga korában nemzetközi mércével mérve 

is |ó volt, különösen a szélsőértékszámi 

tás alkalmazását kívánó matematikai és fi

zikai feladatok tetszetősek Nem egy kö

zülük a modern könyvekln-n is helyei 

kap De aritmeticis et geometricis aequa 

tionum resolutionibus libri duó című két

részes műve az algebrai egyenletek elmé

letét (Descartes elő jel.szabály a, egyenlet

transzformációk, többszörös és komplex 

gyökok stb) tárgyalja a negyedfokú egyen

letekkel Ixízárólag, valamint a geomet

riai módszereket taglalja. Cantor a kor 

legjobb algebrakönyvei között említi P M 

munkáját 

Irodalom
SÁKKÖ/Y IMI M 1’ Matematikai és Itzikai La- 

|x>k, 1929

W irtb U tjos
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MAKRA BENEDEK

(Makra, 1365 kónil- 

liger (?) 1421. oki. után)

Benedek 1383 és 1387 között a prágai, 
majd ezután a bécsi egyetemen tanult. Itt 

csillagászatot adott elő, így őt tekinthetjük 
az első ismert magyar csillagásznak. 1397- 
tól a párizsi egyetemen, majd Páduában ta
nult, 1401-ben tért vissza Magyarországra, 

így tehát 19 év alatt, négy egyetemen meg
szerezte a szépiudományok mestere, majd 

a kánonjog licentiatasa, végül a római jog 

mestere címet. A kor szokásának megfele

lően egyháztörténetei és természettudomá
nyi ismereteket is oktatott Gyakran emlí
tik „doctor utriusque mris" módon a képe

sítését, ami magyarul a mindkét jogtudo
mány doktora formában szokott szerepel

ni, bar ő maga a „hcentiaius" kifejezést 

használja okleveleiben, ami a doktornál 

eggyel alacsonyabb fokozatot jeleni.

Hazatérte után - csakúgy, mint a ma
gyar urak jelentős hányada - ellentét!* ke

nik a királlyal. „Bizonyos Benedek mester, 

a római és a kánoni jog doktora nyolcszáz 
lovas élén ránk támadott" irta Zsigmond ki

rály Hat évig raboskodott, szabadulását 
elősegítette a párizsi egyetem közbenjárá

sa Számos lexikonban olvasható, hogy a 

király elleni szervezkedése idején az óbu

dai egyetem professzora volt Ma ezt. mint 

minden bizonyítékot nélkülöző feltétele
zést, elvetik.

Valószínű, hogy ő volt hazánk legkivá

lóbb jogtudósa Erre mutat, hogy Zsig

mond már 1411 körül igen lontos leiada

tokkal bízta meg Az egyházszakadás meg

szüntetése ügyétien XX11I. János pipával 

tárgyaló királyi elkísérte, a pápa - nyilván 

eredményes munkája elismeréseként - la- 

tertni gróf címmel lüntelte ki. 1413-tól 

biztosan (alkalmasint már korábban is) az 

egri püspökség kormányzója. 1412-ben 

'■engyeloíx/áglva, majd Litvániába utazik, 

ho gy egyik részről a némel lovagrend, 

másikról a litvánok és a lengyelek határvi

t á b a n  igazságot szolgáltasson. Többször

tárgyalt Ulászló lengyel királlyal és Vitold 
litván nagyfejedelemmel. Utóbbi lovaggá 
is ütötte őt. Hatáskörét mutatja, hogy ami
kor a lovagrend nagymesterét, vagy a len
gyel királyt maga elé Idézi a „nos" (mi) ki
fejezést használja, tehát a többes szám

mal jelzi, hogy Zsigmond király szemé
lyes megbízottja.

Természettudományos működéséről 
keveset tudunk. Nyilvánvaló, hogy előadá

sában a csillagászati, az asztrológiai és a 
matematikai ismeretek nem különültek el 

élesen.

F<5bb mtívei
Csillagászati írása nem maradt fenn, az állnia 
írt - 50-nél Iflfob - oklevt-l lengyel és német ok- 
levéltárakban, valamint a Zsigmond kori okle- 
véltár (szerk IIQKSA Iván) 111 és IV köteté
ben találliató.

Irodalom
FKAKNÓ1 Vilmos Nyomozások egy középko
ri magyar tudós éleiviszonlagságainak felderí
tésére. Századok 1894 ; HEILIG, Konrad. Zűr 
Geschit'lue dér altesien ungarlschcn Universi- 
taten und des Magisters Uenedikt von Makra. 
Jahrhuch des Wiener ungarisdien historistlies 
Instltutes. Bp., 1931.; MÁLYUSZ Elemér: Zsig
mond király uralma Magyarországon Hp.,
1984., ifj ÜARTHA Lajos: Mokrai Benedek 
Évfordulóink 1990

Makra ZsiRmotui

MÁLTÁS HUGÓ

(Kozsttyó, 1829 máj. 6 ■ 
bndapot, 1922Jiht.4.)

Romantikus építészetünk számottevő, de 

kevésbé ismert építésze volt.
Egy kilencgyermekes család hatodik 

gyermekeként született Apja gróf And- 

rássy György szolgálatában állott, később 

az. esztergomi érsek alkalmazottja lett Is

koláit is részlxrn Rozsnyón, részlx-n Eszter 

gomban végezte, végiil a pozsonyi Ixrnoé- 
seknél fejezte he. Felgler János périmási 
építőmesternél tanulta az építési szakmái, 

ami nyáron építési gyakorlatot, télen az Is

kolai tanulás mellett rajzolást jelentett. 1844
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őszén beiratkozott a bécsi Cs. és Kir l'oly- 
technikai Intézetbe, majd egy évvel ké
sőbb a bécsi Képzőművészeti Akadémia 

építészeti osztályába. Kiváló tanárai voltak, 

elsősorban a bécsi Operaház két későbbi 
tervezője: Sicardburg és van der Null. va
lamint Carl Roesner, aki archilekuirafestő

ként is ismert.
1848 őszén tért vissza Pestre. Három 

évig Zitterbarth Mátyás irodájában dolgo
zott. Itt módja volt tervezőként is tevé

kenykedni, mert Zitterbarth-a régi Nem

zeti Színház és a Vármegyeház tervezője - 
ekkor már mint vállalkozó dolgozott é.s lé

nyegében felhagyott a tervezői tevékeny

séggel. Első nagyobb sikerét a Nádor utcai 
Zitterbarth ház tervezésével éri el 1850-52- 

ben. Itt már megjelenik a rá később annyi

ra jellemző növényi ornamentikával való 

díszítés. Ez is igazolja, hogy önállóan ter

vezhetett, mert annyira elül klasszicista 
stílusától.

1851 augusztusában elhagyta a Zitter

barth irodát és a budai Országos Építési 

Igazgatóságnál helyezkedik el. ahol a kirá
lyi palotaegyüttessel kapcsolatos építési 

munkákkal foglalkozott Másfél évig ma

radi ill, mert pályázat utján elnyerte a bu
dai városi rajziskola rajztanán állását. Hz 

biztosabb megélhetést jelentett és lehető

sége volt, hogy építési tevékenységet foly
tasson. Húsz évig működött városi rajzta

nárként és ebben az időben születtek leg- 

jelentősel>b. a romantika stílusjegyeiben 

fogant alkotásai

Már 1854-ben megbízták, hogy készít

sen tervet a budavári Nagyboldogasszony 

templom homlokzatának kiépítéséhez. 
Nagyszabású átépítési tervet készített, kéi- 

lornyos homlokzattal. Emeletráépítési ter

vet készített a budai városháza Ixirokk 
épületére is, de mindkettő csak terv ma

radt. megvalósításukra nem került sor

Tervei szerint épüli a vízivárosi Szent 

(•'lóriin kápolna toronysisakja. Kikészítette 

a budai reáliskola kétemeletes épületé

nek tervét 1856-ban, de a megbízást még

sem ő. hanem egy osztrák építész kapta

A Bajcsy-Zsilinszky út 22. alatti (egyko

ri Váci úti) Zitterbarth ház jelentősebb épü
lete Nagy belmagasságú csarnokszerű ka

pualja, árkádos folyosója, kétoldalt elhelye
zett lépcsőházai olyan térkapcsolás, amely 

a romantika korában kezdődött.
A József nádor tér 2. alatt épített Kováes- 

Sebestyén Endre főorvos részére három- 
emeletes házat 1860-61-ben A szép ará
nyú épületen barokk, román és kevés gól 
elemet alkalmazott a nála elmaradhatatlan 
növényi ornamentikával. 1922-ben erre 

az épületre is emeletet építettek Barát Bé
la és Novák Ede tervei szerint, de az épü

let nemes arányait nem bontották meg.

t.'gyancsak 1860-6l-ben épült a három 

utcára néző, cím szerint Jégverem utca 2. 

sz. alatti u.n. Majson-ház, finom arányú 
és díszítésű homlokzatokkal. Az épület 

jellegzetessége, hogy tulajdonképpen kél 

épület két lépcsőházzal, de közösen kiala

kított homlokzattal, így nagyobb léptékű 
városi épület benyomását kelti Ez az épü

let Mállás legérettebb műve, utolsó ro
mantikus épülete.

Kiváló rajzkészsége miatt nem csak épl- 
lési tervek készítésére kapott megbízást. 

Tervezte a Zsigmond téri Szentháromság 
oszlop talapzatát, az 1857. évi királylátoga

tás diszépitményét a Lánchíd budai hídfő

jéhez, Úrnapi oltárt, polgárlcvél grafikáját, 
Erzsél>et királyné bevonulására az emlék

album kötéstábláját és rajzait

Később az eklektikus stílus alkalmazá

sára lért át. A Márvány utcai családi ház és 

a Medve utcai iskola e korszakának meg

valósult épületei. Utolsó munkája a Kere
pesi úti temető ravatalozója, de ezi mára 

teljesen átépítették

1847-ben megvált a rajzlanárságtól és a 
megalakult főváros új műszaki szervezeté

ben az „építési és építés-rendőri szakosz

tály vezető mérnöké "-nek nevezték ki, ke 

sőbb 1890-lx’n főmérnöki címet kapott. H 
munky körében részt ven a budavári Nagy- 

Ixíldogasszony templom Schulek féle át
építésének ellenőrzésében, kapcsolatba 

keriili a Bazilika építésével, a millenniumi
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kiállítás előkészítésével, a vásárcsarnokok 
építésével. Felkérték a Népszínház mű
szaki felügyeletért? is.

Imitálom
KOMÁK1K Dénes: M H.. Építés és Építészet 

tudomány Up., 1970.; KOMÁR1K Dénes Egy 

elfelejtett építész, liudapest című folyóirat 

1979 ; Magyar művészet 1890-I91H Mp 19H1

Hajós György

MANDL IAJOS

fPvst. 1812. - Parts. 1881 jiU  5)

Orvosdoklor. párisi egyetemi tanár, anató

mus. hisztológus. Egyetemi tanulmányait 

Becsben végezte; Pesten avatták orvos- 
doktorrá (1836), de utána Párizsba költö

zött, ott élt haláláig. Különösen a mikrosz

kópos anatómiának volt mestere 1838- 

ban kiadott „Anatomie mkroscopique 

Tome premier: histologie" című - atlasszal 
kiegészített - műve úttörő jelentőségű. 
Egyéb művei közül kiemeljük „Traíté 

d'anatonue mieroseopique” (1847); „Manu

ál d'anatomte’' (1843) című könyvét; szer
kesztője volt az „Archives d’Anatoinie" cí
mű folyóiratnak.

Irodalom
MAGYAKY-KOS.SA Gy.: Magyar OrvcxM Emlé
kek V Huda pest 1995

Karasszon Dénes

MANNiNGER REZSŐ

CSojjron. ÍS'JO JiU 7- 

Hmlaptsf. 1970 fcbr-1.)

Állatorvos, egyetemi tanár, az állatok fer- 

[őző betegségeivel foglalkozó állatorvosi 
Wrvünytan, mikrobiológia és immunitástan 
lu<lósa Állatorvosi tanulmányait Budapes- 

|**n végezte, utána az Állatorvosi Főiskola 

Wrvinytani intézetéiX1 került 1928-1 wn az 
újonnan megnyitón Országos Állategész 

N<-*Kít‘íiyi Intézet igazgatójává nevezték ki, 

'■■Rytdejűleg a járványtant-, majd - Aujeszky 
elhunyta (1933) után a bakteriológiai inté

zet vezetését Ls átvette Az Orsz. Állat
egészségügyi Intézet vezetésétől 1943-ban, 

tanszékétől 1963-ban, nyugállományba 
vonulásakor vált meg, Hosszú sikereklxm 
gazdag pályafutása során úgyszólván min 
den kitüntetésiben részesült, amit egy tudós 

elérhet. Tagja lett az MTA-nak. a Tud. Mi
nősítő Bizottságnak, elnöke az MTA Agrár 
tud. osztályának, a Magyar Mikrobiológiai 
Társaságnak; alelnöke az MTA-nak Külföl

di akadémiák, egyetemek, tudományos 
egyesületek egész sora választatta tagjai 

sorába és tisztelte meg kitüntetésekkel 
Mindezt széles köm szakirodalmi működé
sével. kongresszusi szerepléseivel érte el. 

Szakirodalmi tevékenységéből kiemelkedik 
Hutyra-Marék nemzetközi hírnevű hatal

mas művének folytatása, amelynek ké

sőbbi kiadásai már Hutyra-Marek-M. szer
zők neve alatt jelentek meg: tankönyvei 

ugyancsak több kiadásban láttak napvilá
got; szakfolyóiratokban több száz közle
ményben foglalt állást szaktudománya 

újabb és újabb fejlődéséről. Hálás tanítvá

nyai emlékérmet, emléktáblát, majd-szü
lelésének 100. évfordulóján - szobrot emel

tek emlékének.

Irodalom

SZENTIVÁNYI T M. K A múlt magyar tudó

sai Hp.. 1990.

Karasszon Dénes

MANSFELD GÉZA

(Htidajiest, 1882. február 26. - 

(ieuf, 1950január I I )

A Pázmány Péter Tudományegyetem orvo

si karán végezte tanulmányait. Fiatalon 
Bókay professzor Gyógyszertudományi 

Intézetében kezdte el kutatói munkáját 
Tudományos munkássága az élettan te

rületén bontakozott ki, melynek keretéiben 
először a narkózissal, majd az altatás, fáj
dalomcsillapítás, a szervezet viselkedése, 

reakciói a gyógyszerekre, voltak kezdeti kí
sérleteinek tárgyai. Kutatásai kiterjedtek 
az emloknnológia területére, és életművé
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nek legfontosabb tételt? a pajzsmirigy mű
ködésének vizsgálata. Széles körű tudomá

nyos munkásságát jellemzi még az anyag
csere, a belső szekréciós működések, a di- 

abetes problémája, a vérkeringés, a szív tó
nusváltozása és alkalmazkodása az elvég

zendő munkához, a szivtágulás mecha
nizmusa, dinamikai és energetikai jelentő
sége.

Külföldi tanulmányutak fejlesztették tu
dását, szélesítették látókörét. 1907-1910-ig 
bejárta Európa legnevezetesebb gyógy

szertani és élettani kutatóintézeteit Becs, 

Berlin és London után hazatért, s itthon 

folytatta kutatásait.

28 éves korában már magántanári kine
vezést kapott, majd a pécsi Erzséloel Tudo

mányegyetem professzora, 1930/31-ben 
az orvosi kar dékánja, 1934/35-ben rekto

ra volt. 1944 márciusától, 1945 januárjáig az 
auschwitzi koncentrációs tábor foglya volt.

1940-ban a Budapesti Orvostudomá
nyi Egyetem Élettant tanszékének pro

fesszorává nevezték ki, s munkáját Itt foly

tatta 1950-ben bekövetkezett haláláig.

Az első világháborúban az olasz fronton 

teljesített szolgálataiért a Ferenc József- 

rend és a Magyar Érdemkereszt II. osztályú 

kitüntetését kapta meg.
Egyik alapító tagja volt a Magyar Élet

tani Társaságnak

Hírnevét még növelte az a tény, hogy 

munkatársai és tanítványai közül sokan 

egyetemi tanszékek professzoraiként dol

gozlak a tudomány fejlesztésén Olyan ta

nítványokat nevelt, mint Szent-Gyöigyi Al

bert. Kart Cofi.

Számos munkája, közleménye jelent 
meg magyar é> idegen nyelveken is Szá- 

monlartolt nagyolib előadásainak színhe

lyei hazánkon kivúl Becs. Kartsbad, Locar- 

no, Basel, Boston, Stockholm. Moszkva. 

Zürich, Oxford

Irodalom
KONKOI.Y-'nIRCP Aladár- In memóriám M G 
Orvx*i Hetilap. 1972 HOKN Zoltán M G Or
vosi Hetilap. 1950.

Kemettes Pál

.MARCZELL GYÖRGY

(Pozsony, I8 ?l.áp r. 10.- 

Bttdapesl, 194} fabr I.)

Reáliskolai érettségi vizsgát tett, majd a 
budapesti Tudományegyelem bölcsészeti 
karának hallgatója volt, de diplomát nem 
szerzett, mert az egyetemi tanulmányainak 

lefejezése előtt, 1894-ben már az Országos 

Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 

kötelékébe lépett Konkoly-Thege Miklós 
igazgató felismerte benne az éleslátású, 

nagy műszaki érzékkel rendelkező szak
embert, 1899-ben Ógyallára helyezte, ahol 

tág lehető-.sége nyílt a műszerek szerkesz

tésére és tervezésére Marczell tervei sze

rint épült fel Ógyallán az európai hírű me
teorológiai, földmágnességi, később föld

rengés! obszervatórium, melynek első fő
nöke i.s volt 1904-ig.

Amikor felmerült annak gondolata, 

hogy a Tátrában hegyi obszervatóriumot 

létesítsenek, tervezését Marczellra bízták. 

1910-ben a Dobsinai jégbarlangban észle

lőállomást állított fel, és a jégbarlang áram
lási és hőmérsékleti viszonyait tanulmá

nyozta Münchenben műszer-hitelesítő 

szekrényt tervezett és kivitelezett A magyar 

meteorológiai múzeum őre is volt egy 

ideig
1912-ben megszervezte hazánk rész

vételét a nemzetközi aerológiai kutatások

ban. 1913. január 1-jén Budapesten fel

szállt az első pilol szélmérő ballon, majd ja

nuár 5-án levegőbe emelkedett az első 
műszeres léggömb Mindez az ő érdeme 

volt Ezzel vette kezdetét hazánkban a 

sztratoszféra-kutatás.
Az első világháborúban ő vizsgálta és 

hitelesítette a hadsereg magasságmérőit, sőt 

az olasz fronton szélméréseket végzett, 

segítve ezzel a repülők harci feladatait 

1927-ben az Aggteleki barlangban végzett 
hőmérsékleti és áramlási vizsgálatokat A 
Laki-hegyi rádiőtorony felállításakor - 

1933-kin - a torony tetejére, 300 in magas 

kin saját kezűleg szélmérő műszert szerelt 

Marczell indította meg hazánkban a íökli-
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áramok, a légköri elektromossági, vala
mim a napsugárzási kutatásokat. Belgrád
iban megszervezte a földmágnességi méré
seket.

1927. szeptember 29-én az Országos 

Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
aligazgatója lett. 1935-ban a Kormányzó az 
intézet igazgatójává nevezte ki 1934. áp
rilis 30-án nyugalomba vonult, de tovább

ra is rendszeresen bejárt az intézetbe és a 
fiatalok tanácsadója lett. Néhány önálló 
kiadványa jeleni meg. Cikkeit _Az Időjárás" 

közölte 1897-tól 1942-ig, csaknem min

den évben egyet-egyet, összesen harmin

cat. Több dolgozata látott napvilágot a 

Földrajzi Közleményekben is.

A Magyar Meteorológiai Társaság vá
lasztmányi, majd levelező tagja, a Magyar 

Földrajzi Társaság levelező tagja, az Orga 

nisation Météorologique Internationale 
Magaslégkörkutató Bizottságának tagja 
volt.

Irodalom

RÉTHLY Antii: M Gy emlékezete. Az Időjárás,
1943.. SZEPESINÉ LÓKINCZ Anna (szerk ) 
Fejezetek a magyar meteorológia történeté
iül 1870-1970 lip , 1970.

Zách Alfréd

m a r é k  J ó z s e f

Ohigszentabely, 1868. m árt I9-- 

fítidapesl, 1952. szept 7.)

Álla torvas. egyetemi tanár, az MTA rendes 
és disztagja. Állatorvosi tanulmányait Bu- 

dapesicn végezte, majd Berniben doktorált. 
M | nevéhez fűződik a hazai önálló állat

orvosi Ixílgyógyászati klinika megalapítá

sa és világhírűvé fejlesztése. Kivételes te
hetséggel foglalkozott a (belgyógyászati 

diagnosztika kérdéseivel. Ennek köszönhe
tő, hogy számos, korábban tisztázatlan tu- 

netegytltteslből önálló kórképpé tudott cl* 
különíteni betegségeket, amelyek leiisme

rése és gyógyítása ezáltal lehetővé vált 

Jelentősek a lovak emésztőszervi meglbe 

legedc-seire; a juhokat tömegesen pusztító

májmétely hatékony gyógykezelésére; va
lamint az állatok angolkórjának kórfejlő
déstanára vonatkozó kutatásai; új betegség
ként ismerte fel a tyúkoknak egy daganat

keltő víms okozta megbetegedését, ame
lyet aztán őróla Marek-beiegségként Is

mer a világ. Kutatásainak eredményét szá
mos szakközleményben, magyar és né
met nyelven ismételten kiadott terjedel

mes „Klinikai diagnosztika" című kézi
könyvben, valamint Hutyra Ferenccel kö
zösen irt előbb (1904) német, majd kilenc 

nyelven hat kiadásban megjelent Állator
vosi Belgyógyászat című több száz oldalas 

kézikönyvben bocsátotta közre Művével 

„a világ állatorvosainak tanítómestere” cí

met érdemelte ki Rendes tagja, majd dísz
tagja lett az MTA-nak, tagja az MTA igazga

tótanácsának; számos külföldi egyetem 
avatta diszdoktorává. Emlékét szobor és 

Budapesten utcanév őrzi.

Irodalom
KOVÁCS Gy -FEHÉR Gy.: Hiographia Elhunyt 
tanáraink és előadóink életrajza. 1986.

Karasszon Dénes

MARGÓ TIVADAR

(Pest, 1816 m árc 5 - 

PiisztaszeiitliJtitic, 1896 szept 5 )

l’esten végezte gimnáziumi tanulmányait, 

majd ugyanott és a bécsi egyetemen böl

csészeti és természettudományi előadá
sokat hallgatott. 1838-ban Pesten böl
csészdoktori. 1840-ben pedig orvosdok- 

lori oklevelet szerzett, orvosdoktori érte

kezése „Morbi lelhales in clintco medi- 
co Pestiensi Annis scholasticis 1828. et 

1839". 1841-ben Bécsben sebészdoktor

rá és szúlészmeslerré avatták Néhány 
évig Bécsben orvosi gyakorlatot folyta

tott, majd Pestre visszatérve, az orvostu
dományi karon Schordann Zsigmond- 

nak. az „élettan és felsőbb Ibonctan" pro
fesszorának tanszékén tanársegédként 
működött 1851-ben szövettaniból ma

gántanári képesítést szerzett, s a sebész
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hallgatóknak 6 adta elő az élettant. 1858- 
ban újra Becsbe ment, ahol lóként az 

izomrostok szövettanát tanulmányozta. 
Kutatásainak eredményeit a bécsi tudo

mányos akadémia folyóiratában tette 

közzé Az osztrák kormány bécsi, majd 
gráci egyetemi tanári állást ajánlott fel ne
ki, ő azonban hazaiért. 1860-ban a ko
lozsvári orvossebészeti intézel tanára 

lett, ugyanezen évben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagjává válasz

totta (később 1870-ben r., 1891-ben pe

dig tiszteletbeli tag lett). 1861-ben Neue 

Untersuchungen íiber die Entwicklung, 

das Wachstum, die Neubildung und den 
feineren Bau dér Muskelfasern, továbbá 

A puhányok izomrostjairól cimű tanulmá
nyai jelentek meg, az utóbbiban foglal

kozik először zoológiái kérdésekkel. 

1862 nyarán a pesti egyetem „zoológia és 
comparatív anatómia" tanszékére nevez

ték ki ny. r. tanárnak, itt működött halá
láig, A tanszéke elfoglalásakor tartott be

szédében elsőként hangsúlyozta Ma

gyarországon, hogy az állattant és az 

összehasonlító bonctant úgy kívánja 

előadni, miszerint: .átmeneti hidat képez
zen a bonctan és az élettan között s alap
kövét az egész orvosi tudománynak" 

Ez évben jelent meg akadémiai székfog
lalója is: „Az izomtdegek végződéséről" 

(Cher die Endung dér Nerven), ez a ha

zai tudományban a mikroszkopikus vizs

gálatokon alapuló neurológiában úttörő 

volt. Professzori kinevezése után hoz

záfogott egy nagyobbszabású állattani 

kézikönyv megírásához, melyet kél kö
tetre tervezett: az I kötetben az általános-, 

a II.-bán a rendszeres állattant óhajtotta 

tárgyalni. Csak az 1 kötet jelent meg (A 
tudományos állattan kézikönyve Pest, 
1868.) libben az állatország vizsgálatá

ban még a degresszív rendszeri követte, 

ám az elmaradt rendszertani munkál pót

landó könyveiben (Állatrendszertani tálv 

lázatok Bp., 1876. és Az állatország rend

szeres osztályozása uo., 1883) már a 
progresszív rendszert alkalmazza

A hatvanas evektől kezdve foglalkozik 
Darwin tanaival. E téren alapvető összefog
lalása a magyar szakirodalomban: Darwin 
és az állatvilág (Természettudományi Köz

löny, 1869 ), amelyben hangsúlyozza: az 
ember semmi tekintetben nem foglal el ki

zárólagos állást az állatvilágban. 1875-ben 

személyesen is megismerkedik Darwin
nal, majd 1884-ben Az ember származása 

és az ivari kiválás magyar fordítását revi
deálja, és hozzá megírja az angol biológus 

életrajzát, ugyanezen évben jelent meg 

Darwinról szóló akadémiai emlékbe

széde is.

Egyetemi tanári működése alatt az állat
tan különböző ágaiban tevékenykedett, 

így - többek között - fauniszlikai tanulmá
nyokat is irt, sőt mezőgazdasági rovartani 

vonatkozású közleményei is jelentek meg. 

1880-ban mint rektor az egyetem történe
téről és jelenéről emlékbeszédet tartott. 

Élete végén visszatért ifjúkori kedvelt témá
jához, a szövettanhoz, ilyen tárgyú utolsó 

zoológiái értekezése, amelyik a Cerato- 

dus nemzetséghez tartozó halak histológi- 

ájával foglalkozik, befejezetlen maradi 
Halála évében jelent meg egyetemi intéze

téről szóló tanulmánya, arról az intéz
ményről, mely az ő tanársága alatt európai 

színvonalra emelkedett s számos kiváló 
tudós bölcsője volt.

Irodalom
ENTZ Géza: M, T Akadémiai emlékbeszédck 
9/6. lip., 1898.

Kádár Zoltán

MARKUSOVSZKY IAJOS

(Csorba. 1815 ápr 25- 

Abbdzict, 1893 ápr. 21.)

Evangélikus lelkészi családiból származott, 

a német és a szlovák nyelvet egyaránt 

gyermekkorában sajátította el. Pozsony

ban jogi tanulmányokat végzett, majd or

vosi tanulmányait a Pestelich család néve

lőiéként végezte el, akikhez Sláhly Ignác 
országos lőorvos, az orvosi kar igazgatója
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ajánlotta lx;. Balassa János korán felismer
te tehetségét és orvosi diplomájának (1844) 
megszerzése után Becsbe küldette ösz

töndíjjal szakismereteit bővíteni, ahol a hí
res Wattmann professzor műtőnövendéke 

len Tanúja volt Becsben Semmelweis ku
tatómunkájának és a gyermekágyi láz kór- 

oktana felderítésének Visszatérve Pestre 
(1847) Balassa János sebészprofesszor 

asszisztense lett, műtétéinél az elsők között 
alkalmazta Európában az éterbódosítást, 

amit Markusovszky először önmagán pró
bál! ki. Olt volt a márciusi ifjak között, s 

amikor Eötvös József Balassa Jánost meg
bízta a minisztériumban az egyetemi ügyek 

intézésével, ót ideiglenesen a sebészeti 
klinika irányításával bízták meg. 1848 

őszén előbb sebesülteket ápolt a klinikán, 
majd a honvédorvosi tanfolyamon a „sebé 
S2i kötszer- és műszertan" előadója volt. 

1848 novemberében honvédorvosi szolgá
latot vállalt, Görgey seregében törzsorvos 
volt Amikor Görgey az ácsi csatában sú

lyos fejsérülést szenvedett, M. L.-t rendel
ték mellé kezelőorvosnak Elkísérte Görge- 
yt Aradra, vele volt Világosnál, majd Nagy

váradon az orosz fogságban és elkísérte 

száműzetése helyére, Klagenfurtba is In
nen hamarosan visszatért Pestre, ahol po

litikai megbízhatatlanságára hivatkozva 
Megfosztották állásától. Amikor a börtön

ü l  szabadult Balassa János visszavehette 
katedráját, M L.-t magánasszisztensként 

alkalmazta Egyik szervezője volt annak a 
haladó orvosi körnek, amely Balassa János 
ktiml csoportosult és a hazai orvosképzés, 

a közegészségügy és az orvostudomány 

felemelésére dolgozott ki terveket. 1857- 
l*?n alapította az Orvosi Hetilapot, amely- 

:i°k 32 évig állt az élén, 18(>3-lxm pedig a 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot.

Magánianári kérelmét protestáns vallá
sa miatt elutasították, 1862-lX‘n Lengyel 

Endrével szerkesztette és kiadta az Orvos- 
Kyógyszerész műszógyűjtentényt A kie- 
Kyezés után megalakult AndrAssy-korivúny 
vallás- és közoktatásügyi minisztere Eötvös 

lózNoí minisztériumál wn előbb az orvosi

ügyek, majd az összes egyetemi ügyek 
vezetésével bízta meg. Ezen tisztséget
1892-ig, nyugdíjazásáig töltötte be Jelen

tős szerepe volt az orvosképzés korszerű
sítése, a közegészségtani tanszék meg
szervezése, a kolozsvári orvosi kar meg

szervezése (1877), a klinikai rendszer fej
lesztése, az orvostovábbképzés elindítása 

területén. E kérdésekről széles szakmai 
publicisztikát fejtett ki, elsősorban az Or
vosi Hetilap hasábjain. Fő szorgalmazója 
volt az egészségügyi-közegészségügyi re

formoknak, 1868-tól tagja, majd elnöke 

volt az Országos Közegészségügyi Tanács
nak, amely fontos szerepel játszott az 1876. 

évi közegészségügyi törvény szakmai elő
készítésében, megfogalmazásában és vég
rehajtásában. 1886-ban megalapította az 

Országos Közegészségügyi Egyesületet, 
ennek lapját az „Egészség" című folyóira
tot, de szervezője lett az iskola-egészség

ügynek, az egészségügyi felvilágosításnak, 
a közegészségügyi kongresszusoknak. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1863-ban 

levelező, 1890-1>en tiszteletbeli tagjai sorá
ba választotta. Halála után több tudomá
nyos társaság alapított Markusovszky-díjat, 
amelyek közül kiemelkedik az Orvosi He

tilap M.-dlja és emlékérme.

Főbb müvei

Válogatott munkái.Bp., 1905
Kapronczay Károly

MARÓTHI GYÖRGY

(Debrecen, 1715-Jiin. 18.- 

Debrvcen, I7 4 'l oki. 16.)

A debreceni kollégiumot 1731-ben befejez 

ve külföldi tanulmányútra indult. Tanult 
Zünchlien egy évig, Bázelben két és fél 
(•víg In lelkészi oklevelet szerzett. 1735 feb- 

ntórjától 1736 júniusáig a ITérni főiskolát lá- 
togalta. Ezután Hollandiában a groninge 
m egyetemre iratkozott be. Itt disputát is állt 
egyháztörténetemből Az értekezés corol- 

lariumában a kopernikuszi elvek, s a des- 

canes-i filozófia mellett foglalt állást. 1737
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őszét hollandiai, németországi, ausztriai 

(Becs) utazással töltötte, s 1738 januárjában 
érkezett vissza Debrecenbe.

Tanulmányútja alatt megismerkedett a 
teológia akkori legfrissebb áramlataival, a 

történettudomány korszerű törekvéseivel 

(pragmatikus történetírás), módszereivel, a 

klasszika-filológia újabb vívmányaival, a 
matematika, csillagászai korszerű eredmé
nyeivel (a Bernoulliak, Leibniz, Newton 
vívmányaival), s a kísérleti fizikával, John 

Locke és Christian Wolff filozófiájával. 

Mindezek mellett a latinon, görögön, hé
beren kívül kitűnően megtanult németül (e 

nyelven többször prédikált i.s Bázelben), 

franciául, angolul, hollandul. Már Zürich
ben megkezdte, majd Bázelben folytatta a 

zene magasszintű elsajátítását. Közben 

szinte könyvtárnyi anyagot gyűjtött maga 

és a kollégium számára
Debrecenben 1738 áprilisában az ékes

szólás (literatura elegantissima), a törté
nelem és a matézis tanárává választották 
meg A történelmet Chr. Keller (Cellarius) 

tankönyve alapján adta elő. Földrajzi elő

adásai, görög és római antiquitásai (régi

ségtana) kéziratban maradtak ránk. A fizi

ka, a matézis tanításához kísérleti, bemu
tató eszközök gyűjtését már hazafelé veze

tő útján elkezdte A matézist) Fr Weidler 

német tudós tankönyve alapján tanította, 

amely ezután az egész században a kollé

giumi felsőbb matematikatanítás lanköny- 

ve maradt Nyilván az 6 kezdeményezésé
re épült az a fizikai auditórium és szertár, 

melyet 1742. október 12-én az ő beszédé

vel avattak fél. A bemutatóterem felszere
lése főleg csillagászati volt. Astrognosia 

című előadássorozata diákjegyzetben is 

ránk maradt

Munkáját még az 1739-40 évi nagy 
pestis sem állította ineg Ekkor alapítot

ta négyszólamú énekkarát, a ma is éfő 

kántust 1740 végén, 1741 elején elkészí

tene a felvilágosodás nevelési törekvéseit 

megvalósító Idea és Opininnes cinül tan

ügyi tervezeteit, melyeket csekély módo

sítással a városi tanács (a kollégium ak

kori „gazdája") bevezetett az iskolában, 
s amely szinte az egész 18. század folya
mán megszabta a kollégiumi tanítás rend

jét, módját.

Új tankönyvet vezetett be a klasszika-fi

lológia területén is: az elavult comeniusi 

tankönyvek helyett Cellarius és Langius 
latin nyelvkönyveit, s kiadta C. Nepos, Mi- 
nucius Félix, Phaedrus, Eutropius műveit 

a legkitűnőbb külföldi filológusok (Da- 
ves, Meursius, T. Faber, Cellarius) nyo

mán (1740-1741). 1739-ben megjelentette 

Arithmetica-ját, mely következő két kiadá
sával e század számtankönyve lett, megva

lósítva ezzel a magyar nyelvű oktatásnak 

máraz Ideában és Opinionesben felvetett 

gondolatát.
Kicseréltette Ramus 17. századi logikai

retorika könyveit, J. Jacob Breilinger Ars 

cogitandi-jával, illetve Freyer Oratoriájá- 

val (az 1742-ben professzorrá választott 

Szilágyi Sámuel segítségével). Breitinger 
tankönyve révén igyekezett az ekkorra 

avulttá vált descartes-i filozófia helyett J. 

Chr. Wolffnak az újkori tudományok ered
ményeit, szemléletét érvényesítő filozó

fiáját „becsempészni" (az ő szava) az isko

lába. Tovább folytatta, sőt kiterjesztette az 

énektanításban megkezdeti munkáját 
1740-ben kiadta a zsoltárok első verseit 

pontos dallammal, s egy kis magyar nyel

vű zeneelméleti kompendiummal, J743- 

ban pedig a több szólamú éneklés elter

jesztésére A Soltároknak négyes nőtájik' cí

mű munkáját jelentette meg, ugyancsak el
méleti kisérő szöveggel. Mind a kettő a szá

zadot végigkísérő tankönyv Ls lett Elmond

hatjuk tehát, hogy Marólhi a korszerű tu

domány, az európai felvilágosodás anya

gát. szemléletét, pedagógiai törekvéseit 

ültette át a kollégiumba, s rajta keresztül 

egész Magyarországra.

Irodalom

LKNOYBl Imrv-TÓTH tíOhi M Gy Könyv és 
Könyvtár. 1070 1971 TÓTH Hfla M Gy 
Déri Múzeum fcvkönyve, 1974 . IVH0 . TÓTH 
IK-Li M Gy l»p.. 1978.

Tóth /feVrt
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MARTIN Li\JOS

(Ruda. 1827 aug, }0.- 

Kotozsvár, 1897. márc. 4.)

Mint annyi kortársáéban, hasonlóképpen 

az ő életében is a szabadságharc jelentett 

fordulópontot. A pesti egyetem mérnöki in
tézetében folytatott tanulmányai közvetle
nül a befejezésük elölt megszakadtak, s 

honvédtüzérnek állt; ekkor ismerkedett 
meg a rakétákkal. Világos után az osztrák 

hadseregbe sorozták. Közkatonaként egy 
műszaki alakulathoz kenik, ahol idővel 

telismerték képességeit és mérnöki szak- 
képzettségét. Tiszti iskolára vezényelték, 

majd hadnaggyá avatása után a Krems- 

ben állomásozó műszaki tanszázad tanára 
lett.

Szabad idejét egy rakéta tervének a ki
dolgozására fordította. Az osztrák hadse
regben az idő tájt rendszeresített Augustin- 

fcle rakétákat hagyományos módon, a ra
kétához erősített rúddal stabilizálták. E ne

hézkes, a fegyver harcbavetését késleltető 

módszer kiküszöbölése végett M. L. a ra
kéta mozgását a gránátokéhoz hasonló 

módon hossztengelyük kofüli forgással 
akarta stabilizálni. Efféle rakétatervekel a 
múlt század harmincas éveitől kezdve töb

ben is készítettek A Martin-féle megol

dás alapelviben megegyezett az 1846-lwn 
Eltalált Halc-féle rakétával, de konstrukciós 

részleteiben eltért c fegyvertől Érdeme 
hoKy a rakétatervezésben ő alkalmazott 

először mérnöki módszereket, s ő határoz
ta meg, hogy a forgó rakéta testében mi

lyen összetett igénybevétel ébred
Tervét 1856-ban a műszaki csapatok 

főparancsnokságához terjesztette fél. Az 
l,)abhan felián levéltári anyagiul kitűnik. 

^°Ky a fójwrancsnokság a javaslatot kato- 
nal és polgári szakértőkkel igen alaposan 
megvizsgáltatta. A szakértők úgy találták, 

*’°Hy •' rendelkezésre álló rakétahajtö-töl- 
tetekkel nem lehetne a javasolt harceszközt 

•* kellő hatékonysággal működtetni. Hár 

Martin r.ikéiatervél nem fogadták el. feks- 
leM*i a*t tanácsolták, hogy foglalkozzék a

liajócsavarok szerkesztésével. 1857-ben 
egy esztendőre szabadságolták, hogy 
Triesztben hajócsavar-kísérleteket végez

hessen. Szabadságának leteltével megvált 
a hadseregtől, és hazatért Magyarországra 

A következő évtizedben különféle mér
nöki állásokat töltött be; átmenetileg reá
liskolai tanár is volt 186l-hen az MTA lev 
tagjává választotta. 1872-ben, az akkor lé

tesített kolozsvári egyetem felsőbb mennyi
ségi ni tanszékének vezető professzorává 

nevezték ki.
Élete végéig foglalkoztatta a repülés 

problémája. Akkoriban ő volt az egyetlen 

magyar tudós, aki a repülés elméleti alap

jait kutatta, repülőgépterveket és kísérleti 
modelleket dolgozott ki

Elméleti vizsgálatai során számos érté

kes eredményre jutott, de nem ismerte fel, 
hogy a csapkodószámyas repülőgép elvé
nek a követ érvével nem jut célhoz. Minden

képpen hiba volna azonban, ha repüléstu

dományi és -technikai tevékenységének a 
jelentőségét egyoldalúan, a végül is zsák

utcába jutott kutatások alapján ítélnénk 
meg Sokkalta nagyobb fontosságú, hogy 

Martin a repülés eszméjét fáradhatatlanul 
propagálta egy olyan korban, melyben a 
közvélemény a tudomány és a technika 

kérdései iránt közömbös volt

Irodalom

MÉSZÁROS Vince M L. a repülés magyar út- 

miője A Közlekedési Múzeum Füzetei, 1976.; 

NAGY István György A rakétatechnika magyar 

tittürője, M, L Föld és Ég, 1977 ; ifj. UARTHA 

Lajos M L Valósig és legenda egy magyar al

kotóról. Közlekedéstudományi Szemle, 197H.

Nagy litv án  György

MARTINOVICS IGNÁC

(Pest. l7S3.JtH.22- 

Ruda. 179.5. mdf 20.)

ferences szerzetes, szabadkőműves, lit 

kos ügynök, forradalmár és tennészettu- 

dós A vérpadon fejezte lx- életét jakobinus 

volta mialt, Budán, a mai Vérmezőn. A 
pesti egyetemen tanult teológiát és bölcsé



Márton 566

szelet 178.3-1791 között a lembergi (ma 
Lvov) egyetemen volt a fizika professzora 
Ebben az időben több fizikai és kémiai tár

gyú dolgozatit jelent meg kora legismer
tebb tudományos folyóirataiban, köztük a 

neves Crell-féle Chemische Annalen-ben 
Megjelent egy tankönyve is 1787-ben l’ra- 
elecüones physicae experimentális címen 

Lembergben, amely címével ellentétben 
inkább kémia mint fizika, A könyvből ki
derül tájékozottsága kora tudományos iro
dalmában Akkoriban dúlt a harc a ké

miában a korábbi ílogisztonikus és Lavoi- 
sier új, oxigén alapú ún antíflogisztonikus 

kémiája között. Lavoisier nemcsak kortár- 

sa. hanem sorstársa is volt M. I.-nak. Nála 
egy évvel korábban Párizsban ugyanis 

szintén nyaktilón végezte életét, de Marti

noviccsal ellentétben a jakobinusok által 

halálra ítélve. M, I. könyvében a Lavoisier- 

féle új tanok ellen foglalt állást. Figyelem
re méltó egy közleménye a galíciai kő
olajról, melyben ezt frakciónál! desztillá- 
lássál különböző fajsúlyú párlatokra bon

totta,

Irodalom
SZŐKEFALVI NAGY Z . Ignatius Martinovics, 

18tll tentury cliemist and political agitator. Jo

urnal of Chemical Educatinn, 1964. 41.; SZa- 

HADVÁKY Ferenc-SZŐKEFALVl NAGY Zoltán: 

A kémia története Magyarországon. Hp., 1972, 

SZAHADVÁKY F- I M In: GILLISPIE, Ch 1. 

Dictinnary of Scientific Biographies Vol 9 

New York. 1974

Szabadivá ry Ferenc

MÁRTON JÓZSEF

(hikaszenlgyflrgy- l ? 7l  ntáre.2 -
Hfcs. 1840 Jtil 26 )

Tanulmányait a debreceni kollégiumban, 
majd a jénai egyetemen végezte. Lőcsén 

gimnáziumi tanár, majd Décsbe került, 
ahol 1806-tól kezdve az egyetem nyelvta
nára lett. Kiemelkedő fontosságúak töblv 

nyelvű szótárai (Lexkon címmel), vala
mint német és magyar nyelvtanai (1797 és 

1840 közöd, igen sok kiadásban). Bétsben

adott ki földrajzi atlaszt (Magyar Atlás. 
1802-11), Csokonai és Fazekas Mihály 
műveit, szerkesztette a Bétsi Újság című la

pot és mellékleteit (1828-34)
Mindezek mellett kevéssé ismert, hogy 

a magyar biológiai, műszaki és kultúrtör

téneti tudományos ismeretterjesztés úttörő

je is volt. Magyarra fordította ugyanis a 
német Bertuch-féle neves .sorozat (Bilder- 
buch für Kinder) 12 kötetét. A 600 színes 
táblamellékletet is tartalmazó kiadvány 
számos érdekes témakört ölelt fel. Igen 

jelentős korabeli ismeretanyag található 

Ilenne az állat- és növényvilágból (főleg eg

zotikus területekről), de helyet kapott ben

ne az ifjúság érdeklődését felkeltő számos 

műszaki vonatkozás is. Ebben láthatók pl. 
az első mikroszkópi képek, neves épüle

tek, hidak, a telegráf, a léghajózás stb. ko

rabeli ábrázolásai.

Főbb művei

(a nyelvészeten felül): Természet históriai Ké

peskönyv. 12 kötet, Béts, 1805-1813 (?1816)

Irodalom

MIKÓ Pálné: Marseillaise és Gotterhalte Talál

kozás M. J -fel Hp., 1986.; VÖRÖS Éva-PRISZ- 

TEK Szaniszló: M J. Természettudományi Ké

peskönyve KLTE M. Nyelvtud. Tanszék Év

könyve. 34. Debrecen, 1997.

Primer Szaniszló

MATHIÁSZ JÁNOS

(Adám/ölde. I838.febr 22- 

Kecskemét, 1921. dec 3 )

Középiskoláit Eperjesen és Kassán végez

te. Kassai jogi tanulmányait nem fejezte lx\ 

huszonkét évesen Abaúj vármegyében 

előbb írnok, majd főispáni titkár lett. Már 

hivatalnoki éveiben két holdnyi szőlőt vá

sárolt a kassai Rozália-hegyen Itt néhány 
év alatt mintegy 1600 szőlőlajtát gyűjtött 

össze Ennek cserepes példányaival az 

1873 évi bécsi világkiállításon első díjat 

nyert.
1880-ban megvált a hivatali pályától, 

és csak a szőlészkedéssel foglalkozott A
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tokajhegyaljai Mádon öt holdas szőlőt vá
sárolt, majd átvette gr Andrássy Gyula, a 

Monarchia volt külügyminisztere száz hol

das szöllőskel szőlőhirtokának igazgatását. 
Itt azonban minden energiáját a szőlőn 
élősködő gyökérterű, a filoxéra elleni harc

ra kellett fordítania. A filoxéra elsősorban 

a hegyvidéki szőlőket tarolta le, 1895-re a 
magyarországi szőlőterület közel felét el
pusztította A kártevő elleni védekezés ke

vés eredményt hozolt, viszont kiderült, 
hogy a iiioxéra a homoktalajok többségé

ben nem él meg. Ezért nagyarányú szőlő- 

telepítések kezdődtek, mindenekelőtt a 

Duna—Tisza közén. Katona Zsigmond 

kecskeméti gyógyszerész és szőlőbirtokos 
biztatására M. J. 1890-ben 17 hold. majd 33 

hold immunis homokterületet vásárolt 

Kecskemét határában, melyeket szőlővel 
telepített be, s 1898-ban, hatvanéves korá
ban, családjával együtt véglegesen Kecske
métre költözött.

A korábban csak fajtagyűitö M I itt 
kezdett szőlőnemesítéssel foglalkozni. Ab 

bán az időiben a csemegeszőlők közül Ma
gyaro rszágon  szinte kizárólag csak a Chas- 

selas-t (saszlát) termesztették M l. felismer
te, hogy nem elég a külföldről származó 

lajták átvétele, hanem előnyös tulajdonsá
gaikat lelhasználva, keresztezések révén a 

hazai körülményeknek legjobban megfe
lelő, a piacokon versenyképes egyedeket 
kell létrehozni és elterjeszteni

Keresztezés! kísérleteit öccse. Mathiász 
József tanácsai és ösztönzése* alapján kezd
te el. Olyan csemegeszőlők előállítására tö

rekedett, melyek révén - az érési idők 

széthúzásával - nyár közepétől késő őszig 
•nss szőlőhöz lehet jutni. Alapvetőnek tar- 

hogy az új lajták Ix5iermóek, kellemes 

telek és zamatúak, a (betegségekkel, rotha
dással szemben ellenállóak és törődés- 

Wentesen szdllíihaiók legyenek. Nagy ér
deme, hogy megtanította a oemcgeszőlő- 

termeszií-xív a hazai szőlészeket, s munkás

ága révén külföldön is elismertté vált a 
n,:|gy:«r bor után a magyar csemege-
szőlő is

Keresztezései során mintegy három és 
félezer hibridet állított elő. Ezek közül je

lenleg is több mint hatvan fajtát tartanak 
számon, 12 pedig világszerte elterjedt, Ka 
liforniától a Krim-félszigetig. A Malhiász-faj- 

lák közül a Cegléd szépe, az Erzsébet ki
rályné emléke, az Ezeréves Magyarország 
emléke, a Kecskemét virága, a Mathiász Já- 
nosné muskotály, a Szauter Gusztávné és 
a Szőlőskertek királynője ma is telepítésre 
engedélyezett Ez utóbbi nemcsak M. J. leg
sikeresebb hibridje, hanem ma is egyik 

legjobb csemegeszőlőnk
Munkásságának jelentőségéi növeli, 

hogy fajtáit Magyarországon és külföl

dön további nemesítésekhez használták 
fel Jelentős részt vállalt a homoki szőlő

telepítés fellendítésében: árjegyzékeiben 

600-700 fajta szőlővesszőt ajánlott vevői

nek, s évente mintegy egymillió vesszőt 
forgalmazott.

Irodalom

VÁKY István: M J A kecskeméti homok míve
sei II Kecskemét, 1940 ; GEDAY Gusztáv: 
Najty elődök M J. Kertgazdasá#, 1971.

PintérJános

MAUCHA REZSŐ

(Budapest, 188! szept 19.- 

Budapest, 1962 ja tt 12)

Tanulmányait a budapesti II. kér egye

temi katolikus főgimnáziumban, majd 
1903-1907 között a budapesti Tudó 

mányegyetem bölcsészeti karán termé
szetrajz-kémia szakon végezte. Doktori 

értekezéséiben - melyet a PPTEII sz Ké

miai Intézetében Than Károly és Len

gyel Béla irányítása alatt készített - első
ként alkalmazta Eötvös I.oránd kalori- 

méterét néhány szerves vegyüld oldás- 
hőjének meghatározására Első munka

helye a Halélettani- és Szennyvíztisztító 
Kísérleti Állomás (későbbi Haltenyészté

si Kutató Intézet) volt, ahol ötven éven át 
dolgozott, és melynek 1933-ban vezető
le leit Nyugdíjaztatása után élete utolsó



Mauritz 568

éveiben az MTA Magyar Duna-kutató 
Állomásának tudományos tanácsadója 

volt.
Ó gyű |t öt te össze először a világon az 

édesvíz-kutatásban alkalmazható vízké
miai módszereket, így Winkler Lajos ad
dig nem publikált analitikai módszereit is. 
Kidolgozta, és külföldön is megjelentet
te félmikro-módszereit 21 vízkémiai kom

ponens helyszíni, gyors vizsgálatára. Ezek 

szakmai körökben iskolát jelentettek, 

abban az időben külföldön is elterjedtek 
Rendszeresen vizsgálta hazánk külön

böző vizeinek kémiai sajátságait, elsőként 

végzett kémiai elemzéseket barlangi vi

zekből (Aggtelek) és a hazánkra oly jel

lemző szikes vizekből. Részt vett a 2. 
magyar Adria expedíción Kidolgozta a 

vizek kémiai alapon történő tipizálását. 
Csillagdiagramjai mai napig is használa

tosak a bel- és külföldi szakirodalom

ban, A vízi élettér egyensúlyára, a vízi 
anyagcsere-folyamatok törvényszeríísé- 

geire, az optimális fényintenzitásra vonat

kozó produkció biológiai elméletei, ener

getikai alapokon nyugvó halastavi kuta

tásai hatással voltak a hidrobiológia egész 
tudományterületének fejlődésére Alapí

tó tagja és aldnöke volt az 1922-ben 
megalakult nemzetközi limnológiai egye

sületnek: a SJL-nek, A ma már többezres 

taglétszámú társaság 3- kongresszusát 
Magyarországon tartotta az ő rendezésé

ben 1933-ban. Elnöke volt a nemzetkö

zi hidrokémiai bizottságnak, alapitó tag

ja a nemzetközi Duna-kutaló munkakö
zösségnek és az Österreichische Donau- 

station Kuratóriumának, 1943-ban lev , 

1954-ben r. tagja lett az MTA-nak, to

vábbá elnökségi tagja a Magyar Hidroló

giai Társaságnak és a Magyar Biológusok 

Egyesületének, valamint elnöke az MTA 
Biológiai Osztályának

Irodalom

D fn iO tF  M R Magyar Tudomány. 1962 5 

'2 ; DVIHALLY, S T K M Artli fúr Mydrnhi 

o l . »  1963

Ik'thaliv Zsuzsanna

MAURITZ BÉLA
(Kassa, 1881. máj. j  - 

Budapest, 197 l.febr. 15.)

Budapesten érettségizett, majd felvételt 
nyert a budapesti Tudományegyetem ké
mia-természetrajz tanári szakára. A nyári 
szünetet mindig a Szepes-Gömön Érc

hegységben töltötte. Ez volt az első indítá

sa a geológus pályára. A második indítást 

a nemzetközi hírű Krenner József minera- 
lógus professzortól kapta. Huszonegy éves 

korában - még hallgatóként - szerezte 
meg a doktori fokozatot az erdélyi kalko- 

piritek kristálymorfológiai vizsgálatával, 

majd tanársegédként helyezkedett el az 
Ásvány-Kőzettani Tanszéken.

A geológia nagy mecénása, Semsey An

dor felfigyelt a tehetséges fiatal kutatóra, 

ösztöndíjat biztosított számára. Ennek se

gítségével tanári oklevelének megszerzé

se, 1905 után több évet tölthetett az euró
pai hírű német egyetemeken; dolgozhatott 

neves laboratóriumokban, így tóblíek kö

zött Goldschmidt intézetében Heidelberg- 
ben. Legjobban hatottak reá Rosenbusch 

professzor és az iskolájához kutatók, akik 
érdeklődését fokozatosan a magmás kőzet

tan felé terelték.
A Mátra hegység andezites kőzeteinek 

monografikus tanulmányát az Akadémia 

adta ki, és jutalomban részesítette. 28 éves 
korában kőzettan tárgykörül magántanári 

képesítést nyert. 1912-lien adjunktussá léfiett 

elő 1914-ben rendkívüli egyetemi tanárrá 

nevezték ki. és megbízták az Ásvány-Kőzet

tani Intézet vezetésével Itteni célja a Kárpát- 

medence alig ismert magmás kőzeteinek, ás

ványainak korszeui feldolgozása volt, Külö

nösen az alkáli kőzetek vonzották Hazai ta

nítványai és külföldi kutatók bevonásával 

dolgozták fel az erdélyi Ditró eleolitszie- 

nitje, a Fmska Gora trachitos kőzete, a Me
csek alkáli jellegű kőzetei, a Balatonlelvidék 

fiatal bazaltjai legfontosabb jellemzőit.

Alig van a Kárpát-medencének olyan 
magmás előfordulása, amelynek első alap

vető kőzettani feldolgozása ne Mauniz
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professzor nevéhez fűződne. Neve nem
csak hazánkban, de külföldön is ismertté 
vált 1923-ban akadémiai levelező taggá vá

lasztották 1933-tól az Akadémia III osztá
lyának titkára. 1942-től tiszteleti tagja.

1914-1950 közölt 36 éven át vezette a 
budapesti egyelem Ásvány-Kőzettani Inté

zetét. Meghatározó szerepet töltött be a két 
világhálóm alatt és között a magyar föld
tani oktatás és kutatás területén. Kőzetta 

ni iskolája vonzotta a tehetséges fiatalokat 

Közvetlen stílusa, segitőkészsége miatt 
hallgatói tisztelték és .szerették A gyakori 

földtani kirándulásokat is maga vezette
Volt a líölcsészeti kar dékánja, az 1943/44- 

ik tanévben az egyetem rektora 1944 őszén 
írunt az eltávozott rektor helyettese, nrorek- 

torként ó állt ellen a Tudományegyetem 

nyugatra költöztetésének, még akkor is. 
amikor a nyilas kormányzat parancsszegés 

miatt statáriális eljárással fenyegette.
A Magyarhoni Földtani Tárlatban is 

fontos szerepet játszott, két ciklusban volt 
a Társulat elnöke. A Természettudományi 

Társulat alelnöki tisztét is betöltötte. Az 

Országos Ösztöndíj Tanács elnökeként 
számos .szegénysorsú, lehetséges hallgató 
é* fiatal kutató neki köszönhette előreha
ladását A II. világháborút követő években 

»>eg nem érdemelt sérelmekben és meg- 

hurcoláshan volt része Idő előtt nyugdíjaz

ik , az akadémikusok közül törölték. En

nek ellenére tovább dolgozott; először a 

Földtani Intézeilxm, majd a Nemzeti Mú
zeumban Sok fiatal kutatónak segített. 
Sok évvel halála után, 1990-l>en az Akadé- 
mia rehabilitálta.

f^ibb művei

A M;‘ttrj.|K;gysén eniplív kfixetei. MTA kiadvá

nya, »p  J90Q \ Természet világa 3. k kél 

^ t t i ó w k  lró)a és szerkesztője. Up 1939 : Ás- 

viinytau 1-2. (Társszerző VHNDL A ) Cxy lan- 

WWiyv H p , 1942

Irodalom
PKÓKAY Kálmán Dr M H emlékezete 

< lKHl-1971) KMdl. Kfloi 101 1971. (lénykcp- 

1*1 ^sielies iriKlalomtexyzekkel).

Sxfkyné Fitx Vilma

MAZALÁN PÁL

(Igló, 1891- m áj. 29 - 

Budapest, 1959. dec J  J

Selmecbányái fői.skolai tanulmányai befe
jeztével - ahol elsősorban a geológia, a 

geofizika, a föld kincseinek kutatása érde
kelte - néhány hónapig a nagybányai 
Kincstári Bányászatnál teljesített gyakorno

ki szolgálatot, majd 1913 őszén a kolozs
vári Kutató Bányahivatalhoz került bánya
gyakornoknak, ahol az akkor felfedezett 

erdélyi földgázmezők kutatásain dolgo
zott torziósinga-méréseket végezve A há
ború után, kitüntetéssel letett államvizs

gáját követően, a Debrecenben létesített 
Nagyalföldi Bányászati Kutató Kirendeltség 

vezetésével bízták meg.
1920-ban a Nagykanizsa környéki olaj

kutatásoknál a hudafapusztai kutatófúrást 
vezette Rátermettsége és kimagasló szak

tudása alapján a Dél-tengen Szigetvilág 
olajfúrásánál is dolgozott, „field manager"- 
i minőségben. Ezt követően Ausztráliá

ban, Új-Guineában dolgozott, majd az 
Egyesült Államok jelentősebb olajteriiletein 

tanulmányozta a mélyfúrási eszközök és 

lerendezések gyártását.
1927-ben visszatért Budapestre, s elha

tározta. hogy a látottakat és tapasztaltakat 
a hazai gyakorlatban fogja kamatoztatni. A 
következő évekix-n számos ivó- és ipari- 

vízkutat létesített, 1932-ben pedig megte

remtette a hazai mélyfúróipar munkaesz
közei gyártásának alapjait, a „Mazalán 1*51 
Mélyfúrási Vállalata és Gépgyára" elneve

zésű vállalattal Négy év alatt gazda-ságilag 
megerősödve intenzíven kapcsolódott be 

a hazai nyersanyagok és az ivóvíz feltárá

si munkálataiba
Részt vett 1938-lxm a Magyar Mérnök és 

Építész Egylet által szervezett országos 
ivóvizellátási nagygyűlésen, ahol A mély

fúrású ivóvízkutak lielyes létesítési módja 
és az ezzel kapcsolatos teendők címmel 
tartott előadást és .a kútfúróiparnak kifo
gástalan szakemberekkel való ellátására" 

hívta lel a figyelmet 1938-tól mint meghi-
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vott, később mint rendes előadó a Mérnö
ki és Építészmérnöki Karon, a geológia 
tanszék keretében „A mélyfúrású kutak 

építése" tanszék oktatója lett, haláláig.
A második világháború alatt olyannyi

ra kibővíti gyára profilját, hogy a már kifej

lődött, hazai olajkutató és -termelő ipar esz

közeinek javarészét az ő gyára állítia elő 
Az államosítás után tulajdon üzemé

ben, új néven a Mélyfúró Berendezések 
Gyárában, mint szakértő dolgozik 1949 
közepéig, ahonnan a Bányászati Kutató In

tézetbe kerül.
Rendkívül tevékeny tagja volt a külön

böző szakmai-tudományos egyesületek

nek, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesületnek, a Magyar Hidro

lógiai Társaságnak, a Magyar Földtani Tár

sulatnak. Tagja volt továbbá az MTA Hid
rológiai Főbizottságának Ls. Tudományos 
munkásságának elismeréséül az MTA a 
műszaki tudományok kandidátusa címet 

adományozta M P.-nak. Élete végén a Ma

gyar Hidrológiai Társaságban kifejtett mun

kásságáért a Bogdánffy-aranyéremmel tün

tették ki.

Főbb müvei

A mélyfúrású ivóvízkutak helyes létesítésé

nek módjai és az ezzel kapcsolatos leendők 

Magyarom;!# ivóvízellátása. Magyar Mérnök é.s 

Építész Egylet, Hp., 1940 ; A mélységi hidrau

lika mód.%zereivel elért újabb eredmények 

MTA Műszaki Tudományok Osztály Közlemé

nye. 1953-. Mélyfúrású kutak (tankönyv), Up ,

1960

Irodalom
KASSAI Ferenc M K (1H91-1959), I1KL, 1960., 

CSATH líéla. Magyarország vízkutatói. M. !’.-ra 

emlékezve. Vízkutatás, 1984-5.

Csaib Dúla

MECHWART ANDRÁS
(Schwrtnfurt, 18)4 dec.6.- 
Hiidapfst. 1907 fiiti 14.)

Bajorországi szegény családban született, 
így az elemi iskola elvégzése után lakatos- 

inasnak adták. Képességeire felfigyeltek, és

szülővárosának ösztöndíjával az augsbur- 
gi politechnikumba került, ahol 1855-ben 
szerzett mérnöki oklevelet. Négy évig egy 

nürnbergi gépgyárban dolgozott, hidak, 

vasúti kocsik és malomipari gépek gyártá
sában szerezve gyakorlatot.

1859 december 6-án lépett Ganz Ábra- 
hám budai gyárának szolgálatába. Ez az 
üzem - alapítójának a kéregöntésű vasúti 

kerekek gyártására kidolgozott elírása ré
vén - a magyarországi vasútépítéseknek 

köszönhette lendületes fejlődését. Mech

wart számos javítást eszközölt a gyár beren
dezésein. Tervei alapján gőzgépeket is 

kezdtek gyártani. Ganz halála után őt bíz

ták meg az üzem vezetésével, és 1874— 
1899 között vezérigazgatóként irányította 

sikeresen a vállalat munkáját, amely veze

tése alatt töretlenül, gyorsan fejlődött és 
több új üzemmel bővült.

1874-ben megvették F. Wegmann hen

gerszék szabadalmát. Ezt a szerkezetet 
Mechwart többször átalakította és tökéle

tesítette: a Ganz-gyárban több évtizedes ha
gyományokra támaszkodó kéregöntési 

technológiát felhasználva, rovátkolt acél

hengereket alkalmazott. Közel hatvanféle 

hengerszéket állítottak elő, jórészt tipizált 
alkatrészekből. A hengerszékek tömeg- 
gyártás-szerűen, sorozatban készültek Eze

ket és a komplett malmokat a Ganz az 

egész világra exportálta. 1907-ig mintegy 

30000 hengerszék készült. A fejlesztés és 

a gyártás a magyar malomipar fejlődésével 

lé[)ést tartva, annak világhíréhez is nagyban 

hozzájárult.

Mechwart másik, sorsdöntő elhatáro
zása volt a vállalat villamos osztályának 

életrehívása 1878-ban. Tudatosan töreke

dett arra, hogy a Ganz-gyárakat világválla

lattá fejlessze, Ez a törekvés vezette akkor 

is, amikor a cég működését az elektro

technika területére is kiterjesztette

Szaktudása mellett páratlan üzleti ér
zékének volt köszönhető, hogy az egyre 
több üzemből álló vállalat gyártmányai

nak egész Európában, sőt a tengeren túl is 
piacot tudott teremteni. Amikor a század"
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forduló idején nyugdíjba ment, a Ganz- 
gy árakban már közel 6000 ember dolgo
zott.

Meggyőződése volt, hogy a gyárnak 

önálló alkotásokra kell támaszkodnia, és 
hogy csak kiváló minőségű termékeket 
állíthat elő, Ezeknek az alkotásoknak a 

létrehozásából maga is kivette a részét, 
de munkatársait Is erre buzdította, és soha

sem riadt vissza a kockázatvállalástól sem, 

ha újabb gyártmányok kifejlesztése lát
szott szükségesnek. Mint gépészmérnö

köt az alapos képzettség, jó ítélőképesség 
és emberismeret, kiváló gyakorlati érzék 
jellemezte. Nagyszerű, alkotóképes szak

embergárdát gyújtón maga köré, és lehe
tővé tette kibontakozásukat. A gyár mun 

kásáit megbecsülte, a vállalat gyáraiban 

patriarchális viszonyok uralkodtak. A szo

ciális létesítmények az akkori viszonyok
hoz képest szokatlanok és mintaszerűek 
voltak M A -t még ételében számos elis
merésiben részesítették, és a társadalomban 
nagy tekintélynek örvendett.

Irodalom

NlEDHKMAYEk Ádám A liengermalmászat- 

r,"'l Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlö

nye. 1H83 ; A Mftihrmann-)utalom Akadémiai 

Értesíti}. 189"? , Mecliwart-alhum Hp , 1899 

LAMIiRECHT Kálmán A magyar malmok 

könyve. Hp.. 1915 ; Műszaki nagyjaink. 2. k.

Asztalos Péter

MEDGYASZAY ISTVÁN
(Itiidu/h-it. IH 77.aux.2j.-  

Hudapiu. !959 ápr 29 )

IH'Xi-ixm fejezte lx- az ipariskolát, majd 
189H-!>an a budapesti allami főreáliskolát 

Kozlx-n kőművesként, majd Francsek Im- 

r° niűtennél K*n, 1899-ben bécsi K-n Bress- 

Iw irodájában dolgozott Egyetemi tanul
mányait Becsben és Budapesten végezte 
< 190-1). Közlx*n pályázat alapján lx.*)UloU 
Olló Wagner mesteriskolajába (Akademie

biklem len Kunste). Ugyancsak pályá- 
/J| utján megbízást kapott bécsi katonai 

épületek tervezésére.

Már mesteriskolái tervei is jelentősek 
voltak, közüiük is kiemelkedik a buda

pesti Gellérthegyre terv ezett „Nemzeti Pant- 
heon" (1902). Ez ugyanis elüt a többi, az 

európai szecesszióra általában jellemző 
formálástól, keleties ízű és nemzeti jelleg

re törekszik. Ez időben Magyarországon 
éles viták folytak a magyar építészet nem
zeti jellegéről, főleg l.echner Ödön Iparmű
vészeti Múzeuma (1890-96) hatására. A 

század elejei Magyarországon óriási ér
deklődés nyilvánult meg a népművészei 

iránt. Bartók és Kodály népdalokat gyűjtött, 
építészek, festők a népművészetet és né
pi építészetet dolgozták fel (pl Malonyai 

A magyar nép műv észete, 5 kötet) Ebben 
a munkában oroszlánrésze volt Medgya- 

szaynak is.
Az 1904-06 közöli tervezett két gödöl

lői műterem ház már a népi, nemzeti jel
legre törekvés, ugyanakkor a legkorsze
rűbb építészeti elvek jegyében fogant, eu

rópai rangú alkotások.
Huszka József és Lechner Ödön nyo

mán a magyar művészet keleti eredetét 

vallotta, ezért 1906-07-ben Münchenben, 
Berlinben, majd Párizsban a keleti gyűjte
ményeket tanulmányozta, Párizsban a Hen- 
nebnique-irodáhan pedig a vasbeton épí
tés ottani eredményeivel ismerkedett meg

Még Párizsban tartózkodott, amikor 

megbízást kapott a veszprémi színház ter

vezésére. Mintegy ötven évet átfogó mun
kásságában, nagyszámú épülete között ez 

a legkiemelkedőbb, nemzetközileg is is

meri és elismert alkotás, amely a vasbeton 
építésben világviszonylatban is úttörő. A 
színház a köritő falaktól eltekintve nagy
részt vasbeton szerkezetű, telis-tele van 

funkcionális szerkezeti és formai újítások

kal, amely Medgyaszay saját és sajátos vas 
beton elmélete alapján készült. Ezt ismer

tette Bécsben 1908-ban „Die künstleris 
the Lósung tles liisenlxtonlxuies" (VIII. In- 
temationaler Architektenkongress Bencht 

Wien, 1908).
Törekvése kettő* volt, az új építőanyag

nak, a vasbetonnak művészi kifejező fór
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mát adni, s egylxm nemzeti jelleget Ls be- 
levinni. Következő alkotásai mind ebben 
a szellemben fogantak. 1909-ben újabb 

színháza készült el Sopronban, a veszpré
mihez hasonló jelleggel, Egészen sajátos a 

Nógrád megyei Rárosmulyadon épült tel
jesen vasbeton szerkezetű kis emléktemp
lom (1910). Kiemelkedő jelentőségű al
kotása a Szent Gellert Szövetkezet háza Bu

dapesten a XI. ker.-i Orlay utcában (1909- 
10). A különleges igényeket mind funkcio
nálisan, mind formailag magas színvonalon 

oldotta meg, környezetének ma is dísze Az
1910-11-ben épült lakóházaiban új sza

badalmát, az előregyártóit vaslieton födé

met alkalmazta, jelentős a Budapest XI. 

kér. Elek utcai lakóház.
Időközben több templomot és iskolát is 

tervezett vidéki városokba, falvakba 1912- 

13-ban öt .színházpályázaton nyert első dí

jat, köztük a budapesti Nemzeti Színház 
pályázatán. 1914-ben még megépült egy 

jelentő* lakóháza Budapesten a Dorottya ut- 
cáhan, aztán kikerült a frontra. Hosszabb 

ideig a galíciai Lemhergben állomásozott, s 
itt építette fel egyik legérdekesebb művét, a 

Hadikiillitást (1916). A rendelkezésre álló 
anyag fa és kátránypapír volt. A sok kiilön- 
l>öző pavilontól álló együttes Medgvaszay 

kimeríthetetlen fantáziáját bizonyítja, és egy 

hallatlanul érdekes építészeti kísérletté avat

ta. A kiállítást 1918-ban a budapesti Margit

szigeten újra felépítették.

Az első világháborti után az építési le

hetőségek csökkentek. Medgyaszay en
nek ellenére sokat épített. A két világhálx> 

ni közötti munkáiból kiemelkedik a nagy- 

kanizsai színház (1926), a Baár-Madas Re

formátus Leánynevelőintézet és Gimná

zium (1928) Budapesten, ugyanitt a kelen
földi református templom (1930), a TÉBE 

bérház (1938-39)
Nemzetközi viszonylatban is az elsők 

kozott ismerte lel a vaslxton jelentőségét az 

új építészet tér-tömeg, valamint szerkeze- 

ti-lormai sajátosságainak megfogalmazásá- 

l>an Épitészetelméleti frásai is jelentősek 
Kiemelhető a már említett vasbeton építé

szeti formálásról szóló, valamint az építészet 
fejlődését tárgyaló „Evolulion of Architectu- 
re" (The Times of India, 1932. máj. 28 ).

Irodalom

ÓVÁRY Ferenc: A veszprémi színház történe

te Veszprém vármegye. 1909.; RERRICH Héb: 

A -soproni színliáz Építőipar, 1910.; KAlHY Im

re M I. Hp., 1979.

Katby Imre

MÉHELY LAJOS

(Kisfaltid-Szögi, I862.attg.24-  

Budapesl, 1953/ebr 4.)

Zoológus. Tanulmányainak befejezése után 

1880-ban tanársegéd lett a budapesti József 

Műegyetem állattani tanszékén, majd 1885- 

ben a brassói állami főreáliskola tanárává 

nevezték ki. 1896-ban a Magyar Nemzeti 
Múzeum állattárának tudományos tisztvi

selői közé osztották be, ahol 1912-ben az 

osztályigazgatói rangot nyerte el. 1913- 
bán a Természettudományi Társulat Állat

tani Szakosztályának elnökévé választották. 

1915-lxín id. Entz Géza nyugalomba vonu
lása után, a budapesti egyetemen az álta

lános állattan és összehasonlító bonctan 

nyilvános rendes tanárává nevezték ki 

1932-ben nyugalomba vonult, de később 
Ls tartott un. speciálkollégiumot. Az MTA 

1899-lwn levelező, 1910-ben rendes tagjá

vá választotta (1930-ban tagságáról lemon

dott) A kolozsvári Ferencz József Tudo

mányegyelem 1906-ban tiszteletiéi dok

torrá avatta. Tagja volt a londoni Zoologi- 

cal Societynak s számos más külföldi tudo
mányos társaságnak. 1906-ban a Termé

szettudományi Társulat Margó-díjjal tüntet
te ki, 1910-ben a Marczibányi jutalmat 

ka|)ta meg. Három évig főtitkára volt az Or
szágos Méhészeti Egyesületnek, l-lsósorlxin 

a magyar fauna kutatását tartotta feladná
nak, amely szerinte nemzeti ügy. Az evo

lúciós élettudományi szemlélet egyik hazai 

úttörője volt, úgy vélte, hogy Darwin és U- 

marck tanítása jól egészíti ki egymáM. vi

szont elutasította a neovitalizmust, annak
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agnosztikus, metafizikai és pszichovita- 
lisztikus formáit. Vallotta, hogy a .szocioló
giai vizsgálatokat is élettudományi szem
pontú ellenőrzés alá kell vetni. Széleskö

rű munkásságának legmaradancJóhh ered
ményei az emlősökre, hüllőre és a méhek- 

re vonatkoznak- Szerkesztette az Állattani 

Közlemények első hat kötetét (1901-1906), 
később pedig „A Cél" című társadalompo

litikai folyóiratot. Egyetemi előadását kitű
nő táblarajzokkal tette színesebbé

Főbb művei

Magyarország denevérjeinek monográfiáig, 

Hp., 1900; A földi kutyák fajai származás és 

rendszertani tekinteilien, Hp., 1909; Materialen 

zu etner Systematik und Pliylogenie dér Mura- 

lis-ahnlichen Lacerten, I3p , 1909: Species ge- 

neris Spalax (Mathemalische und Naturwls- 

senschaftliche Berichte aus IJngarn, 2H. és 29 

kötet), Fihrinae Hungáriáé Magyarország har

mad* és negyedkori gyokeresfogíi pocokjaí, 

Hp , 1914, Fő művének készült a Herpetologia 

Hungarica. A magyarországi csúszómászók 

(Reptilía) monngraphiája, amely 1897-lien az 

MTA Dézsán jutalmát nyerte el, de a ívűiből 

csak az általa készített színes táblák jelenhet

tek meg 1991-lwn (a lobbi könyvét is |őrészt 

sajátmaga illusztrálta). Fordította és átdolgoz

ta Alfréd Urelim Tierleben című műve I és II. 

kötetét és a III. kötet első hat füzetét (Az Álla

tok Világa, Budapest 1901-1902).

Irodalom

HOROS I -DELY O  Gy Emige Vertreter de 

Ungarischen Zooiogie an dér Wende des 

19-20. Jahrhunderts und die wissenschaftli- 

<.'he liedeutung ilirer Tiltigkeit. I Ludwig M 

1H92-19S2 Vertebrata Hungarica, 9 1967 . 

DRLY O Gy.: Oie wissensehaftliche und lite- 

'.irische Timgkeit von Ludwig M. an dem Ge- 

hiete dér Zooiogie, Vertebrata Hung 1967.

Kádár Zoltán

MEI.CZF.R TIBOR

ffokán útba, IH7Q » ,á f 5 - 

Hiirtapeit. 1936, fú l 2.)

A Ix'-cm műszaki főiskolán tanult, de gé 

l**szinérnöki diplomáját 1900-ban a buda
pesti Műegyetemen újra megvédte, Becs

be és Budapestre is tanársegédi meghí
vást kapott, ó az utóbbit fogadta el, és 
előbb Czakó Adolf, majd Bánki Donát ta
nársegédje. később adjunktusa lett. Há

zasságkötése után megvált itteni állásától, 
és a Becs mellett, Fischamendben létesített 
repülőkisérleti állomáson vállalt munkát. Itt 

sajátította el a repülőgépek számításának 
elméletét é.s építésének gyakorlatát Ez 
időben már érdeklődéssel figyelte a ma
gyar repülőgép-kísérletezők munkáit is, 
és Bánki Donát repülőgép stabilizátor kí
sérleteit. 1909-ben bekapcsolódott ezekbe 

a munkákba, majd rövidesen hazatért, és 
újra elfoglalta helyét Bánki tanszékén

1914-ben, amikor megalakult a Magyar 
Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt. Aszó
don, őt hívták meg főmérnöknek. Irányí

tásával ál tervezték a gyártásba vett német 

tervezésű DFWBI típusú kétszárnyú két
üléses repülőgépeket, lényegesen egysze
rűbb. könnyebb szerkezettel. Ez az első kí

sérlete nagy sikert ért el, mert a Lloyd L-l 
típusú repülőgép 1914-ben, az Aspem- 

ben rendezett versenyen, minden osztrák 
típusnál magasabbra, 6170 m-re emelke
dett fel, és három világrekordot ért el. En
nek nyomán a gyár nagy sorozatokra ka
pott rendelést, és vezetésével tervezőirodát 

is létesített 1918-ig itt 18 különféle lloyd 
repülőgép-típust terveztek, legtöbbjük 

sorozatgyártásra is került, sőt más oszt
rák-magyar repülőgépgyárak is többet át

vertek A l.loyd-felderitők az első világhá
lóm elején a legjobb típusoknak számítot

tak. Később szabadalma szerint új, réteges 

falemez borítású, nagy szilárdságú szárny
szerkezettel is terveztek gépeket, sőt né

hány hárommotoros óriás repülőgépet is 
építettek A furnérboritású, héjszerkezetű 
s/árny konstrukció úuörő jelentőségű volt, 

s utóbb a könnyűfémek alkalmazásával a 
korszerű repülőgépgyártásban általáno

san eitepedt 1919-lxm inegNzást kapott a 
Tanácsköztársaság polgári légügyi hivata

lának megszervezésére Ekkor nyílott mód

ja arra, hogy a Zsélyi Aladár mérnökkel A 
nagy aeroplánok kérdése c. tanulmányban

A
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már 1912-ben elméletileg kidolgozott, 
húszüléses utasszállító repülőgép építését 

elindítsa. Az aszódi üzemet, a trianoni bé
keszerződés rendelkezése szerint 1922- 
ben leroinlxílták és ekkor M. T újra a Mű
egyetemen lett előbh a vízerőgépek, majd 

a repülőgépek statikai számításai téma
körben meghívott előadó. 1926-tól ma

gántanári megbízással a Repülőgépek el

mélete és szerkesztése tárgy előadója,
1932-től e tárgyban műegyetemi rendkívü
li tanárrá nevezték ki. Mellette tanárse- 

gédkedett repülőgéptervező generációnk 
számos nagy egyénisége, így Bánhidi An
tal, Rubik Ernő, továbbá Vasy Géza, aki 

előadásait jegyzetbe foglalta össze, és ez 
lett hosszú időn át a repülőgép-tervezés el

ső magyar nyelvű szakkönyve.

Főbb miivci

M. T.-ZSÉLYI A A nagy aeroplánok kérdése 

Magyar Automobil és Aviatikai Szemle kiadá

sa, 1912.; A sárkányrepülőgépek működésének 

és számításának alapelvei. (VASY Géza oszsze- 

állúása) Magyar Aero Szövetség kiadása, 1929.

Irodalom

CSANÁDI N -NAGYVÁRADI S -WINKLER L. 

A magyar repülés története. Hp., 1974 , 1977

Wiitiiler László

MELIUS JUHÁSZ PÉTER

(llo rh i, 1515-- 

IKbrvctti 1572dec 15)

Református püspök, a kálvinizmus megszi- 
lárditója, a magyar gyógynövénytan (orvo

si botanika) megteremtője. Felsőbb tanul

mányait Wittenbergben végezte, ahol Me- 

lanchton és az „idősebb" Lonitzerus (1499— 

1569) voltak mesterei Hazatérve Debrecen 
választotta lelkészévé Hires „ Herbárium* - 

át már 1562-lx-n megjelentette, ám e ki

adásból egyetlen példányt sem ismerünk. 
Híressé I (diai Gáspárné kolozsván műhe
lyéiben 1578-ban kinyomtatott „llerlxiri- 
iim; A fáknak és füveknek nevekről." cí

mű műve vált, mely a Imtanika és az orvos- 

tudomány történetének kutatóié mellett

az irodalom és nyelvtórténészek érdeklő

dését is magára vonla. M. J. 1*. egyetlen ter
mészeti udományos művén kívül - mely 

számos követőre talált - hatalmas egyház

szervező, hitvitázó és vallásfilozófiai műkö
dést fejtett ki és tekintélyes irodalmi hagya

tékot örökített az utókorra, ennek termé

kenyítő hatása máig érezhető.

Irodalom
WF.SZPRÉMI I Magyarország és Erdély orvo

sainak r<Wid életrajza 1774. évi latin nyelvű 

kiadásának magyar fordítása, Up., 1960

Karasszon Dénes

MENDE JENŐ

(Bátorkexzi, 1883 jtiii- 3- 

Budapest. 1944)

Középiskolai tanulmányait a Szent Bene- 
dek-rend esztergomi Szent István Gimná 

ziumában végezte, majd a l'ázmány Péter 
Tudományegyetemen tanult, ahol szám

tan-természettan szakos tanári diplomát 

kapott Tanári munkáját 1905-ben Ceglé

den, az állami főgimnáziumban kezdte. 
1912-ben a fővárosi Szent István Gimná

ziumhoz, majd 1925-ben a Kölcsey Fe
renc Gimnáziumhoz került. Ez utóbbi isko

lából ment nyugdíjba 1940-ben.

Szakírói munkássága egészen rendkívü
li. 1921-ben két könyve jelent meg az 

egyiket a radioaktivitásról, a másikat a rá

dióról irta. Mindkettő úttörő mű volt. Mimi

két témáról írtak már előtte is, azonlwn 
ezek a könyvek elég sikerületlen, felületes 

művek voltak Az ő Drótnélküli (elegnlfia 

könyve elnyerte a Természettudományi 

Társulat Bugát-diját. A továbbiakban még 

két könyve jeleni meg a rádióról. Ismerve 
hallatlan precizitással előkészített fizikai 
kísérleteit, tudva, hogy ezekhez akárhány

szor saját műszereket is használt, kijelent
hetjük: 6 volt hazánkban az egyik első rá
dióamatőr A/, övével összemérhető rá

diós könyv csak évtized múlva jeleni iWg 
a magyar piacon, kél mérnök tollából 

(Molnár-Jovitza. Rádiósok könyve)
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Szakírói és fordilói munkásságának 
eredményeként sok száz írása jelent meg 
a Matheinatikai és Fizikai Lapok, az Uránia, 

a Természettudományi Közlöny, és más la
pok hasábjain. Nyugalomba vonulása után 

már csak egy évig írhatolt. 1941 után szár

mazása miatt neve már nem szerepelhetett 

nyomtatásban, h'árom évig kényszem hall
gatás volt a része, azután eltűnt az ost
romlott Budapesten Csak sejthető, hogy a 
nyilasok gyilkolták meg.

Főbb művei

A radioaktív anyagok. Up., 1921.; Mennyi

ségtan érettségi feladatok gyűjteménye. Bp.,

1924., Újabb laboratóriumi eszközök Mát 

és Fiz. Lapok, 27. 1918,; A vegyi elemekről. 

Uránia, 1920 jan-márc., Az anyag mestersé

ges átalakítása Uránia, 1922 jan.-máj.. Watt 

James. Természetűid. Kozl. 1936 ; Évfordulók 

az elektromosság körében. Természetűid. 

Kozl. 1936

Irodalom

NOVOHÁTZKY Károly M J A Hudapesti VI 

kerületi M Kir Áll. Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Évkönyve 1939-40

Maisra Zsigmond

MF.NDE VAIf.R

fP/nkóc, 1880. tzepl. -f.- 

Béa, 1918 jcrn 7.)

Orvos-közgazdász családtól származott, 
középiskolái! a latai piarista gimnáziumban 

kezdte, Rózsahegyen folytatta, és az utol

só évet a budapesti Lónyai utcai reformá

tus főgimnáziumban végezte. A festészet 

érdekelte, festő akart lenni, de szülői kíván- 

ŝ gfa 1904-l>en a budapesti Műegyetem 
hallgatója telt és 1908-ban építészmérnö

ki diplomát szerzett. Kultuszminisztériumi 

ösztöndíjjal tanulmányútra ment Mun- 

^'en-Beríin-l’árizs-Brtisszel -London út

vonalon. Építész tervezői tevékenységéi
1909-1 K-n kezdte meg. 1914-ben megnő- 
Mi|t 1916-ban kertilt kapcsolatba Jánxzky 
Hélával. Tátray Lajossal, Kós Károllyal. 

Ko*s»a Lajossal, akik a „FIATALOK" elne- 
'ezé.sű csoportot alkották.

Tervezői tevékenységéi 1909-ben Kecs
keméten kezdte. Ekkor kapott megbízási, 
Dombi Lajos kecskeméti rajztanárral közö
sen, a kecskeméti református egyházköz

ségtől főgimnázium és jogakadémia terve
zésére. Ugyanebben az időben készüli 

Kecskeméten az Irányi u. 10. alatti villa ter
ve is. A Jogakadémia épülete városképileg 
is fontos szerepet játszik, az épületnek az 
igen magas fedélszék, a kiemelt gerinc és a 
közepesen keskeny huszánorony sajátos 

izt kölcsönöz A terméskő, a faragott-csiszoli 
kő és a terméskő mellé helyezel! díszítő ke
rámialapokkal a lechneri indíttaiású sze
cesszió egyik szép példája. Az evangéli 

kus egyház 1910-1911-ben tervezett bérha
zán (Luther palota) ugyanezekkel az eszkö

zökkel dolgozott. A két épület nagy szere
pet játszott Kecskemét egységes szecessziós 

stílusú központjának kialakításában

1911 körül épülheletl két nagyváradi 

bérháza, egyik a Nagyváradi Agrár Taka
rékpénztárépülete 1911- 1912-ben Gyön
gyösön a Heves megyei Általános Bank Rt. 

épületét tervezte, a fölér egyik keskeny lel
kére Ez az angol szecesszió hatását tükrö

zi, de a századelő magyar szecessziós épí
tészetének egyik legharmonikusabb, esz
tétikailag igen rangos alkotása. Ugyanek
kor épült Gyulán tervei szerint a Komló

szálló. mely bécsies hatást mutat.
Utolsó éveiben - családi kapcsolata 

alapján - a Chorin család befolyása alatt ál

ló iparvállalatok megbízásából dolgozott 

(Fra kialva - Acélgyár, Petrozsény - mun

káslakások; Dorog - munkáslakások és 

bányászfürdő).
Korai halálával nagy veszteség érte a 

magyar építészetet, mert azok közé a fia

tal építészek közé tartozott, akik felhasznál
ták a lechneri örökséget, ugyanakkor nyí

lónak voltak az új törekvések felé is.

Irodalom
MEKÍNYI Ferenc Magyar építészei 1867-1967 

llp . 1970. Magyar művészet 1890-1919 Szerk 

NÉMFTH l.i)o% Hp.. 1981 GOUJiJános: M V 

Magyar Építőművészet, 1987/4

Hajós Cyórn)
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MENYHÁRD ISTVÁN

(\'utka lbrd(itiy. 1902. u tp l. 21.- 

fítidapesi, 1969. ang. 25.)

A soproni állami főreáliskolába járt, majd a 
budapesti Műegyetem mérnöki osztályán 

1925-ben szerzett oklevelet. Mint fiatal mér

nök. három éven át Raichle Ferenc építész 
irodájában, majd két évig dr. Enyedi Béla 

mérnök tervezőirodájálwm vas- és vasbeton 
szerkezetek tervezésével foglalkozott Ezt 
kővetően az óbudai Duna-hid tervezőiro

dájában vállalt állást, ahol Mihailich és Kos- 

salka professzorok irányítása alatt dolgozott. 
A hid elkészülte után a Műegyetem I. sz. 

mechanika tanszékére került tanársegéd
nek, majd később adjunktus lett. 1940-ben 

megvált a Műegyetemtől, és magánmér

nöki irodát nyitott, ahol munkatársaival hi
dak és csarnoképületek terveit készítették. 

1949-ben lépett alkalmazásba az Állami 

Mélyépítési Tervező Intézetbe, majd az 
Építéstudományi Intézetbe Ebben az idő

szakban főleg műszaki szabályzatalkotói te

vékenységet fejtett ki. 1957-től az Ipari és 

Mezőgazdasági Tervező Vállalatnál külön
féle csarnoképületek tervezésében vett 

részt 1962-től a Budapesti Városépítési 
Tervező Intézetben, majd az Építésügyi és 

Városfejlesztési Minisztériumban mint a 

miniszter műszaki tanácsadója dolgozott

1967-ben nyugdíjba vonult

A hídépítés területén úttörő jellegű kez

deményezése volt az ideiglenes közép
esük! ós, vonórudas vaslxrton ívhidak alkal

mazása (Vasvár, Pozsony. Eperies).

A magasépítésben különféle héjszer

kezetű csarnokok tervezésével vált ismert

té. Első héjszerkezetű csarnokait az 1940- 
es években, a csepeli kikötő területén és a 

Kőbányai Polgári Serfőző Rt kőbányai te

lepén építette Ezek hiperl>olikus paralxi- 

loid alakú héjtetők - ebben az időben 
ilyenek l-ranciaországon kivt.il még nem 

készültek Icgjek-ntfrchb a I lamzsaliégi úti 
atnólHiszgarázs, amelynek fóosa mókát v -.l v  

beton ívekre támaszkodó elliptikus fxira

bolok I alakú héjmezőkkel fedte A H2 m

fesztávú épület ebben az időben a világ 

legnagyobb fesztávú héjszerkezetű csarno

ka volt Több repülőtéri hangárt tervezett 

a ferihegyi és a farkashegyi repülőtér részé

re. Legnevezetesebb a szolnoki hangár, 

amely korában a világ legnagyobb fesztá

vú dongahéjjal fedett csarnoka volt.

Újszerű megoldást alkalmazott a buda
pesti Vasas Sportklub teniszcsarnokánál, 

amelynek fedőszerkezete alumínium hul
lámmezőkből összeszerelt, bordákkal me

revített gyűrűhéj. A Székesfehérvári Alu

mínium Öntöde és Prés mű daruzott csarno

kánál alkalmazott hiperbolikus paraboloid 

lefedés példamutató megoldás. Itt a végü

kön konoid elemekkel kiegészített haránt

irányú héjsávokat alkalmazott. Az egész 

héjszerkezetet a csarnok előre elkészített 
híddaru pályájára szerelt mozgatható állvány 
segítségével építették. Hasonló a Csepeli 

Csőgyár hegesztőcsarnok tetőszerkezete, 

elliptikus paraboloid alakú héjmezőkkel
Komoly részt vállalt a hazai műszaki 

szabályzatok é.s szabványok kidolgozásá

ban, melyek az n-mentes számítási eljárá

son, illetve az osztott biztonság elvén ala
pultak. Széles körű szakirodalmi tevékeny

séget fejtett ki.
1942-ben műszaki doktorátust szerzett, 

1954-ben lett egyetemi magántanár. A Tu

dományos Minősítő Bizottság 1955-ben a 
műszaki tudományok doktora címmel is

merte el tevékenységét 1965-ben lett cím

zetes egyetemi tanár. 1961-ben Ybl-dijjal 

tüntették ki.

Imitálom
N N Dr M ,l Magyar fípítfiipar, I9<v9 9-10.. 

CSONKA Pál. Búcsú dr. M I -tftl Magyar Ép*

t<V tűi ve.szét, 1970 1.

Hajós Gyórx}'

MIHAH.ICH GYOZO
Ctemesrtkát. 1877 ,* t. 14- 

HuUapesI, 1966 m árt. 18)

A budapesti József Műegyetemen szerzett 

1899-ben általános mérnöki oklevelet.



577 MihaiUch

Khemdl Antal tanítványa volt, a kiemelke
dő hídépítőé, aki maga mellé vette tanszé
kére tanársegédnek. 1902-ben adjunktus 
lett, 1906-ban az elsők között nyújtott be a 

budapesti Műegyetemen doktori disszertá

ciót. Témája a rácsos tartók merev csomó

pontjaiban fellépő mellékfeszültségek meg
határozása volt Még ugyanebben az évben 
magántanárrá habilitálták és meghívták 

előadónak a vasbetonszerkezetek cimű 
tárgy előadására. 1916-ban kapta meg a 

rendkívüli tanári, 1930-ban a nyilvános 

rendes tanári kinevezését; ekkor az újon 
nan alakított II. sz. hídépítési tanszék pro

fesszora lelt.

1930-ban megszervezte a tanszék mel
lett működő vasbetonvizsgálati laboratóriu

mot, melynek a vasbetonszerkezetek ha
zai minőségi fejlesztésén kívül az e terüle

teken folyó tudományos kísérletekben is 
döntő szerep jutott. Tanszékét 1957-ig, 

nyugállományba vonulásáig vezette
A Műegyetem egykori mérnöki és építé

szeti osztályának dékáni tisztét az 1928/29- 

1929/30-as tanévekben viselte, közmegelé

gedésre Kétszer választották meg a Mű
egyetem rektorává: az 1942/-»3-as, vala

mint az 1949/50-es tanévre.

Hosszas előkészítő munka, számos 

előadás és vitacikk után sikerült létre

hoznia a Mérnöki Továtóképző Intézetet, 

amely 194ü-l>en megkezdte működéséi, 
és azóta Is eredményesen fáradozik azon. 

hogy a Műegyetemről kikerülő mérnökök 

;l fejlődő és egyre jobban specializálódó 

műszaki tudományokkal lépést tudjanak 
irtani.

A Magyar Tudományos Akadémia 1933- 
l>an választotta levelező. 1949-ben pedig 

rendes tagjává. Az 1945 után újjáalakult 

Akadémia külön osztályává szervező
dött Műszaki Tudományok Osztályának 

első elnöke, az ezen bellii alakult Űpítés- 
ludoinányi bizottságnak megszervezője 
és _ nyugalomba vonulásáig - elnöke 

volt Tevékenyen részt veit a szervezett 

tudományos továbbképzés, az aspiráns 
képzés alapjainak lerakásában, de ki

emelkedő szerepe volt a Nemzetközi 
Híd- és Magasépítési Egyesület (IVBH, 

Zürich) 1931-ben történt megalapításá
é n  is. Az egyesületnek mindvégig veze

tő egyénisége, a magyar nemzeti cso
port elnöke volt.

1948-ban a Kossuth-díj arany fokoza
tát kapta meg A Budapesti Műszaki Egye
tem 1948-ban, a Drezdai Műszaki Egye
tem 1954-ben választotta tiszteletbeli dok
torai sorába. Szobra az egyetem kertjé

ben áll.
Számos műszaki alkotást tervezett Leg

első kiemelkedő műve volt a temesvári Li

geti úti híd (1909), ezt követte a szolno
ki közúti Tisza-hid (1912), a vasbetonépí- 

tés újabb lehetőségeit hazánkban első
nek megvalósító csepeli gabonatárház 

(1922), a Szabó József úti autóbuszga
rázs (1930). Kimagasló munkája volt a 
budapesti Margit-híd erősítési és szélesí

tési terv einek elkészítése (1929), és az űj 
szegedi közúti Tisza-hid acélszerkezeté
nek tervezése (1947—48). A budapesti Du- 

na-hidak tervpályázatain az óbudai híd 

tervéért - Kossalka Jánossal - első, a Bű
náros téri híd pályázatán második díjat 
nyert Tanácsadói és szakértői minőség
iben, az 1916-tól számított négy évtize
den keresztül úgyszólván minden neveze

tes hazai híd- és csatornaszerkezet meg

valósításában részt vett.
Tankönyv- és szakírói tevékenysége is 

számottevő volt.

Több művei
Vaslx'ionszerkezetek Hp . 1922. (Két évtizeden 

keresztül változatlan formában, ma|d 1946- 
Iwn SCMWERTNEK Antal és CYENGÓ Tihor 

bevonásával átdolgozott, 1963 óta l'ALOTÁS 

László által korszerűsített formában szolgálja a 

műegyetemi oktatást és a mérnöki gyakorla

tot ), A XIX. és XX századbeli magyar hídépí

tés története Hp , 1960 , A vasl>eionépltés 

kezdete é.s első létesiiményei Magyarorszá

gon (HAVIÁR Győzővel) Hp , 1966.

Irodalom
VÉGH Ferenc M Gy A Műegyetem nagyjai 

l’enodica Polytechnlca, Hp , 19H2

Végh Ferenc
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MIHALIK JÁNOS
(Arad 1818. dac. 28- 

Htidapesl, 1892 márc 28.)

Mérnök apja a szakmájához közelálló had
mérnöki pályára szánta, s halnburgi ta

nulmányai után (1842-ben) hadnaggyá 

léptették elő. Széchenyi tanácsára azonban 

polgári pályára lépett, amelyet ö az or
szág gazdasági fejlődésében fontosabb

nak minősített 1847-ben szerzett okleve
let Gyakorlati tevékenységét a Ferenc- 
csatorna társaságnál kezdte. Még 1847- 

l?en nyolc hónapos külföldi tanulmányúton 
ismerkedett Észak-Olaszország vízépíté

sével, s egy év múlva főmérnökké nevez

ték ki Működésének hazai állomáshelyei 
ismételten a Ferenc-csatorna és a Tisza 

voltak, ahol ismét szembekerült a császá
ri hivatalnokokkal. A világosi tragédiát sú

lyos tífuszban élte át, s ezért nem is tudták 
lefolytatni az ellene megkezdett eljárást. 

Végül azzal a feltétellel kapott kegyelmet, 

hogy katonai feladatként befejezi az álta

la elkezdett bezdáni zsilip építését A mun

kát a déli határőrvidék polgári kerületéiül 

alakított „Woiwodína" víz- és útépítő osz
tályába helyezve 1854-ben fejezte be nagy 
megelégedésre, s ezért 1856-ban a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjét kapta.

Hollandiai tapasztalatai alapján még 

ugyanebben az évben (magánvállalkozás

ként) megkezdte a klinkertégla gyártását. 

A megkívánt anyagvizsgálatot a Műegye

tem Mechanikai Technológiai Intézetében 

dr. Horváth Ignác prof. végezte el. Klinker
téglája gyorsan elterjedt a délvidék városai
ban (Zombor, Szabadka stb ), ahol kedvelt 

útburkolat lett (Ezzel még 1945 titán Is 

gyakran találkozhatunk e területen ) A 

kiegyezés-körüli vállalkozók színezett ál

lapotban hozták forgalomba, s az évszáza

dos hevált .szabadalom alapján ma is gyárt

ják és alkalmazzák a belváros sétálóutcái
ban Érdemeiért a vajdasági helytartóta

nács kitüntetésben részesítette. 1853-ban 

Liibach (ma: Ljubljana) kornyékének víz- 

rendezésélxm és az útépítésien tüntette ki

magát, majd 1854-ben Stein város hadiüze
meinek vízellátását oldotta meg

A bezdáni torkolati zsilip volt az első ví

zi letonépítmény - nemcsak hazánkban, 
hanem egész Európában is. Eljárását a 

„l'raktische Anleitung zum Betonbau" című 

saját kiadású művében tette közzé (Bécs, 

1857.). 1862-ben megbízták (önálló mér- 
nökvállalkozóként) a Lajta folyó szabá
lyozásával, melyet a korábbi hivatalos elő

irányzatnak (348 000 Ft) alig egyharma- 
dáért (100 000 Ft-ért) vállalt el, de végül is 

határidő előtt és áron alul. három hónap 
alatt és 68000 Ft költséggel oldott meg, 

megmutatva, hogyan kell és hogyan tud 

egy magyar mérnök dolgozni. Mindezért 

az alsóausztriai tanács 5000 Ft jutalmat 

szavazott meg neki.

1867-ben a kormány miniszteri taná
csossá nevezte ki, és megbízta a Duna-sza- 

bályozás irányításával. 1871-ben azonban 
Tisza Lajos minden indoklás nélkül nyugdi- 
jaztatta Baross Gábor 1882-ben, hivatalba 

lépésekor azonnal rehabilitálni kívánta és 

visszahívta szolgálatába; azonban e megké

selt elégtételt - tekintettel idős korára (64 
éves volt) - már nem tudta elfogadni

Irodalom

SÁKKÖZY Imre Régibb vízimémöketnk életé

ből vázlatok. Up , 1H97
P Károlyi Zsi#moiul

MIHÁLY DENES
fGödöllő, I8 9 i ; i ’d. 7.- 

tterlin, 1953 atig 29 )

Tanulmányait Budapesten végezte. 1904-
1912 kozott a mai Vörösmarty Mihály Gim

názium tanulója volt, majd a Műegyetemen 

szerzett gépé.szmérnokl oklevelei.

Alig volt 16 éves, amikor kiadták Buda

pesten az első könyvéi, amely az auto
mobillal foglalkozott (ez több kiadást ért 
meg) s amelyet rövidesen követett a máso

dik, a motorkerékpárokról. Már mint gim

nazistát is elsősorban a távolbalátás kérdé

se foglalkoztatta, amely azután égés/ éle
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lét végigkísérte. Az egyetem után kísérle
teit a budapesti Telefongyárban kezdte 
meg Legelső távolbalátó elgondolása, az

1919-ból származó „Te!ehor"-ja .szeléncel

lával és húros oszcillográffal működött, s 
állóképek közvetítésére volt alkalmas több 

kilométer távolságra. A fejlesztési munka 

itthoni nehézségei miatt 1924-ben elfo
gadta a berlini Allgemeine Elektri/.iiáts- 

Gesellschaft (AEG) meghívását, itt kutatá
sait jobb körülmények között tudta folytat
ni 1928-ban a német birodalmi posta hi

vatalos kiállításán - nagy feltűnést keltve - 
mutatta be a tökéletesített készülékéi és ér
zékeltette a távolbalátást, ami akkor csupán 

állóképek és egyszerű mozgó tárgyak meg

mutatásából állt. Ugyanez év novemberé
ben sikerült elóször a filmek, mozgóképek 

átvitele, míg 1929- március 8-án a ber- 
lln-wítzlebeni rádióállomás - a 175,4 m-es 
hullámhosszon - elóször a világon, moz

gó televíziós közvetítést adott, majd rövid 

•dó múlva sikerült szobában ülő személye
ket, mesterséges fényforrás nélkül is „átvin

ni A televíziós készülékek gyártására vál

lalatot alapított. „Telebor A G." elneve
zéssel, amely készülékeinek fejlesztését 

tűzte ki célul. 1935-ben E. H. Traub fizikus

sal toválibfejlesztette rendszerét, ez volt a 
forgótükros, kis kapacitású Kerr-cellával, 
mint fényrelével dolgozó Mihály-Traub-fé- 

k“ vevőkészülék
A hangosfilm kérdéseivel is foglalkozott, 

ó tekinthető a mai értelemben veit hangov 

•'lm feltalálójának. K területen már 1916- 
h“n eredményes kísérleteket végzett 1918 

;*Pr 30-án nyújtotta be a „IVijectophon'- 

ra szabadalmát, amelyet a magyar szaba
dalmi híuVN.ig 1922 oki 18-án nyomta

tb a n  is közreadott I langosfilmje egy
részt 35 rum szélességű normálfilm-sza- 

laKOi készült, másrészt technikailag |ó 

,|),nnrt>j«zítéNt biztosított Újdonság volt a 

'"■•rendezésénél, hogy nem a hangfelvételt
•'do me^vilíjtitő fénylorr.is erősségét vál* 

lonaita, femem egy kis tükrOcskét rezeg
je n  A túkúr kilengése a hanghatástól

fí,KKó mértékű volt. ________

Következő szabadalmai is úttörő jelen 
tőségűek voltak: 1919-ben .Oszcillográ
fok alkalmazása képnek elektromos úton 
a távolba való átvitelére szolgáló készülé
kekhez, különösen a távolbalátókhoz*, 
1923-ban pedig a „Telehor" megoldása 
„Képbontó és összerakó készülék képtáv

íróhoz. különösen távolbalátó készülék

hez".

Fdhb müvei
Az automobil szerkezete, kezelése, vezetése, 
gyakorlati tanácsok, hatósági rmdeletek, soffir 
vizsgálat stb. 2. bóv. kiad. Hp , 1918, Das 
elekinxche Femsehen und das Telehor. Berlin 
1923 , Motorkerékpárok lip . 1927.. Dér spre- 
cliende Film. Herlln, 1928.

Irodalom
GOEHEL D v Mihály FT7. (Fernmeldeteeh- 
ntsche Zeitschnft), 1953 , RÁCZ István A tele
vízió fejlődésének két magyar úttörője. Tech
nikatörténeti Szemle, 1967.; HEMFEL, M Die 
Enlstehung und Entwicklung dér Television tn 
Deutsehland bls zűr Zerschlagung des Httler- 
regimes Mitteilungen, Herlin. 1970.. KERfi- 
NYI (KOKÉN) Dénes- M. D és a Telehor A bu
dapesti Vili. kér. Vörösmarty Mihály Gimná
zium Évkönyve az 1970/71 ranévrrtl Hp , 
1971 (Eredetileg az Lskola 1929/30 évi Értesl- 
lőjélien jeleni meg ). NEMEsKURTY István: A 
hangosfilm magyar feltalálója (M. D. é* a l'ro- 
lectophon) 1980. In; A filmművészet útjai. 

I»p , 1986
Vajda l’ál-Vajdátié Czizmarik Irén

MIHÁLYI JÓZSEF
(Apa fin, I889.jaii.27.-  

Kachester, 1981 f)

Szerszámkészítőnek tanult, majd bécsi 

inasével után, 1907-ben az Egyesült Álla
mokban élő eg>’ik bátyja után kivándorolt 

Először a St. Louis-ban levő Wisler Instru- 
ment Corp.-nál dolgozott, ahol első újítá

saként javasolta a cég állal készített szinte
ző műszerek gombjainak recézését 1909- 

lH*n már Rochesterben, a Bausch »  Lomb 

vállalatnál volt, itt a geodéziai műszerekkel 
és a légvédelmi kereső- és távmérő beren
dezésekkel foglalkozott Hamarosan újabb
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munkahelyén, a Crown Opücal Company- 

nál a katonai távolságmérőkön dolgozott, 
majd a haditengerészetnél az optikai rend

szerek szakértője lett. 1923-ban került a ro- 
chesteri Kodak céghez. Különféle területe

ken, mérnöki beosztásban, igen sok sike

res fényképezőgép kidolgozásában vett 

részt. 1933-ban kapcsolódott be a Ban- 

tam Special fejlesztésébe. Az ő ötlete volt 
az úgynevezett Bantam-méret, amely 35 
mm-es filmre 12 darab 28V40 mm-es felvé

telt készít, ami különösen az amatőrök 

számára igen kedvező, és mérete miatt is 

szebb nagyításokat lehetett így készíteni. 

További konstrukciója a Kodak Medalist

(1938) és a Kodak Ektar (1936-1941). 
amely a kor legsokoldalúbb fényképező

gépe volt. Ez az első kisfilmes gép. amely 

karos felhúzású, 50-250 mm-ig folyamato

san állítható, beépített univeral keresővel, 
a filmvisszatekerő kar kihajtásakor automa

tikusan felszabaduló húzóorsóval. A fény

képezőgépek történetében az első automa
ta fényképezőgép, a Super Kodak Six 20, 

amely először az 1939-es New York i világ

kiállításon volt látható. Ez Riszdorfer Ödön 
(1893-1944)szabadalmainak és M J. több 

találmányának felhasználásával készült 
Mihályi harminc évig dolgozott a roches- 

teri Kodak cégnél, több mint kétszáz sza

badalom birtokosa, amelyek sokban elő

segítették a fényképezőgépek további lej- 

lődését. 1954-ben a cég főkonstruktőreként 

vonult vissza az aktív munkából.

1948-ban H S Tniman, az Egyesült Ál
lamok elnöke kitüntetésben részesítette a 

légvédelmi távmérő fejlesztése terén ki

fejtett munkásságáért.

Irodalom

Kamera mit autniuatisclier lilcndcnregulie- 

miiX Die PliotOKrapliische Industrie. 193H., 

KATZ. J : The Jc>e Miliíílyi Story Rochester, 

1978 . SaiNElDEK, J Tla- Camera Cnlk-ctor 

Modern Pliotogr.iphy, 197H. 42., GADÁNYI 

Cyíirgv A világhírt!, h:izá|ábun mégis Ismeret

len M 1 Fotfimfivészét, 1979 1 , VAJDA Pál A 

fotótechnika, f(X6fiptika. fotftvegyészet ma- 
gyár únftrrtt Focrt, 1981 12

VajMuc Csizmánk Irvn

M IKO IA  SÁNDOR

(Pélerhegy, 1871. ápr 16.- 

Nagykantzsa, 1945- oki. I.)

Wigner Jenő a pesti evangélikus gimná

ziumról azt írja, hogy talán a világ legjobb 

gimnáziuma volt. Hálával emlékezik mate
matikatanárára, Rálz Lászlóra és fizikataná

rára, Mikola Sándorra Ók tanították száza
dunk egyik legnagyobb matematikusát, 
Neumann Jánost is. Rátz és Mikola hosszú 

időn ál igazgatója Ls volt a fasori iskolának, 

ahonnan számos kiváló tudós került ki.
M S. egyszerű földmives családban szü

letett egy muraközi vend faluban. A sop

roni líceum diákjaként végezte el középis

koláit. Tanári diplomát a budapesti Tudo
mányegyetem bölcsészeti karán szerzett 

matematikából és fizikából Egy évig Eöt

vös Loránd mellett volt gyakornok a fizika 

tanszéken, majd 1897-től 1935-ig a fasori 
evangélikus gimnáziumban működött,
1928-tól az igazgatói tisztet is ellátta 38 évi 

szolgálat után 1935-ben vonult nyugdíj
ba. Az MTA 1922-ben a lev., 1941-ben a r. 

tagjai közé választotta. Jól felszerelt szertá
rában szép kísérleteket tudott végezni, s 

ezek nyomán dolgozatai jelenhettek meg 

a Mathematikai és Physikai Lapokban, a 
Mathematikai és Természettudományi Ér

tesítőién. a Physikalische Zeitschrift, az 

Annáién dér Physik, a Zeitschrift fúr Physik 

és a Zeitschrift fúr die physikalische und 

chemische llnterricht hasábjain. Kzekben 

egyrészt a dielektrikumok állandó poláro- 
zásával és a Lichtenstein-féle ábrákkal kajv 

csolatos kutatásainak eredményét közölte, 
másrészt új demonstrációs eszközöket is

mertetett. Az egyenletes, egyenesvonalú 

mozgás bemutatására most Ls használatos 
a róla Mlkola-csőnek elnevezett eszköz

I larom ismeretelméleti tárgyú könyvet 

írt: A physikai alapfogalmak kialakulása 

(Bp.. 1911); A fizika gondolatvilaga. (Bp, 

1933 ); A fizikai megismerés alapjai. (Bp.. 
1941 ). Eötvös Lorándról Ls több írása jeleni 

meg, de Kepler alakja is érdekelte Néjisze- 

rű cikkei jelentek meg rendszeresen a Tér-



mészettudo mányi Közlönyben, a Buda
pesti Szemlélőn, az Irodalom történeti Köz- 
lemenyektx*n, a Középiskolai Matematikai 

lapokban és az Uránia dmű folyóiratban, 
mely utóbbinak társszerkesztője volt Do- 

movma címmel egy vend folyóiratot is 
szerkesztett.

Döntő lefolyást gyakorolt a matemati
ka és a fizika tanítására Az akkori gimná

zium III. osztályába bevezetett fizika szá
mára kitűnő tankönyvet irt. A Németor

szágban megindult áramlatok hatására Be- 
ke Manóval együtt tervet dolgozott ki a ma
tematikatanítás reformjára. Az analízis ele
meit az evangélikus gimnáziumban kísér

letként tanította, ez azután a 30-a.N években 

általánosan kötelezővé vált Az egyete
men fizikamódszerlant átlőtt elő tanárielol- 

lek számára, egyben bevezette a fizikagya- 

korlatokat, s hozzá eszközöket készített

Bár a klasszikus fizikában érezte magát 
otthon, érdeklődött a modern elméletek 
iránt is Ortvay Rudolf 1929-től meghívta az 

elméleti fizikai kollokviumokra. A Mathe- 

nutikai és Physikai Társulat titkáraként je

lentős szervező munkát végzett, a Társulat 

folyóiratának egyik szerkesztő)e, a tanulmá
nyi versenyek egyik szervezője volt Nevét 
^  az I és II. osztályos középiskolai tanu
lók számára rendezett fizikaverseny oröki- 

ti meg Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

<ivente Mikola-dijjal jutalmazza a kísérlete

ző oktatásban kiváló eredményt felmuta
tó tanárokat

,r<xlnlom

MiklíV M. S. Fizik.it Szemle. 19Í>1
Kunfalvi Kezső

m ik o v in y  s á m u e i

( A l t r i f a l t v t .  1 7 0 0 . f -  

H ^iaén . I7W  m án  26 )

^ '̂hézsofNú, evangélikus papi család fia

ként BeszienxHxtnyán tamilt, ahol aNwn az 
Jdaixrn oktatott Bél Mátyás, a polihisztor 

ci*dr;i)znid6s Fgyitenu tanulmányait Bér- 

,nl'cn és a Nurnlx-rg melletti - az azóta
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megszűnt - altdorfi egyetemen kezdte, 
majd Jénában fejezte be 1724/25-ben ko
rának szokása szerint tapasztalatszerző eu
rópai körútra indult földrészünk nyugati és 
déli országaiba.

Hazatérve az 1725-35 évek kozott vár
megyei mérnöki tisztséget vállalt Pozsony
ban, de tevékenysége nem korlátozódott 
csupán hivatala ellátására, tehetsége é.s 
szorgalma egyre több műszaki feladat vál
lalására ké.sziette 1727-lx*n gróf Esterházy 
József megbízására elkészítette a Tatai-tó 

környékének vízrendezési tervét. Elméle
ti felkészültségének elismerését jelentette, 
hogy Marioni, a bécsi hadmérnöki akadé

mia igazgatója, korának kiváló matemati- 

kus-csillagásza, bevonta a Lajta-folyó vidé
kének térképezésébe. Érdekes, hogy az 

1728-ban készült térkép német nyelvű ma
gyarázó szövegét a következő mondat zár

ja le:. ..pariáltatott Mikoviny Sámuel ma

gyar Ingenieur által"

Pozsonyi letelepedésével egyidőben 
kapcsolatba lépett egykori tanárával. Bél 
Mátyás nyomban bevonta volt tanítványát 

az udvari megbízásra végzett nagy munká
lna: Magyarország egyetemes földrajzi, tör

téneti, gazdasági és néprajzi térkénnek el

készítésébe.
Mikoviny 1728-ban készített (17J2-ben 

kinyomtatott) híres episztolájában leírta 
térképkészítési elvét és gyakorlatát: a csil

lagászati helymeghatározás módját, a 
kvadráns, a távcső, a dioptria és a másod

perces fokbeosztású limbus használatát, a 
korszerű alapvonalfejlesztő háromszöghá
lózat kiépítését. Tisztában volt a mágne
ses deklináció lényegével is. A mérések 
alapjául szolgáló kezdő meridiánt a po

zsonyi vár egyik tornyán keresztül vonta 

meg.
Mintegy hét év alatt 49 vármegye térké

pit készítette el, melyek közül 23 ma is 
megvan A/. 1:160000 méretarányú megyei 

ma p| Uk és más térképei lehetővé tették fo
lyók szabályozásának, mocsarak leoapó
lusának. termőföldek lasznositásának ter

vezését, úthálózat építését, úgyszólván az

__________________________ Mikoviny



Millner 582

egész gazdasági elet alapéinak lerakását. 

Már ezzel is felbecsülhetetlen szolgálatot 
tett nemzedékének.

Mikovinyt 1735-ben kinevezték a Sel
mecbányán felállított bányatisztképzö is
kola első tanárává. Selmecbányán mate

matikát, mechanikát, hidraulikát oktatott 
és a lóid- és bányamérési gyakorlatokat 

vezette. Tanítványai közé tartozott Heli Jó

zsef Károly, a neves bányagépész, és kör

nyezetében nőtt fel Heli Miksa, a későb
bi híres csillagász, aki tanúja lehetett 1736- 

ban azoknak a méréseknek, melyeket 
Mikoviny a bányaváros földrajzi szélessé

gének és hosszúságának meghatározása 

céljából végzett Előadásai számos hallga
tót vonzottak Selmecre, hírneve adott te
kintélyt az első magyarországi műszaki in

tézetnek, melyet 1770-ben akadémiai 

rangra emeltek.

Az ércelőkészitó művek üzemben tartá

sához szükséges hatalmas vízmennyisé

gek megszerzése a 18. század első évtize
deiben a selmeci bányászat létkérdésévé 

vált. Mikoviny mintegy tíz év megfeszített 

munkájával, hatalmas gátak építésével, 16 

tóból álló 7 millió nP vizet liefogadó rend

szert alakított ki. mely 65 km összhosszú- 
ságú, gondosan beszintezetl árkokkal fog
ta össze, illetve vezette a felhasználási he

lyekre a vizet. Hasonló nagyméretű, külön

leges mérnöki munkát eiőtte sehol nem ké

szítettek bányaüzemeknél.

Mérnöki és szervezői felkészültségét 

1743-tól kezdve igénybe vették az osztrák 

örökösödési háboniban is. Mária Terézia a 

Pozsonyban tartott haditanácson megbíz- 

ti a Szilézia felől fenyegető porosz letörés 
elleni határvédelem - hágók és szorosok 

hadiműszaki megerősítései - munkálatai

nak Irányításával. A hálx>rú után részt vett 

a budai várpalota újjáépítési terveinek ké

szítésében. 1750 tavaszán a Vág folyó sza

bályozási munkáinál, Trencsén közeiéiben 

megbetegedett és ott halt meg.

Mikoviny Sámuel korának sokoldalú, ki
váló mérnöke volt Méltán tekinthetjük a 

korszerű magyar kartográfia megalapítójá

nak, a Selmec-környéki bányászat meg

mentének és a bányászati szakoktatás 
megteremtőjének

Irodalom
TÁRCZY-HORNOCH A M S., a selmcci bá- 
nyatisztképző tanintézet első tanára Sopron, 
193H-; PALLÉR Jenó: M. S. bányamérnök emlé
kezete, halálának 200 éves fordulója alkalmá
ból bányászati és Kohászati Lapok, 1950.; 

PURGINA, J ; S. M. zivol a dielo (M. S. élele é.s 
munkássága; Uratislava, 1958 , UENDEFY 
László: M S megyei térképei Up , 1972.

Molnár !Ászló

MILLNER TIVADAR

(Pécs, 1899. márc. 7.- 

Kudapest, 1988. oki. 28.)

A Tungsram márkanév a volfrám angol és 

német nevének (tungsten és wolfram) 

összevonásából jött létre, utalva arra, hogy 

a gyár termelésének genncét majd egy év
századon ál a volírámszálas izzólámpa 
képezte A világ első volfrámszálas izzó

lámpája 1903-ban gyulladt ki Újpesten, ezt 

követte mintegy harminc év múlva a krip- 

lontollésű izzó Az első volfráinlámpa 

megalkotása Just Sándor és Hanaman Fe
renc érdeme volt, a kriptonizzó Bródy 
Imre nevével forrott össze, megalkotása 

Brody nevéhez fűződik, azonlran Bródy 

munkáiban Millner is részt vett. Új, az 
addigiaknál jobb hatásfokú és fehérebb 

fényt adó lámpájuknak alapvető sajátsá

ga a kétszeresen felcsavart - duplaspirál

- vollrámszál. Ennek a megalkotás;! M. ér

deme.
M T. 1917-ben jeles érettségi után 

iratkozott be a Műegyetemre, ahol 1923- 
Ixin kitűnő minősítéssel vegyészmérnö

ki oklevelet szerzett, majd 192'1-ben be 
lépett a Tungsram gyárba. 1925-26-bán 

tanársegédként működött, de ezután 
visszatért a Tungsram hoz. 1-ttöl kezdve 

hű maradt munkahelyéhez, a Tungsram 

ku(atólalx)ra(óriumáho/, csak éppen en
nek a neve változott néhányszor 1950- 
ben a Távközlési, 1953-ban a Híradás
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technikai, majd 1958-ban a Műszaki Fizi

kai Kutatóintézet kötelékébe került a la

boratórium
Sokat dolgozott és sokat publikált.

1927-ben négy, 1928-ban két publiká

ciója jeleni meg, ezek közül ölnek Bródy 
Imre volt a társszerzője. 1929-ben közö
sen kaplak szabadalmat volfrámszálas, 

kriptontöltésű izzólámpára A knpton- 
löltés lehetővé lette az izzószál hőmérsék

letének emeléséi, a hőveszteség csök
kentésére célszerűnek látszott a vollrám- 

szjil.il kis lérfogaiban helyezni el, de 
ugyanezt kívánta a drága kriptongázzal 

való takarékoskodás szempontja is Ekko- 

nban két alapvető nehézség okozott gon

dot az izzólámpák gyártásánál: a rideg 

volfrámból nehéz volt szálat készíteni, 

iováW>á a szál nem volt kellően tormatar
tó: melegen megnyúlt. E problémák kikü

szöbölése M T. érdeme: az általa kikiser- 

letezelt ú.n. GK-volfrám Cgross kristal- 
hn) mentes voll az említett hibáktól. Tury 
l’állal felismerték, hogy a volfrámhoz már 

koráblwn is adagolt (ezreléknyi meny- 
nyiségű) kálium, nátrium és szilícium 

mellett az alumínium az az adalékanyag, 

amely lehetővé teszi kedvező kristály

szerkezetnek, és ezáltal jól megmunkál 
ható és alaktartó volframszálnak a létre

hozását Az említett adalékokat oxtd for

májában adták a volfrámporhoz, aminek 

somé a szinterelés folyamán ugyan elpá

rolgott. azonban a visszamaradó 0,01% 

,,:igyságrcndú adalék biztosította a kivá

ló  tulajdonságokat
A GK-volfrámmal kapcsolation 1931* 

Iien jelentették be az első szabadalmat. 

**• a következő negyedszázad alatt to

vábbiak sora követte
A/ izzólámpák számos más kérdésé

ü l  is foglalkozott, így pl a lám|>ák un ív-

Icégfaévd.
A Magynr iúdományos Akadémia 1954- 

***n levelező, 1961-lx'n pedig rendes tag

ivá  választotta 1965-tól a Miskolci Ne- 
''fczipjírj Egyetemen c. egyetemi tanárként

Fó művei

A vákuumtechnikai volfrámfém előállításának 

és tulajdonságainak természettudományos kér

dései. (Akad.székfoglaló) MTA Müsz. Tud. 

Oszt Krtzl 1957. 243.: Fémfizikai ismeretek 

Tankönyvkiadó 196*

Irodalom
PROHÁSZKAJános: M T Magyar Tudcicrúny, 

10»9 , 1SARTHA Lászl6-GAÁL Istvin Izzószál

minőségű vollrám. Fizikai Szemle. 1996.

Makra Z$\gmomi

MINÁKY PÁL

(Ruilupest, 1902fül. 7- 
fítiiíopcxt. 1983 febr 19)

Iskoláit Budapesten végezte Reáliskolai 

érettségit tett. utána az asztalos iparban 
segédlevelet szerzett. Szaktanulmányait 

1922- 1927-ig az Orsz. Magy Kir. Ipar
művészeti Iskola építő-iparművészeti tago

zatán végezte, s mint kiváló növendék, 
rövidesen szaktanárának, Szablya Frischa- 
uf Ferencnek munkatársa lelt. Oklevelé

nek elnyerése után 1927-1937-ig tovább 

dolgozott mestere mellett, és több jelentős 
munkájában is részi vett Ezalatt kiállításo

kon és pályázatokon vett részt, önállóan is, 

eredménnyel
1937-tól az Iparművészeti Iskola irodá

jába került, mint segédtervező, ma|d elő

adóvá nevezték ki.
J942-ben az iskola rendes tanárává ne

vezték ki és 1948-ig az építő iparművész 
szakon belsőépítészetet és stlhisismeietet 

tanított.
1949-től a Ukóépűlettervező Vállalatnál 

szakooztályvezetőként dolgozott, ahol tób- 
lx-k kozott az épületszerkezetek tipizálásá

nak programián belül a fából készült nyí
lászáró szerkezetek gyűjteményét tervez

te, amely a theimopán üveg megjelenéséig 
a nyílászáró szerkezetek gyártásának alap

ját képezte.
1957-től a Kereskedelmi Tervező Irodá

ban műteremvezető volt, ahol számos 
kereskedelmi és vendéglátó létesítmény 
építész és belsőépítész tervezője 1966-
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bán nyugdíjazták, azonban munkabírása 

töretlen maradt, 1971-ig az irodának dol

gozott.
1972-től a Művészeti Alapon keresztül 

magántervezőként dolgozott. Ebben az 

időszakban különböző stílusú épületek 

belsőépítészeti felújításának tervezésé
nél kiváló stilusismeretét tudta haszno

sítani.
Munkáit több külföldi és hazai újság 

és szakfolyóirat méltatta; jelentősebb mun
káiról fotókat közöltek (pl. De Kunst [Am

szterdami, Magyar Iparművészet, Magyar 

Építészet 1945—1955-ig, Magyar Építő

művészet)
Mináry Pál

MISKOLCZY DEZSŐ

(Baja. 1894. aug. 14.- 

Budapest, 19^8.dec j / J

Középiskoláit Baján, egyetemi tanulmá

nyait a budapesti Tudományegyetem 

orvosi karán végezte. Az 1. világhábom 
idején teljesített hosszú katonai szolgá

lata következtében csak 1919-ben avat

hatták orvosdoktorrá. Kél éven át se
gédorvosként dolgozott a fővárosi Sze

gényház kórházában, amelynek igazga

tója Schafler Károly professzor - egyben 

az egyetemi Agyszövettani és Interaka- 
démiai Agykutató Intézetnek is igazga

tója tanársegédnek vette maga mellé 

az intézetbe Az 1924/25- tanévben ösz
töndíjasként Madridban, a világhím Ká

inon y Cajal mellett folytathatta tanulmá
nyán.

Hazatérése után rövidesen ideggyó

gyászatból egyetemi magántanárrá habi

litálták (1929); a következő évben egye
temi ny. r. tanárrá és a szegedi tudo

mányegyetem Ideg- és Elmekónani Kli

nikájának igazgatójává nevezték ki 1940- 

l>en a kolozsvári tudományegyetemen 

az ideg- és elmegyógyiszat professzora 

lett. Tudományos és közéleti sikon egy

aránt sikerekben gazdag évek után.

1964-1>en tért vissza Magyarországra, s at
tól kezdve nyugállományba vonulásáig 

(1973) az Orvostovábbképzó Intézet 
Ideggyógyászati Tanszékének volt a ve

zetője.
Még szegedi professzor korában, az 

oktató- és gyógyítómunka ellátása mel

lett agykutató intézetet alapított, amely
ben a hagyományosnak számító neuro- 

patológiai vizsgálatokon túlmenően ma
gas színtű neurokémiai kutatások is meg

indultak Kolozsvárott létrehozta az or

szág első idegsebészeti osztályát. A sze
gedi, a kolozsvári és a marosvásárhelyi 

neuropszíchiátriai iskolák megteremtő- 

jeként és vezetőjeként, önálló tudomá

nyos kutatásainak eredményeivel nem
zetközi elismerést aratott. Egyik úttörő

ié volt a neuronkutatásnak és a heredo- 
degeneratív idegrendszeri betegségek 

neurohisztológiai vizsgálatának A kisagy 

rost- és pályakapcsolatainak megismeré
sére elsőként alkalmazta a mestersége

sen létrehozott szinapsziselfajulás mód
szerét, Az idegrendszer örökletes be
tegségeiről tanítómesterével, Schaffer 

professzorral közösen írt két monográ

fiában számolt be. Eredményesen foglal
kozott szkizofréniakutatással. Jelentő

sek a dizentéria és az experimentális al

lergiás encephalomyelitis kórfejlődésta

nára vonatkozó neuropatológiai vizsgá

latai

Tagja volt a magyar országgyűlés felső- 

házának (1940); lev (1939) majd r. tagja lett 

az MTA-nak (1946>, a Komán Tudomá

nyos Akadémiának (1956), a haliéi „Leo- 

poldtna'' tudományos akadémiának; el
nöke lett az Egészségügyi Tudománya' 

Tanácsnak, tagja az Ideggyógyászati Szem
le szerkesztőbizottságának Példamutató 

emlx-ri inagatartása, hatalmas ismeretanya

ga és másokat kutatásra serkentő, vezető 

és irányító, iskolateremtő itatása tanítványai 

munkásságaién őrzik emlékét 

Irodalom
TAKISKA István M. I). Orvosi Itallap, I97V 

K arasizon Dénes
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MITTERPACHER LAJOS
<Bélivé. 17 )4a u g 25- 

P tit. 1814. m áj. 24.)

Tizenöt éves korában belépett a jezsuita 
rendbe, majd a bécsi egyetemen tanult 
matematikát és teológiát 1762-ben kine
vezték a Mána Terézia által felállított The- 
resianumba hitoktatónak, ahol többek kö

zött a mezőgazdasági ismereteket Is taní
tania kellett A jezsuita rend (magyarorszá

gi) működési engedélyének megvonása 

után (1773) a nagyszombati egyetemen 
bolcsészdoktori címet szerzett Az egyetem 

Budára helyezésével egyidejűleg (1777) 

mezógazdaságtani tanszéket is felállítot
tak, melynek első professzorává nevez

ték ki. ezt az állását haláláig betöltötte. Az 

agrárismereteken kívül természetrajzot, 

technológiát és földrajzot is tanított. Kitű
nő, nagy felkészültségű előadó volt, aki az 

agrárismeretek terjesztését tankönyveivel is 
segítette Nemcsak az egyetem hallgatói
nak, hanem a középfokú iskolák tanulói
nak is írt tankönyveket.

Oktatói tevékenységétől elválaszthatat
lan szakírói munkássága. Nagyváthy Já
nost és |>ethe Ferencet megelőzve, a hazai 

agrárxzaktrodalom első nagy egyénisége 
v°lt Önállóan megjelent munkáinak szá- 
•na mintegy télszáz. Jelentősebb - általában 
latin nyelven irt - műveit számos más 

nyelvre is lefordították, és töblwzor is kiad
ták.

Legjelentősebb munkája, a háromkö
tetes Elemenia ismerteti a mezőgazdaság

in  egész rendszerét A mű tula|donképpen 
‘-‘ííyetemi előadásainak részletes ki<lolgo- 

/Js;l Alaposan tárgyalja a földművelés, a 

növénytermesztés, a kerté-szet, a szőlóter- 
,T1es/tts, az erdőművelés, az állattenyész

tés és a mezőgazdasági termékek leldolgo- 

Oxánák legfontosabb kérdéseit Az egész 
^n k a t az okszeni mezőgazdasági terme- 

n ' való ószionzés, útmutatás hatja át Hő 
‘,1unkáján kívul számos tanulmányban.

adványban foglalkozott az agrártudo- 
manyok egy-egy részterületével, egyik

másik sajátos növényi kultúrával. Az Ele- 

menta... az első hazai agrár-enciklopédiá- 
nak is tekinthető.

Főbb művei

Adutubratio notionum oeccnomicarunv . Vin- 

dolwnsie, 1773.; Elementa rei msticae in usum 

academiarum regni Hungáriáé eoaseripta. Bu

dáé. 1779-1794. 1-3. k.

Irodalom

l'INZGEK Ferenc: M L Természettudományi 

Közlöny, 1940 |an -márc. Pótfüzet ; ÉBER Er

nő A mezőgazdaságún első hazai egyetemi 

tanszéke és első tanára M. L In: Magyar Mező

gazdasági Múzeum Közleményei, 1962 ; FE

HÉR György M L In: Évfordulóink. 1984.

Pintér János

MOESZ GUSZTÁV
(Kórmöcbáttya, 1873. akt 21- 

Bndapest, 1946 dec. 8)

Elemi iskoláit Aranyosmaróton végezte, 
majtl Selmecbányán négy évig az ev lí
ceum tanulója volt Itt Cserey Adolf volt a 

tanára Körmöcbányára kerülve az ottani 
reáliskola tanulója lett Egyetemi tanulmá
nyait a budapesti Műegyetem hallgatója
ként kezdte, majd egy félév után a Tudo- 

mányegyelemen folytatta. A növénytan 
igen érdekelte, de épp annyira érdekdte az 

ásványok világa és a geológia Érdeklődé
sét észrevette és erősítette Szaldó József, az 

ásványtan és földián tanára. Szabó József 
halála után Krenner József tanársegédként 

maga mellé vette Mellette 1895-1899-ig 
dolgozott, közben több kristálytani mun

kája i-s megjelent Rombauer Emil. a bras
sói löreáliskola igazgató^ természetrajzi 

tanári állásra hívta meg Brassóba, ahol 

1890-1906-ig működött
Főleg a Ixnamka foglalta le Tanítványait 

gyakran vitte a szabadba, maga pedig a 
mikroszkópos növények tanulmányozá

sába kezdett. Komlxiuer felkérte, közölje 
tanulmányainak eredményét az iskola ér- 

tesítőjélvn Moesz szép rajzokkal illusztrált 
munkája: Brassó állóvizeinek mikroszko

pikus növényzete meg is jelent 1902-l>en
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az értesítőben, 1904-ben pedig a Brassó vi
dékének levegőn és folyóvízben élő mo 
szatjai ugyancsak remek rajzokkal. Brassói 
tartózkodása alatt felfedezi és tanulmá

nyozza a Rétv melletti Nyír növényzetét is

A kultuszminisztérium 1906-ban a Nem

zeti Múzeum Növénytárába osztja Ixí, majd
1910-ben múzeumi tisztviselővé nevezi ki

Pilatszky Nándor, a Növénytár vezető
je a gombagyűjtemény rendezését bizza rá

1907 és 1911 között jelennek meg az 

Aldrovanda vesiculasa-ról, az Elatine fajok
ról és a Rétyi Nyírről írt dolgozatai Az

1911-ben megjelent Adatok Bars vármegye 

flórájához című dolgozatában kimutatja, 

hogy a Kárpátok déli előhegyein számos 
xerotherm, mediterrán és pannóniai nö

vény északi elterjedési határa egybeesik a 

szőlőművelés északi határával

Szerénységét jellemzi, hogy amint a 

doktori szigorlat letételére csak Richter 

Aladár unszolására határozta el magát 
(1907), ügy az egyetemi magántanári ké

pesítés megszerzése sem tőle indult ki, 

hanem arra Mágocsy-Dieiz Sándor és Tu- 

zson János szólították fel. Így lett 1915-ben 
egyetemi magántanár a mykológia tárgy

körből.
1915-ben a Száva partján gyűjtött. 1916- 

ban a megszállt Lengyelország területén 
több alkalommal járt: növényeken kivul 

gubacsokat is gyűjtött Az 1919 évben a 

közoktatásügyi népbiztosság a tanszékéről 

elmozdított Tuzson János helyett rábízta az 

intézet vezetést. A proletárdiktatúra meg

szűnte után az egyetem megvonta tőle 
magántanán címét. A Növénytani Szakosz

tály viszont elégtételül az elnökévé vá

lasztotta (1920) A Növénytárban Filarszky 

Nándor nyugdíjlxi vonulása után 6 lett az 

igazgató (1929—1934). Utána ő is nyuga

lomba vonult Egyetemi magántanáránál 
csak az 1945. évi változások adták vissza, 
ugyanekkor lett akadémiai lev. tag is A há- 

Ixmts események során elpusztult a Nö
vénytár gombagyújteménye. BudaiX’st ost

roma alatt Moesz lakása Ls. sok feljegy
zéssel. emlékkel és értékkel egyetemiben

A duplumokból részben helyreállított gyűj
temény, M. G. irodalmi munkásságának 
becses emlékeivel együtt beszédes tanúi 

egy értékes, számunkra is sok tanulsággal 
szolgáló emberéletnek.

Főbb művei

A Kárpát-medence uszOggnmbál Sajtő alá 

rendezte UHRI7.SY G.. Hp. 1950 (postltumus), 

Magyarország gombaflórája 1-4. Up., 1925- 

1942.

Irodalom

BOROS Ádánv M. G. emlékezete Bot Köz

iem . 47 1958. (irodalomjegyzékkel)

Tóth Sándor

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ

<Báaborsod, IS95 JÚI 20- 

Cbicago. 1946. nou 24 )

A XX századi egyetemes művészet sokol
dalú egyénisége festő, fényképész, for

matervező, művészeti és épitészetelméle- 
ti szakíró. Szegeden járt középiskolába, 

majd Budapesten tanult jogot. Az első vi

lágháború idején, katonai szolgálata köz

ben tábori levelezőlapokra kezdett rajzol

ni, ezeket verseivel és prózai írásaival 
együtt a Jelenkor cimű folyóirat közölte. 
1918-ban szerelt le. folytatta |ogi tanulmá

nyait. és doktorátust szerzett. A Nemzeti 
Szalon téli tárlatán azonban már három 

festményével szerepelt. 1919 őszén Szege

den kiállítást rendezett rajzaiból és festmé

nyedből Ezt követően Bécslx- utazott, ahol 

csatlakozott a Kassák Lajos vezette MA 
csoporthoz. Csakhamar Berlinibe utazott, in 
együttműködött a Gestaltung-csopomal

1921-l>en aláírta Katiul Hausmannal. l-lans 

Arppal és Iván Sunyival együtt a Felhívás 
az elementáris művészetre c imű manifes/.- 

tuntot, mely a Weiinarban szerkesztett IX* 

Slil|-I>en jelent meg 1922-lx/n látott napvi- 

1 ígr>t Kassák Lajossal közös vállalkozása, az 

Új művészek könyve, melynek fénykép 

anyagkít nagyrészt Berlinből küldte Kassák
nak A könyv németül és angolul is meg

jelent Pz éviién részi vett a düsseldorfi mű*

é
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vészeli kongresszuson és a weimari dada- 

-Nia-konslnjktivúsu találkozón. Egyre lölbb 
időt töltőit a weunari Bauhaus műhelyei 
nek megtekintésével, egyre nagyobb ér

deklődést tanúsítón a Bauhaus anyagokkal 
lolyutoti kísérletei iránt Ennek eredménye

ként fél év múlva, Gropius meghívására 
már oktatóként működött a Bauhausban. 

ó  tartotta az előkészítő tanfolyamot, és 

vezette a íémműhelyt, majd a fotócsopor
tot, kapcsolatot tartott az intézmény többi 
műhelyeivel is 1928-ig működött o« tanár

ként, az általa szervezett Bauhaus kiad

ványsorozat szerkesztőjeként és három 

fontos könyvének írójaként Oktatói mun
kája és könyvei több konlineas modern la

káskultúráját alapozták meg. Gropius így 

jellemezte tevékenységéi: „festészetben, 

szobrászatban és építészetijén, színház
iban és formatervezésben, fényképezés

ien és filmben, hirdetésben és tipográfiá

ban egyaránt arra törekedelt, hogy tér és 
idő viszonyát, azaz a térbeli mozgási értel
mezze" 1928-tól a hitleri uralom kezdetéig 
ismét Berlinben élt, kozlx-n 1930-ban rö

vid időre hazalátogatott és előadást tar- 

'on az Emsi Múzeumban az „új látásmód

tól. Cikkeit Kassák Lajos Dokumentum és 
utóbb a MA című lapja közölte, 1929-től a 

Korunk című folyóirat munkatársa 
A nemzeti szocializmus elől először 

Amszterdamba, majd két év múlva Angliá- 

költözött. In (éralakitó fényplasztikával 

kelt Ügyeimet, fotóalbumokat ad ki, film

forgatókönyvet ír, ipari formatervezéssel 

foglalkozik. Az 1936-lban Csehszlováké- 
*);,n Brnoban megjelent a Telehor című 

^ J ’izetkozi vizuálts folyóirat első számát az 

^ 'Munkásságának vzentellék
1936-lxan nagyszabású kiállilást rende- 

b>ndonl\in, melynek megnyitó tx- 
^•dét W Gropius tartotta Ugyanelibcn az 
yvlx-n az A.wxialion of Árts and Industries 

^ ‘ZtU-ményezésí-re Chicagóban megala- 
1* N w  Bauhaus igazgatója lett Az intéz- 

nteny egy évvel későblb. anyagi nehézsé- 
Kfk miatt megszűnt, de 1939-ben. most 

M.-N. i.. kezdeményezésére, újfia lakuk

School of Design elnevezéssel. A tizen

nyolc növendékkel indult iskola 19-H-lx;r. 
már főiskolai rangot kapón, Institute of 
Design-ra változtatva nevét, utóbb az Illi
nois Institute of Technology részintézmé

nyévé vált.
Haláláig folytatta oktató, kísérletező és 

műalkotásokat teremtő munkáját. Műveit 
halála után is több kiállításon mutatták be, 

többek között 1947-ben a New York-í 
Guggenheim Múzeumban, 1975-lben Pá

rizsban és Budapesten.

Főbb művei
Új művészek krinyve (KA.SSÁK Ijussal) Mécs, 

1922.; Maierei. Fotografie. Film. P n a u , 1927., 

Berlin. 1967 (Magyarul Hp . 1978.); The new 

vision New York. 1928.. 1955. Von Máténál zu 

Ardiiiektur. München. 1928. (magyarul Hp.. 

1978). SCHU-MMER-M.-N l  -MOLNÁR Farkas 

A Bauhaus színháza (németül München. 

1925 Berlin, 19<S4., angolul: Middlctown,

1961 >. Space tíme prolblems in Art New York, 

1946 , Vixion in niotion. Chicago. 1947 ; A fes

téktől a fényig Bukarest, 1979 (magyar-román 

kozos kiadás).

Iroctilorn
MOHOLY-NAGY Syhil M -N The More of liis 

life Nrw York, 1950; BF.KE László M N L 

munkássága Hp.. 1980 . HAKRIS, Caton J<>- 

Mfph The utópián viuon of Moholy-Nagy 

Ann Artbor Mieh 198*1. MOLNÁR Farkas: 

M.-N L 1923-35. Épülettervek líp.. Í933-. 

IWSSITH Krisztina M -N L. Bp., 1982 , Lon

don. 1985
Hajós G)<őw

MÓLN AK FARKAS
('/Vet. I897.jtin.2i.- 
Hmlapest. I9-Í5 ja» 12)

1915-17 kozott a Képzőművészeti Főis

kolára. 1917-19 között a budapesli Mű 
egyetemre jiit. I^estőkénl indult az akiivis- 
u-expresszionista irányzat voozásál>an,

1920-21-Ix-n a |bécsi művészkör fő .szerve

zője volt. 1921-es olaszországi tanulmány

útja után. I orlxith Alfréd segítségével ke- 
rxílt a weiman Bauhauslxi. Gropius irodá
jában és a Bauhauslbjn dolgcbzott 1921-
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tői 1924 végéig. 1925 őszéig Heinz Wich- 
mann weimari építész mellett dolgozott 
1925 végén végleg hazatért, és 1927-hen 
megkapta az építészmérnöki diplomát. 

Már 1925-ben kis kiállítást nyitott terveiből 

a Mentor-könyvesboltban, s népszerűsí
tette a Bauhaus és az „ú) építés" elveit. 

Cikkeket, ismertetéseket, kritikákat írt fo

lyóiratokba, előadásokat tartott a Kőműves- 
mesterek Szövetségében és a Mérnök- és 
Építész-Egyletben, 1929-ben Gropius meg

hívására részt vett a CIAM frankfurti kong

resszusán, ahol a szervezet magyar delegá

tusának választották meg. Ez után alakítot

ta meg a CIAM magyar csoportját. 1929-31 

között Ligeti Hál irodájában dolgozott, az 

ebben az időszakban épült házaikat közö
sen jegyezték. 1931-től önálló irodát nyitón. 
A CIAM-csoport három kiállításának kon

cepcióját Fischer Józseffel közösen alakí

tották ki: az első (1931) egyértelműen Mol
nár hatására a kollektív házról és városról 
szólt. A „Ház, város, társadalom" című har

madik kiállítás (1932) olyan élesen bírálta 

3 korabeli szociális viszonyokat, hogy az 
anyagot a rendőrség lefoglaltatta, és Mol

nárék ellen izgatás rímén rendőri eljárás in

dult Molnárt kizárták a Mérnöki Kamará
ból. Ezért a harmincas években állami 

megbízást nem kapott: villákat, bérházakat 

tervezeti, egyedül az Országos Társadalom

biztosító Intézettől kapott két nagyobb 

megrendelést. 1937-ben még oroszlán

részt vállalt a CIAM-OST konferencia meg

szervezésében. a következő évben azon- 
han egzisztenciális okoktól kezdeményez

te a magyar CIAM-cso|>on feloszlatását A 

Szentföldre utazott, hogy legújabb meg

bízásához (Szentlold-templom) anyagot 

gyűjtsön A templom a hálx>m miatt féllx'- 
maradt. Molnán az ostrom alatt saját laká

sában érte halálos sérülés
M K-nak a Bauhausra és a Gropius-iro- 

da építészetére gyakorolt feltételezhetően 
jelentős hatása (KllRI-manifesztum 1922 ; 

Vörös koc kaház 1922 , U-színház 1924.) 
még nagyrészt feltáratlan. Az első Budapes

ten megépült terve a Delej-villa (Buda

pest, XI., Mihály u. 11. -1929 ) volt, mely

nek alagsorában rendezte be saját lakását. 
A maga tervezte berendezésű lakást vasár
naponként megnyitotta a látogatók előtt, 
ezzel is népszerűsítve a korszerű kislakás 

elvét. Harmincas évekbeli munkái közül 

kiemelkedik a Budapest XII., Le|tő u. 2/a 

alatti villa (1932), mely az 1933- évi milá
nói triennálé diját nyerte el, a Budapest II., 

Lotz Károly u 4/b bérvilla Molnárék új 
kétszintes lakásával (1933). a Tyroler-ház 

(Budapest II., Harangvirág u. 11. - 1935.), 

ahol négy-négy helyiségből tolófalakkal 

tizenkétféle térkombinációt lehetett létre
hozni, a Budapest II., Hasaréti út 7 bérvil

la (1937) sakktáblaszerűen elhelyezett log
giáival. A harmincas évek végétó! oldódó, 

romantikusabb modernség szép példája 

a Pécs, Surányi Miklós u. 18. alatti villája. 
Alig harminc megvalósult épülete hű képet 

ad tehetségéről: racionális alaprajzok, vál

tozatos térkapcsolatok, leleményes funk
cionális- és részlet-megoldások jellemzik a 
kockaház merevségétől a többféle anyagot 

használó, szabálytalanságokat is magába 

építő utolsó épületéig húzódó sort.

Irodalom

F M und die moderné Archittíktur in Un^am. 

Fórum, 1937 GÁHOK Eszter A CIAM ma- 

jíyar oopnrtja Hp.. 1972 .JANÁKY István M 

F Magyar Építőművészet. 1975 . MEZEI Ottó: 

A llauhaus magyar vonatkozásai lip , 1981.

Ferkat András

MOLNÁR JÁNOS
(Csécsétty, 1728jm i. 12 - 

Szepesráralja, 1804 flebr 15)

A jezsuiták gyón gimnáziumába járt, majd 
1745*lxín belépett a jezsuita rendbe Előbb 

két évig Bécsben novkius, utána Szakol- 

Cán retorikát és poétikát, Gráchan lilozó- 

Hát, Kassán teológiát tanult és tanított Ta* 
nítva járta be az országot Állomásai: Sáros

patak. Kassa, Esztergom, Buda majd Nagy
szombat Happá szentelésétől. 1759-tól 

1769-ig e helyeken a legkülönfélébb tár
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nyakat tanítja. Utána újahb állomások k i
vetkeznek: Kolozsvár. Győr, Buda, isméi 

Győr, ahol teológiát tanít.
1773-ban már a nagyváradi püspöki 

könyvtárban dolgozik. Egy évvel később 

(a jezsuita rend feloszlatása után) Győr 

megyében kapott lelkészt állást. 1776-ban 
a budai akadémia Igazgatója, a következő 

évben a Budára helyezett egyetem főgim
náziumának igazgatója, majd 1784-ig egye
temi tanára és a bölcsészeti kar igazgató
ja. Ezt követően szepesi kanonok, vissza

vonul Szepesváraljára és két évtizeden át 

elsősorban az irodalomnak él.
Rendkívül sokoldalú irodalmi munkás

ságot fejlett ki Ebben a konzervatív és a 

korszerű törekvéseket egyaránt megtalál
hatjuk Művelte a különféle egyházi műfa

jokat: lelki olvasmányokat, több kötet egy
házi beszédet, sőt még hitvitázó könyvet is 

írt. A hetvenes évektől több latin és magyar 

nyelvű munkájában küzdött a felvilágoso
dás ellen írt nevdő-moralizáló könyveket 

is. A pásztoremberről szóló munkájában 

például a pásztorélet Isten előtti kedves 

voltát bizonygatja.
Munkásságának máig korszerű része 

az ismeretterjesztést szolgálja, magyar nyel 

ven. írt magyar nyelvű egyháztörténetet, tle 

fontosnak tartotta egyes világi tudomá
nyok magyarra ültetését is. Az első ilyen 
niunka népszerű építéstörténete n60-ból 

Ebben kifejezésre jut a nyelvi öntiKlat és a 

szépirodalmi szándék, amint írja: „ezt ta

nultam. hogy ha hazám ékességét szere
tem. nyelvét szeressem legelőször'.

Kétségkívül legnagyobb nyelvi telje

sítménye a fizikát népszerűsítő könyve, 

amely 1777-ben jelent meg Szerzője jog

iét tekinthette a magyar nyelvű fizikai írás 

kezdetének. Ktmyvével bizonyítani akar

ta. hogy amit az iskolálxin latinul tanulnak. 

•arra szert lehet tenni a deák nyelv nélkül 
,s Pizikakönyve a newtoni fizika diadalá
nak teljességét tükrözi - magyar nyelven. 
A mű egyes részei elején röviden tKszefog- 

la||a a címben jelzett tételt, majd utána 
*éKiesek és feleletek forrnájálxin elemzi a

témát. Pizikakönyve nemcsak mint nyelv

újítási kísérlet, hanem mint a kor színvona
lán álló első magyar nyelvű fizikakönyv Ls 

jelentős.
Latin nyelven írt természettudományos 

tanító költeményt is, amelyet a kortársak 
igen nagyra becsültek. Ebben az állat-, a 
növény- és az ásványtant foglalta össze.

ó  alapította és szerkesztette az első 

magyar irodalmi (könyvészeti és kritikai) 
folyóiratot, a .Magyar KOnyvház" 22 köte

tét. 1783 és 1804 kozott.
Életművéből egy sokoldalú, hivatásos 

íróember alakja rajzolódik elénk, aki ottho
nosan mozgott a tudományok legkülönbö

zőbb területén. A magyar nyelvű tudomá
nyos és ismeretterjesztő irodalom úttörője. 
Jelentős hatással volt mind a tudományos, 
mind pedig a szépirodalomra Mindezek 

mellett kora egyik legkiválóbb pedagó

gusának is tekinthetjúk.

Fóbb művei
Kégi jeles épületekről Nagyszombat, 1760, 
Az anyaszentegyházak történetei Nagyszom
bat, 1769-177) ; Pásztorember, avagy a pász
torok tanításiról Pozsony. 1775 ; A természe
tiekről. Newton tanítványainak nyomdoka sze
rem. Pozsony-Kassa. 1777.. Phy«ologiton 
complexum históriáé naturalís tria regna (Tér 
méxzetrujíl OwiefoRlalás a természettudomány 
három területéről). Buda. 1780

Irodalom
HOKÁNYl Elek. Molnár K János érdemes éle
te Tud C>űjt 1820 IX , 1ÍCSI Odún M J éle
te és művei. Szeged, 1896.; RAPAIC1S Ray- 
imtiid M J a magyar természettudomány 
megalapítója A Természet, 1933 ; M ZEMPLÉN 
lolán A magyarországi fizika történeti- j XVIII 

században Hp., 1964.
Tóth Gábor

Mt ILLE K FERENC JÓZSEF

(Pnyídotf, A uutru*, 1742. okt. 4.~

H(a, IB2J 12)

l-ói.skolai tanulmányait a bécsi egyetemen 

kezdte, ahol filozófiát és jogot tanult, majd 
a megalakuló selmeci Bányászati Akadé
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mián 1763-ban folytatta és fejezte lie 1768- 
ban, mint bányatiszt az erdélyi sóbányák
nál kapott beosztást 1770-ben a bánsági 

bányászatot és kohászatot vizsgáló udva
ri bizottság tagja lett. Ez alkalommal olyan 

szaktudásról és rátermettségről adott bi

zonyságot, hogy még ez évben a bánsági 

bányák igazgatójává nevezték ki. Kiváló 
szervezőképességével jövedelmezővé tet

te az elhanyagolt bányákat, ezért 1775- 
ben Tirolba helyezték igazgatónak és meg
bízták az ottani bányászat megszervezésé

vel. 1778-ban visszahelyezték Erdélyi'*?, 
Nagyszebenbe mint kincstári tanácsost. 

1788-ban II. József kormányszéki taná

csossá tette s egyben az egész erdélyi bá

nyászat és kohászat főfelügyelőjévé ne

vezte ki Zalatna székhellyel. Ugyanakkor 
lovaggá is emelte s ezzel a von Reichens- 
tein elónevet is megkapta, Az 1792 évi er

délyi országgyűlés határozata alapján 1795- 

ben erdélyi honosságot nyert.
1798-ban a Becsben felállított erdélyi 

főbányahivatal vezetőjévé nevezték ki, 
udvari tanácsosi rangban. 1802-l̂ en Becs

be helyezték a birodalom bánya- és pénz
verésügyi igazgatósága csúcsszervébe, a 

Hofkammer in Münz und Bergwesenbe, 
udvari kamarai tanácsosi rangban. 1820- 
han vonult nyugalomba, amikor is érde

mei elismeréséül a Szent-lstván rend lo

vagkeresztjét és a vele járó bárőságot is 

megkapta Nevét egy ásvány, a Beudant 

által müllerinnek nevezett tellurérc is 

megőrizte, melyet később a krennerittel 
azonosítottak.

Neve Kitaibel Pállal együtt az egyetlen 
erdélyi magyar elemnek, a tellurnak ma is 

vitatható felfedezéséhez kapcsolódik A 

magyar mineralógusok, köztük elsősor
ban Koch Sándor é.s Tokody László véle
ménye szerint a felfedezésen három tudós

nak kell osztoznia: Müller elsőként ismer

te fel az általa metallum problémaijaimnak 
nevezett új fémes elemet 1783-lxin, és fel

fedezését a Born Ignác által szerkesztett. 

.Physikalische Árliciten der eimrachtigen

Preunde in Wien" című folyóiratban közöl
te le 1784-ben. Kitaibel, Müllertől függet
lenül szintén kimutatta 1789-ben az új ele
met. Felfedezését azonban, mely önálló 

eredmény volt, nem publikálta, illetve nem 
nevezte el. Klaproth kimutatta az új elemet, 

ismertette és névvel is ellátta 1798-ban, 

így hivatalosan ő lett a tellur felfedezője.
Müller munkássága elsősorban az Erdé- 

lyi-Érchegység ásványainak vizsgálatára 
és elemzésére terjedt ki. Valószínűleg ő volt 
az első hazai ásványkémikus, ami feltehe

tően N. Jacquinnak, a selmeci akadémia hí

res kémia tanára hatásának az eredmé

nye. Jelentős műve a Mmeralgeschichtc 

der Goldbergwerke in dem Vöröspataker 

Gebirge bei Abrudbánya im Grossfürs- 
lenlhume Siebenbürgen a Bőm és Treba 
szerkesztette Bergbaukunde c kiadvány el
ső kötetében jelent meg Lipcsében 1789- 

ben. A tellurércek vizsgálatával kapcsola

tos cikkei Born „Physikalische Arbeiten" c. 
folyóiratáén jelentek meg. Tiroli tartózko

dása alatt fedezte fel a turmalín nevű ás

ványt, amiről Nachricht von den in Tirol 

entdeckten Turmalinen (Wien, 1778.) c 

munkájában számolt be.
Müller a magyarországi bányászat ki

emelkedő művelője és vezetője volt s egy- 
ben a hazai ásvány-földtan első, hősi kor

szakának (1767-1825) úttörő mineralógu- 

sa, Vezetése alatt Erdély bányászata újabb 

virágzásnak indult,

Irodalom
TKAUSCH.Joseplv FnanzJnxepli Müller v Rc- 
ichenstem Solinfisteller Lexikon derJiielienlHlr- 

#er Deutselien. Kronsudt (BrassA), 1H70. II. k.. 
GOMUOCZ Kndre A tellur történetéhez. Tfcr- 
mészettudományi Közlöny, 45 k 1913 : KOCH 
Sándor. A tellur felfedezése (M. Ív és Kiuihcl 
Pál). In. A inaxyar ásványtan története llp..
1952., SZAUADVÁKY I-SZŐKIPALVI-NAGY 
Z A tellur felfedezése In: A kémia története 

Magyarországon Hp . 1972 ; SZAHAOVÁKV 
R- TKINr.l.l I Újabb adalékok I' I M tevé
kenységéhez Magyar Kémikusok Lapja, '11 
I9H6

Csilev Gábor
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NÁDLER HERBERT

(Budapest. 1883. m áj !)-  

Budapest. 1951 jú l 7.)

Gyermekkorától érdekelte a természet, a 
mezőgazdaság, szerette és értette a művé
szetet Kitűnően festett és virtuóz módon 
hegedült. A századfordulón kerül főisko

lára 22 éves volt, amikor Batthyány Ervin 

gróf meghívta bogotei birtokára személyi 

titkárnak. Később már mint uradalmi szám- 
tartó dolgozott a grófnál. E munkahelyén 
kezdeti el komolyan foglalkozni a vad- 
gazdálkodással és a zoológiával

Rendszeresen ín cikkeket a Nimród va

dászlapba, s rendre-másra jelentek meg 
•fásai a német, az angol, a francia és az 
olasz szaklapokban Az 1920-as évek elején 

•nár nemcsak itthon, hanem külföldön is 

megbízták vadászati és trófeakiállítások 
rendezésével Ekkorra már Nádiért, a vadá
szai és a természet jó tollú íróját, jelentős 

szaktekintélynek tartották a vadgazdálko
dás. a vadászat és a trófeabírálat területén is. 
A Vadászati Védegylet által a Mezógazdasá- 

Ki Múzeumban rendezett (1926) uófeakiál* 
lításra kidolgozott egy olyan szarvas3gancs 

iHrálati képletet, amely később „Nádler- 

képlet -ként vált ismertté Európában Az 

'930-ban létesült Nemzetközi Vadászati és 
Vadvédelmi Tanács (CIO már alakulása

kor vezetőségi tagjai közé választotta

46 éves volt, amikor meg|>ályázta é-s el 
is nyerte a fővárostól az Állat- és Növény

ért meghirdetett igazgatói állását. Ekkor 

,l*K nem volt állatkerti szakember, de 
"unt természettudományosán művelt em- 

iól ismerte a hazai és a külföldi szak
ija im a t. Évente rendszeresen tett utazá
sokat Európa és más földrészek állatkert- 

leilx?, aliol igyekezett minél löbl> Upaszta - 

atot gyűjteni. N 11 liires volt ala|KXSságá- 

ró* pontosságáról, anut nemcsak má

soktól, de önmagától is megkövetelt Rö

vid idő alatt sikerült korszerűsíteni a régi 
éjieteket, bővíteni a kifutókat, röpdé- 
ket. Minden állatházba központi fűtést ve

zettetett be, s a Széchenyi fürdő termálvi
zét a vízilovaktól továbbvezette a Pálma
ház új Krokodilházához, közben érintve 
és ellatva a Kis-Szikla medencéit is.

1930-ban. mint az Állatkert igazgatóját 

megbízták a .Természet" cimű lap szer

kesztésével, amelyet - a lap utolsó megje
lenéséig - 1944 decemberéig látott el Kü
lön gondot fordított arra, hogy az állatker

ti hírek terjedelme bővüljön, s a .Mi újság 
az Állatkertben?" cimű ónálló rovat ké

sőbb, mint külön melléklet is megjelent 
Megindította a „Magyar Vadásztrófeák Tá
ra' cimű sorozatot, ahol egészoldalas szak
fotókon mutatta be a legszebb magyar tró

feákat. megteremtve ezzel a ma is haszná
latos trófea dokumentációs archívumot 

A hálx>rú után tevékenyen részt vett a 

állatkerti romok eltakarításában és az új
jáépítésben Ezen túl a sajtóban, a rádió
ban, kérvényekben hívta fel a hatóságok, 

iskolák, gyárak és a lakosság figyelmét az 
állatkert megnyitásának fontosságára. Kért 

és kapott is segítséget
1948-ban, 65 éves koráhan vonult nyu

galomba Gazdag tnófeagyűjteményét. pre

parált állatait és könyvtárát a Tcvmészettu- 

dományi Múzeumra hagyta 

Művei

Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon 
lip  , 1926.; Állatkerti séták Hp.. 1935 . Fogoly 
vadállatuk kozott Hp., 1936., Vadászrupok. 
vadászévek llp., 1937 ; A Keleti- és Déli-Kúr- 
|iátoki>an. vuiiisziupló llp., 1943 , (Minden 
könyve megjelent német, olasz és cselt nyel
ven is Mintegy H00 cikkét tartjak számon ma
gyar. osztrák, német, cseh. olasz, francia és an
gol nyelvű vadászati és természettudományos 

szaklapokban )
Szid) unité OeleÁgtU'i
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NAGEL EMIL

(Makó, 181 ?. J u h  30.- 

Budapest, 1892-?)

1841-ben avatták sebeszdoktorrá. 1842- 

ben műtőnovendék, orvosi gyakorlatát 

Temesváron kezdi meg. Görögül, néme

tül és franciául jól beszél, tehetségére 
jellemző, hogy még gimnazista korában 

németre fordította Vörösmarty Mihály: 
Zalán futása c  művét; munkájáról maga 

Vörösmarty is elismerően nyilatkozott

1848-ban a temesvári császári katonai 

kórház polgári orvosa, de 1849-ben sú

lyosan megbetegszik, orvosi gyakorlatát 

fel kell adnia Később rövid ideig mint 
udvari orvos működött, majd 1852-ben 

kinevezik a kolozsvári Orvossebészeti 

Tanintézethez tanárnak. Itt sebészetet és 

szemészetet tanít. A 40-es években a ma
gyar nyelvű Orvosi Tár-ban publikál, ami

kor pedig 1857-ben megindul az Orvosi 
Hetilap, az első cikkírók között ott talál

juk őt is. Tizenhat évi tanári működése 

alatt 40 dolgozata jelent meg, zömmel 

sebészi munkák.

1862-ben Pesten könyvet jelentetett 

meg „A csonttörések kórbonctani, kór

történeti és gyógyeljárási tekintetben" 

címmel.

1868-ban betegeskedése miatt nyuga
lomba vonult, de ezután is igen alapo

san foglalkozott a narkózis kérdéseivel 

Nagyszámú állatkísérletet végzett, emel

lett embereket Is narkottzált, így például 

Lumníczer tanár osztályán és más sebé

szi osztályokon. 1869-ben azt a vélemé

nyét fejtette ki, hogy az akkor leggyak

rabban alkalmazott három altatószer. a 

borégény (éter), a hangyhalvag (kloro

form) és a légélecs (kéjgáz) közül a leg

jobb a hangyhalvag Kísérletei során meg

állapította, hogy az ember egy-egy lég
vétel alkalmával 500 cm’ levegőt lélegez 

be Elméleti elképzelései és gyakorlati 

tapasztalatai alapján több készüléket is 

készített, ezeket gazométerrel kötötte 
össze, a légző emlwl szivattyú helyette

sitette. Figyelembe vette a műtőszoba 
hőmérsékletét, méné a kloroform mennyi

ségét. toló szabályozót szerelt fel, amely

nek segítségével a kloroform arányát 1/2 

és 7 1/2 között lehetett beállítani.

A narkózis terén gyűjtött gazdag kí

sérleti és gyakorlati tapasztalatait 1871- 
ben kiadott könyvében foglalta össze, 
címe: Methode dér Schablone? Darstel- 

lung eines neuen, praktisch bewáhrten 
Verfahrens im dér Luftzutritt zum Chlo- 
rolorm Dampfe dunch Messung zu regu- 

lieren. Für Operateure Zahn und Entbin- 

dungsárzte. Wien 1871.
Nagelé az érdem, hogy világosan, kö

vetelményként fogalmazta meg: a narkó
zis különleges és feltétlenül orvosi fel

adat A sebészek korábban általában elő

ítélettel viseltettek a narkotizálő készülé

kek iránt. Az utolsó, kifogáslalanul mű
ködő, a könyvben rajzban is bemutatott 
készülék további sorsáról semmit sem 

tudunk.
Baloyb János

NAGY JÓZSEF

(Nagyvarsátty, 1908 oki. 20. - 

M iyazaki. 1990. febr. 16.)

Húszéves koráig Budapesten élt a család

jával és villamossági szakeml>erkéni dol

gozott. Megismerkedve a szalézi renddel, 

megérett benne a szerzetesi hivatásérzet 

Pár év aspirantúra után belépett a péli- 
fóldszentkereszti noviciátusba, ahol 1933- 

aug. S-én letette az első hároméves foga

dalmát Gyakorlati idejét Budapesten töl

tötte, mint elektronika tanár 1936-ban telt 

második hároméves fogadalmat Ekkor 

volt 10 éves évfordulója annak, hogy a 

szaléziak műktxlni kezdtek Japánban. 
Ebből az alkalomból, a helyi rendtarto

mány a rend vezetőitől a nyomdászat

hoz (betűmetszéshez?) és az asztalosság- 

hoz értő szakembert kért, a Tokyo-Sugi- 
nami iskola részére A 15 fős, 19.36, nov 
22-én kiérkező szalézi csoportban volt
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az elektronikus .szakértőként számon tar

tott (és feltehetően sokoldalú műszaki 
készséggel megáldott) Nagy József (aki 

Budapesten, a szalézi nyomdáiban ezzel 
a szakmával is megismerkedhetett) Ól 

azonnal az említett iskolához küldték, 

ahol először a nyomdászattal foglalko

zott. majd 1937. júl. 13-tól 1967 végéig 
tanár Ls volt (Az iskolát Tokyo Ikueí 

Technical and Art School néven 1935- 
l>en alapították a szaléziak és a nyomdá
szat volt az egyik fő profiljuk A főisko

lát 1963-ban továbbfejlesztették és azóta 

Ikueí Junior College of Technology né

ven működik. Az „lkuei" a szalézi alapí
tású oktatási intézmények kozos neve 
Japánban.)

Tevékenysége jól megismerhető 1983- 

b3n irt leveléből: .... már ide-oda ótven 

éve annak, hogy itt élek a Glóbus másik 

felén, a picike termetű, de keménykö

tésű japán ifjúság között. Mint magyar 
mindég egyedül. . én sokat, de nagyon 
sokat köszönhetek Congregatiónknak, 

dehogy sokat: mindent Megtanított élni 

idegen népek fiai között. Más népek mű
veltségére, öt idegen nyelvre.. Hát igen, 
a hatalmas népek derék fiai között, éjjelt 

is nappallá téve, felgyűrt ingujjal kelleti 

izzadnom, hogy babér koszorút fonjak 

szép hazám (magyar) fejére: inig mások 
lemaradtak, egyedül mentem előre és 

szereztem a diplomákat Elsőnek egy 
hin tán  tanítót és műszaki „második osz- 

Ulyú'- tanítót diplomát, majd Üz év után 
•első osztályú* tanári és műszaki diplo 

mát. Majd úgy húsz év után kineveztek 

‘Weteml tanárnak Csináltam egy Poly- 
•echnic Collegiumot Írogattam vaskos 

'zakkonyveket Négy nagy folyóiratnak 
voltam rendes i rój a Majd rendes tagja 
a Műszaki Accademiának Könyveimet 

n,ind az Állami Könyviár bejegyzett 

könyvei közé választották - mire a 
könyvtár igazgatója nékem gratulálva ezé- 

^  mondta: Professor uram, neve örök- 
fe Ik1 van jegyezve a japán trtnénelem- 

Majd [gy íny * tniicát: ... sok kül

földi ín már könyvet Japánban és Japán

ról. de a prof Joseph Nagy-é ntkitja pár
ját a japán irodalomban..."

A N. J.-t még az 1930-as éveklből is
merő visszaemlékező szerint, szerette ta

nítani a nyomdászatot, jól ismerte ezt a 

mesterséget és az eszközöket - meg tud
ta javítani az elromlott nyomdagépet is. 
Ó a latin (-angol) betűket használó be

tűszedés, tördelés, nyomdászat inestere- 
inüvésze volt. Japánban ezzel a típusú 
nyomdászattal korábban csak valame

lyik európai nyelvből fordított könyvek 
foglalkoztak N. J. írta az első, eredetileg 
japán nyelven született szakkönyveket a 
nyomdászatról! 1952-ben és 1954-ben in 
könyve ma is meglalálható a japán or

szággyűlési könyvtárban
A háborút követő években több nyom

daüzem tulajdonosa közösen létrehozott 
egy tanulmányi csoportot a latin-angol 
betűs nyomtatás fejlesztésére Ide meg
hívták tanácsadónak a japánul szinte tö
kéletesen tudó - beszélő és író! - N J.- 

et is Munkásságára utal egy 1960 máju
sában kiadott A Countrv of Miraele cí
mű, Japánról szóló könyv is, amelyben 
közreműködőként az ő neve és tanári ti

tulusa is fel van tüntetve, japánul
Eddig még nem dokumentált közlés 

szerint szerepe volt a térhatású (sztereó) 

képeslap feltalálásában is.
Részt vett a Matsushita gyár rádiófej

lesztéseiben, a National és Panasonic már
kanév alatt forgalomba hozott, akkori

ban az élvonalat képviselő berendezé

sek kidolgozásában (RF-2600, RJX—1800D, 

RF-9000 - King of Rádiós).
1968-ban Tokióból Dél-Japánba, a 

Mlyazaki rendházba, iskolába helyezték 

át. Itt könyvtáros volt (és az előzőek 
szerint fejlesztő munkát végzett), majd 

később sekrestyés lett

források
A Míyazjlo nrndliáz állal kiadott olasz nyel

vű nekrológ, N J -nek rendtánához, CSIJ- 

l'OK Zoltán Mihályhoz Irt les-elei

Kiss Sándor- Sipka László
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NAGY KAROLY

(Rév-Kontárom, 1797 dec, 6. - 

Párizs, 1868 márc. 2.)

Középtanodai tanulmányait Pozsonyban 

végezte kitűnő eredménnyel. Korán kez

dett érdeklődni a természettudományok
- különösen a kémia iránt. Apja, aki Ko
máromban volt gyógyszerész - termé

szettudományi ismereteinek bővítésére 
1819-ben Bécsbe küldte. A gyógysze- 

resznek indult ifjú Becsben folytatta ké

miai tanulmányait, amelynek eredmé

nyeként a kémiai doktorátust is megsze

rezte.

Hazatérése után Károly* Lajos gróf, 

majd Batthyány Kázmér gróf pénzügyeit 
intézte. A tudományos közvélemény már 

ekkor felfigyelt tudományos eredménye

ire, amelynek következtében az MTA 
1832-ben lev., 1836-ban r tagjai sorába 

választotta. 1830 és 1840 között több 

tanulmányutat tett külföldön, amelyek 
hozzájárultak látókörének bővüléséhez. 

Klőbb Angliában, majd az USA-ban tett 

tanulmányútja során számos tudományos 

intézményi látogatott meg. A philadel

phiai Philosophical Society kis számú 

külföldi tagjai közé választotta.

1845-ig Bécsben lakott Számos köz
gazdasági, politikai és egyéb tárgyú írása 
jelent meg a Figyelmezó. a Társalkodó, 

a Tudományos Gyűjtemény, az Alhenae- 

um, a Pesti Hírlap és a Pozsonyban ki

adott Századunk c. folyóiratokban. Több 

éven át szerkesztette az MTA Évkönyvei 

számára az Astronómiai Naplókat. A 
méterrendszer első hazai szorgalmazója 

volt. ő hozta be az első méter és ki- 

logramm-etalonokat Párizsból. Béo.ból 

Bicskére költözése után, Batthyány Káz

mér birtokán csillagászati obszervatóriu

mot. majd 1847-ben egy kisebb tornyot 
építtetett a szükséges műszerek elhelye

zésére Az obszervatórium Európa, sőt a 
világ egyik legmodernebb és legna

gyobb csillagvizsgálójává váll, melynek 
főműszerei a kor legnagyobb távcsövei

közé tartoztak. (A 19 cm nyílású nagy 
reflektorral még az 1950-60-as években 
is lehetett észleléseket végezni.)

Annak ellenére, hogy N. K. a szabad

ságharcban közvetlenül nem vett részt,

1849-ben mégis letartóztatták. Kiszaba

dulása után birtokának feláldozása ré
vén sikerült Párizsba mennie, hogy „ha- 
zá|ái tölibé ne láthassa". 1853-tól Bécs

ben és Párizsban élt. Nagyrészt matema
tikai tárgyú könyveit és cikkeit magyar, 
francia és német nyelven irta. Az Elemi 

arithmológia (Bécs, 1835 ) című munká
jával az MTA nagyjutalmát nyerte el

Főbb művei

A természetes számok logarithmái London, 

1834.; Elemi arithmológia Bécs, 1835, A kis 

számiló. Bécs, 1837.; A kis geometria. Bécs, 

1838.; A magyarorszagi mértékek. Fest, 1839 , 

Daguerreolyp Pozsony, 1841., Considérali- 

on sur les coméies. Paris, 1862., Mémoires 

sur le systéme snlaire Paris, 1862,; Die Son- 

ne und die Astronomie Leipzig, 1866.

Irodalom

KONDOR Gusztáv. Emlékbeszéd N. K fűlött 

Én Mai Tud Kör, 1879.; JELITAI József N 

K. Csillagászati Lapok. 1941.; KALMÁR Fe

renc. N K hagyatéka. Bicske, 1974,; WAG

NER, F S N K levelezése az American 

Philosophical Society könyvtárában, Tech

nikatörténeti Szemle, 12. köt. 1982.; OLÁH 

György N. K Honismeret. 1986.; IIARTHA 

L, N. K , egy reformkori tudós az Újvilág

ban. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 8 

1990.

Oláh György

NAGY VIRGIL

(lemesi ár, 1859. ápr 25 - 

Hudupvst, 1921. női'. 8 )

Iskoláit szülővárosában végezte, majd a 
budapesti József Műegyetemnek és a 

képzőművészeti főiskolának, az akkori 

Mintarajzlanodának volt egyidőben hall
gatója 1885-ben szerezte meg építészeti 

oklevelét. Már egyetemi évei alatt pálya- 
díjat nyert; tanulmányai l>efejezése után 

Steindl professzor tanszékén, a közép
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kori építészeti tanszéken lett tanársegéd 
Ezután kiváló magánépítészi irodákban 

vállalt megbízásokat: Ney Béla, ma|d 
Hauszmann Alajos mesternél fejlesztette 

képességeit. 1887-ben állami szolgálatba 
lépett. 1893-ban a Kereskedelmi Minisz

térium főmérnökévé, 1899-ben pedig 
műszaki tanácsosává nevezték ki. Ebl>en 

a minőségéiben a fővárosi Duna-hidak 
építészi kiképzésében vett részt: az 
egykori Ferenc József (ma: Szabadság) 
híd é.s az Erzsébet híd architektúráját 

tervezte.
1893-l>an a József Műegyetem az álta

lános műtörténet magántanárává habili
tálja, 1905-ben pedig Czigler professzor 

örökébe lépve az ókort építési tanszék 

nyilvános r. tanárává választják. A Ma

gyar Mérnök- és Építész-Egylet műépíté- 
"Seii szakosztályában jegyzőként tevé

kenykedett. az Építési Ipar, az egyesület 
közlönye egyre-másra közli szerkezelta- 

m és építészettörténeti tanulmányait.
Nem fordított hátat a gyakorlati építé

szeinek sem: városházák, székházak, 
templomok hirdetik invertaózus terve

zői készségéi. Építészként az eklektikus 

stíluson iskolázott* minden korszak érté
kes elemeit ötvöző stílusa késólíb a ma 
üyar népi építészet elemeivel bővült.

Eredményesen munkálkodott a ma
gyar műemlékek felmérése és védelme 

területén. A nagyvaradi Szent László- 

''azihka helyén talált régi sírköveket. 

Szilágy vármegye műemlékeit ina le és 

Spanyolországban telt körulazása után 
Af- ottani műemlékekről írt részletes lx*- 

NZámolót. Nemcsak írt; az egri székes- 

lrKyház szentélyének, a nagyváradi pus- 

l'oki rezidenciának, az orvosi Széche- 

riV*-kasiélynak restaurációit, műemléki 

helyreállító munkáit is ő tervezte és ve 
zetie.

Könyvei a liazai művészettörténeti iro 
‘wíoni értékei.

A Műegyetemen az építészi és mér- 
^0,<i szakosztály dékánja volt 1912-15- 

**n Ő dolgozta ki a tervezett temesvári

- második - műegyetem szal>ályzatát és 

épületeit.
Széles körű munkásságot fejtett ki a 

Műemlékek Országos Bizottságában, az 

Országos Képzőművészeti Tanácsban, az 
Országos Kozépilési Tanácsban is. Ha

zánkat több külföldi testületben is siker

rel képviselte A londoni Royal Institute 
of British Architects, valamint az Archi- 

tectural Institute of Canada tagjai köze 
választotta a több idegen nyelven kivá
lóan beszélő tudóst, tiszteletbeli levelező 

tagja lelt a Sociedade dós Architectos 

l‘ortuguezes-nek is.
Tanártársai, volt diákjai N. V. jelleméi, 

szerénységét é.s emberiességét is kieme

lik megemlékezésükben.

FcSbb rmívci
A monumentális falfestés Up 1892-; A go 
rög és római építés alaktana. Hp., 1920

Irodalom
if< SZILY Kálmán: N V A Tcclinflcus. 1921-22 . 
I.ECHNER Jenrt N V A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönye. 1921.

VéRh Ferenc

NÁRAY SZABÓ ISTVÁN

(Szombathely. 1899- jú t 20- 

Ht/tlapcsl, 1972 szept ló )

1917-1922 kozotl a budapesti József Mű

szaki Egyetemen (ÍME) vegyészmérnöki 

diplomát szerzett 1923-tól Szarvasi pro- 
fesszor tanársegédjeként elektrokémiai 
kutatásokkal foglalkozott, ebből az ídó- 

1x51 öl publikációja jelent meg. 1926-ban 
megvédte doktori értekezését, majd két 
évig Berliniben a Kaiser Wilhelm lnstitt.it 

lur Faserforschungban dolgozott, ahol 
Herzog irányításával természetes poli

merek röntgendiffrakciós szerkezetvizs- 

gálatával foglalkozott Kimutatta, hogy a 

keményítők szerkezete függ származási

helyüktől.
1928-ban csatlakozott H. I. Bragg man

chesteri laboratóriumához, ahol egyedül, 
illetve W H. Taylorés W W Jackson köz
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reműködésével meghatározta a staurolil, 
majd a kianit nevű alumínium szilikátok 
szerkezetéi Megállapította, hogy a kianit 

szerkezete hennefoglaltatík a bonyolult 
staurolil szerkezetben Az apofillit szerke

zet meghatározásával kimutatták, hogy az 

nem tekinthető zeolitnak. Ezen felismeré
seivel és a szilikát szerkezetek rendszere
zésére vonatkozó ajánlásaival a kristályké
mia egyik megteremtője Legjelentősebb 

egyéni teljesítménye ebből a korai idő
szakból azapatit szerkezetmegha tározása 

1930-ban hazatért és Szegeden kollé

giumi adjunktusként vállalt állást. 1931- 

től ugyanott az Eötvös kollégium igazgató

ja, s még ebben az évben „Az anyag szer
kezete" című tárgykörből habilitált. A Ro

ckefeller Alap és a Széchenyi Tudomá

nyos Társaság támogatásával Szegeden 

létrehozta az első egykristályok vizsgálatá
val foglalkozó magyarországi röntgendif

frakciós laboratóriumot, ahol Pócza Jenő 
és Sasvári Kálmán segítségével számos 
szervetlen vegyület kristályszerkezetét ha

tározta meg, emlilésre méltó az alumíni
umgyártásban fontos kriolit (Na3lAlF61) 

1938-ban W H. Bragg javaslatára a bu

dapesti JME Kémiai-Ftekal Tanszékének 

vezetőjévé nevezik ki; egyik indok, hogy 
az addig ismert 300 knstályszerkezet meg

határozásból 18 N.-Sz. nevéhez fűződik 

Ebben az időben írja meg a Gróh Gyula 

által szerkesztett Fizikai kémia cimű egye

temi tankönyvben a Kristályszerkezet cí
mű fejezetet. Ebből kiindulva születik meg

1944-ben 272 oldal terjedelmű Knstálvké- 

mia című könyve. Ennek logikus folytatá

sa a „Szervetlen kémia” című nagy művé

nek megalkotása, melynek I. kötete 1947- 

ben )ek*nik meg A Műegyetemen eltöltött 

évtized legjelentősebb kutatási eredmé
nye a perovszkit (CaTiO*) vizsgálatából 

kiindulva Ix-vezetell .testvérszerkezet* fo
galom. Kimutatja pl., hogy a MgO. I.il;e02 
és a Li2TlO, sor testvérszerkezeteket alkot

nak. Ennek a felismerésnek az általános 

megfogalmazása az elegykristályok el

mélete

1945-ben kutatói érdemeinek elismeré
seként az MTA levelező tagjává választja.
1947-ben négy év börtönre ítélik, majd 

két évre internálják. Börtönével alatt, ami
kor lehetséges, folytatja a Szervetlen ké

mia cimű könyvének írását A három kö

tet végül 1956-1958 között jelenik meg 
Az internálás után 1953-ban Korach Mór 

meghívására az Építéstudományi Intézel 
munkatársa lesz, ahol új kutatási osztályt 

szervez. Ebből az időből a legjelentősebb 

kutatási eredménye a Kovács Józseffel és 

Novák Andrással szabadalmazott „beton- 

kratálási" eljárás.
1956-tól 1972-ben bekövetkezett halá

láig az MTA Központi Kémiai Kutató Inté
zet alkalmazottja; igazgatóhelyettes, majd 

csoportvezető. „Elvett" akadémiai tagsá
ga helyében 1959-ben a TMB kárpótlásul 

a kémiai tudomány doktora fokozatot 

adományozza neki. A Kristálykémiai cso

portot megteremtve előbb üvegszerkezei 

kutatásokkal foglalkozik, majd Argay Gyu
lával és Kálmán Alajossal meghatározza 

számos tetraéderes oxianion (Kjl'bjSijCK 

BeSO«, NajSeOH és PbCrO^) szerkezetét. 
Eközben elkészül (1965) az 1944-ben 
megjelent Kristálykémia című művének 

új átdolgozott és bővített kiadása, amit an

gol és orosz nyelvre is lefordítanak 1963- 
tól élele végéig munkatársaival a korszerű 

diffraktometriás méréseken alapuló kvan
titatív fázisanalizis kidolgozásával és gya

korlati alkalmazásával (kerámiai alapanya

gok, talajok) foglalkozik
1990-ben posztumusz Széchenyi clíjlxin 

részesül.
Nárav-Szabó Cáhor

NEMES TIHAMÉR
(fituiapvst. IR01 ápr 29- 

Hwlapest, 1060 m árc j f l )

Budapesten 1917-ben .szerzed m é rn ö k i 

diplomát. Először a l.loyd Repü lőgép

gyár mérnöke 1921-ben keriilt ka|*>o- 
latba a híradástechnikával, és  a Telefon
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hírmondó Rt főmérnöke lett. Nagy el
méleti ludasa é.s jó szervezőkészsége el 
ismeréseként 30 éve* koriban már az 
Elektromos és Finommechanikai Rt. igaz

gatója. Elméleti érdeklődése miau azon 
lián hamarosan otthagyja vezető pozíci
óját, es 1929-ben IxHép a Magyar Postá
hoz. ahol képességeinek megfelelően a 

Kísérleti Állomásra osztják be
Kezdetben a távbeszélő-készülék fej

lesztésével foglalkozik, és a CB 35-ös 
készülék egyik tervezője. Tomils Ivánnal 
együtt a vezetékes távközlés külónléle 

problémáin dolgozik. így pl Magyaror
szágon először ir a szotagerihetőség-mé- 

résekrő! Ezzel párhuzamosan - korát 
megelőzve - az 1930-as évek közepétől 

megkezdi a televíziózás elméleti és gya

korlati tanulmányozásál Részt vesz az 
első hazai kísérleteken 1938-ban sza

badalmi bejelentést tesz színes televízió 

megvalósítására.
Az emberi szervezet és a gépi szerke

zei kö/oiií analógiákat kutatva feltalált 

egy beszédirö gépel, melyet 1940-ben 

szabadalmaztatott. 1944-ben a mozgást 
modellező járógépre adott I*? szabadal
mat a  gondolkodás mélyebb megisme
résének vágyától vezetve foglalkozott a 

sakkozógép kérdésével; egy változata 
nak tervrajzát 1949-b^n közölte. Széles 

körű érdeklődéséi mutatja, hogy az 50 
évek elején kilxrrnetikával kezd fog

lalkozni, és az MTA keretében, a kiber
netika tárgykörében aspiránsokat nevel 

Amikor 1951-lien a hazai televíziózás 

megvalósítása napirendre keriil, a lelme- 
riiiő elméleti kérdések kidolgozásának 

vezetője Aktívan részt vesz az első üzemi 
kísérletekben. Hosszú éveken keresztül 
•anítoti kulonly>7ő témaköröket a Buda
pesti Műszaki Egyetemen Érdemes meg

említeni, hogy ő volt a Vicinális Dugó

húzó rajzolója is. 1953-lxin ment nyug* 
dljha, <|(_- ezi követően is részt vállalt a 

^'gujabb technikai eredmények hazai 

l*onos[iisálxín. és ennek egyik legtehet

ségesebb projxigátora volt.

l'cíbb milvci
Colour lelevlsinn wiih elecirical filter* Telc- 

vihoh and Shon-Wave World. 1939 . Meclia- 

nkal M'lulion of dioplunüc probléma Mű

egyetemi Közlemények, 1949 , The chess- 

playíng madiine. Acia Techn. Hung,, 1951., 

Uigicíl macliine fór recngnmng eláss and 

caussl relattonx geneiically Acu Techn 

Hung. 1953-. Kibernetikai gépek Up.. 1962.

Irodalom
VAJDA Pál: Nagy magyar feltalálok Bp..

1958., N. T K6p- és Hangtechnika 6 1960 

fajiba György

n e m e t z  J ó z s e f  

k e r e s z t é l y  já n o s

(? Óbuda. I - 

Debrecen. 1808- non 6.)

Születési és származási adataiból sok 

részletet még ma Is homály takar Élet

rajziról közül többen szlovák, vagy sváb 
származásúnak ítélik, de egyes adatokból 

következtetni lehet arra Ls, hogy Óbudán 

született. Születési éve feltehetően az 
1750-es évekre esik. a legvalószínűbb év- 

xzám 1753 Képzettségéi lezsuita iskolák
ban szerezte Egyetemi tanulmányai után 
a szabad művészetek és a világi lx>lcses- 
ség doktora címet is megkapta,.— erre 
következtethetünk 1784-ben megjeleni 

német nyelvű fő művének adataiból.
A budai, majd pesti Tudomány egy e

lem keretében működött Institutum Geo
metriáim (Mérnöki Inlézei) 1784-től a II- 
ztka-professzor Horváth Keresztelő János 

mellett segédtanárként alkalmazta. Fei- 
adatai közé tartozott a memökhallgatí>k 

mechanikai, gépi. technikai témájú tantár
gyainak oktatása. Valószínű, hogy a gya

korlati képzés keretében a különböző 
m í 'A a k i  létesítmények meglátogatásának 

szervezéséiben is részt vett Az itten, mű

ködése alatt. 1784-ben jelent meg lő mü
ve Vorraih neuer Beyiráge zűr l’hysik. 

Oekonomie, Mechamk und Tedmologie. 

das LSt Naiurkunde, Wirtschaít. Maschie- 
nenwesen und Kunstwissenschali ... U.
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S. W. (Új találmányok gyűjteménye a fi
zika, ökonómia, a mechanika és a techno
lógia, azaz a természettudomány, a gaz 
daságtan és mesterségbeli tudományok 

területén) címmel. Az ebben leírt szőlő- 

prés-találmány több részletét tekintve 

ügyes technikai konstrukció. A gyakorla

tias szemléletű N. J. és az elméleties beál
lítottságú Horváth professzor egyre gya

koribbá vált vitája csak akkor csillapodott, 
amikor N.J. néhány esztendei adjunktusi 

munka után távozott az egyetemről.

1788-tól különböző gazdaságokban 

bukkant fel, szélmalom, járgányos ma

lom, cséplőgép stb. tervezésével, építésé

vel foglalkozva. Fűkaszáló gépe a Feste- 
tics-féle mintagazdaságban, vízi fűrész

malma pedig Hunyadi József gróf simon- 

gáti (Somogy megye) birtokán működött. 
Érdeklődési körébe tartozott ezenkívül az 
ágyücső fúrási technológiája, a léggömb

készítés és a légfegyverek technikája is. 
Néhány évi bécsi, majd Selmecbányái te

vékenykedés után 1795-ben ismét egye

temi oktató lett, a régi munkahelyén. 

1801-ben megjelentette óraművel ellátott 

villamos lámpájának leírását Vorláufige 
Beschreibung einer elektrischen Lampe 

welche mit einem Uhrwerk verbunden 

nach London Ixrstellle wurde (Előzetes le

írása egy óraművel ellátott villamos lám
pának, mely londoni rendelésre készült) 
címmel. A lámpában az elektromosság a 

gáztöltet meggyújtására szolgált.
1807-lxrn tűzoltásra alkalmas, nagyon 

hatásos fecskendői szerkesztett, amit 

l'esten nyilvánosan is (bemutatott. Ezt 
követően életfájáról Debreceniből van
nak adatok. Életrajzának kutatói közül 

többen az ezermester! munkára való 
hajlamot, a túlzó prakticizmust vélik fel

fedezni N. J.-I>en. Számos technikatörté

nész Kempelenhez hasonlítja

Irodalom

IIAJÓS Antal: Fry elfelejtett ezermesterünk 

TermészetUuloinányi Kndnny, 1924 Mű

szaki n;tjiy|aink 5

fíoslfl István

NENDTVICH KÁROLY

(Pécs, 18II. dec. 31 - 

Budapest, 1892. jiil. 6.)

Apja gyógyszerész volt, a fiú késmárki 

líceumi tanulmányai után a Tudománye

gyetem orvosi karára iratkozott be, Ta
nulmányai befejeztével a kémiai tanszé
ken maradt Schuster János professzor 
mellett tanársegédként. 1839-ben jelent 
meg GrundrLss dér Stöchiometrle című 

német nyelvű könyve. N. K. ekkori

ban részt vett a reformkor számos moz

galmában, Kialakította a kémiai nyelv
magyarosítás teljes rendszerét, az éleny 

(oxigén), köneny (hidrogén), büzeny 
(bróm) stb. szavak bevezetésével Ennek 
jegyében irta Életműden műipari vegy

tan című tankönyvét 1845-ben. A Ter
mészettudományi Társulat alapitó tagjai 

közé tartozott (1844). Az MTA 1845-ben 

tagjává választotta. 1847-ben megpá
lyázta az új József Ipartanoda (a későbbi 

József Műegyetem) vegytani tanszékét. 

1848 márciusában a Tudományegyete

men a forradalom következtében levál
tott Sangaletti professzor helyére nevez

ték ki
Az egyetemen ő tartott először ma

gyar nyervén kémiai előadásokat. A sza

badságharc bukása után őt váltották le 

és Sangalettii helyezték vissza Megma

radt viszont ipartanoda! állása. Követte a 

közben l'olylechnikummá, majd 1871 - 
ben Műegyetemmé előléptetett Iparta

nodát vándorlásaiban, a várbeli (bérelt 
épületiből a ferencvárosi béreli épületek

ig, majd átvette még az Esterházy (ma 
Puskin) utcában 1882-re felépüli új ké

miai pavilont, de még abban az éviién 

nyugalomba vonult.

Tudományos működése elsősorban 
analitikai kémiai voll Magyarország kő

szén fajtáinak összetételét közölte Ma
gyarország legjelentősebb kőszéntele|>ei 

(1851) cirnű munkájában, amelyik né
met nyelven is megjelent. Vegytan ele

mei című franciából átdolgozott könyve
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(1. kiadás 1854) a század végéig a leg
többet forgatod kémiai szakkönyv volt 
hazánkhan, mely több átdolgozott ki

adást ért meg.

Irodalom
Hundred year* of ihc Faculty of Ctiem. En- 

glneering. Technical University Budapest.

Hp . 1972
Szahadváry Ferenc

NELGEBAUEK TIBOR

(Budapest, 1904. máj )0  -  
Budapest, 1977.Jan. 8.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Tu
dományegyetemen végezte 1922-28 kö

zött Fiatal diákéveiben a biológia iránt 

érdeklődött és ezért kezdetben termé

szetrajzot tanult az egyetemen. Ahogy a 
természet megismerésében előrehaladt, 

a fizika törvényei ejtették rabul, és sza
kot változtatva, matematika-fizika sza

kos tanári oklevelei szerzett. 1930-ban 

került az egyetem elniéleli Íizik3i inté
zetébe tanársegédnek, 1931-ben dokto

rált. 1935-ben magántanári címet nyert 
1942-50-ig a Műegyetem könyvtárában 

dolgozott, majd 1950-től haláláig a Tu
dományegyetem elméiéi) fizikai tanszé
kének volt professzora Tudományos 

munkásságának elismeréseként 1950-ben 

Kosswh-dijal, 1965-ben Akadémiai díjat 

kapóit.
Amikor a kvantummechanikát felfe

dezték, ó még egyetemi hallgató volt A 

kvantumfizika új fogalmai akkor váltak 

'•‘ll’ojtadottú, amikor azokat a tapasztalat
o n  is ellenőrizték Ehhez az elmélet 

alkalmazásainak a kifejlesztésére volt
NZnkség; n  T elévülhetetlen tudomá- 

nyos érdeme és alkotó egyénisége eb- 

l*-“n mutatkozott meg először. A kvan- 
ll'i»mechanika megszületése tiián né
hány évvel, egészen fiatalon, nemzeikó- 

zi hirfl tudósokkal egyenrangúan kez

deti foglalkozni az elmélet konkrét al

kalmazásaival Sok tudományos dolgo

zatban elsőként 3dott a tapasztalattal meg
erősített magyarázatot számos molekula 

kémiai tulajdonságaira
Komoly nemzetközi visszhangot ki

váltó dolgozataiban foglalkozott a szup

ravezetéssel, a földmágnesség eredeté

vel, a vírusok reprodukciójának moleku
láris értelmezésével, valamint magfizikai 
kérdésekkel Külön is kiemelésre érdemes 
két kérdéskör, amelyekben elért ered
ményei a kutatás élvonalához tartoztak 
es maradandó értékkel gazdagították a 
természetre vonatkozó ismereteinket. Ó 
volt a világon az első, aki felismerte, 

hogy fénnyel megvilágított molekulák 
anharmonikus kényszerrezgést végezve, 

dupla frekvenciájú lényt is sugároznak. 
Két évre rá valóban kimutatták a jelen

séget kísérletileg is. A másik probléma a 
gómbvillám elméletének a kidolgozása 
a kvantummechanika alapján Az erre 

vonatkozó első elméletét még 1937-ben 
publikálta, majd élete vége felé vissza
tért a kérdéshez az elméleti értelmezés 

továbbfejlesztésével
Rendkívül színes egyéniség volt A fi

zikán kívül a természettudomány min
den ága érdekelte. A biológiához fűző
dő fiatalkori vonzódása is egész életé

ben megmaradt.

Irodalom
MARX György-NAGY Károly N T Fizikai

Szemle, 1977.
Nagy Károly

NEUMANN JÁNO S
(Budapest, 190J  dec 28. -

Washington, 195? ftbrS.)

Teljes nevén Margittal Neumann János La

jos (későbbi angolszász változatban lohn 
von Neumann) szabad szellemű bankár- 

családtan Neumann Miksától és Kann 
Margittól kapta neveléséhez az első indít

tatásokat. 1913-ban a fasori evangélikus 
gimnáziumba íratták In*, mely a világ 

egyik legjobb középiskolája volt A Jógim
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názium demokratikus légköre, humanista 
értékrendje mély hatást gyakorolt erkölcsi 
fejlődésére. Igen fiatalon kitűnt rendkívü

li matematikai tehetségével. Rátz László, 

KürschákJózsef, kiváló tanárok .sora segí
tette öntörvényű tanulását. Mire 1921-lx;n 

leérettségizett, már hivatásos matemati
kusnak számított

Érettségi után saját vágya és apja kéré

se kozott - tudományos vagy mérnöki pá
lya - rendhagyó módon döntött: tanul
mányait párhuzamosan folytatta mindkét 
vonalon. 1921-ben beiratkozott a buda

pesti Tudományegyetem bölcsészkarára. 

Fő tárgyul a matematikát választotta, mel

léktárgyul a fizikát és a kémiái. 1926-ban 

matematikai témával bölcsészeti doktorá
tust szerzett. Disszertációját Fejér Lipótnál 

védte meg. Fejér, Haar Alfréd, Riesz Fri

gyes. a magyar matematikai iskola kiváló 
tudósainak hatására élete végéig hálával 

emlekezeit

Ugyancsak 1921-től folytatta tanulmá
nyait a lx;rlini egyetemen, majd 1924-től a 

zürichi Eidgenössische Technische Hoch- 
schule-n, ahol olyan matematikusokkal 
kerüli kapcsolatba, mint Pólya György és 

Hermann Weyt, 1926-ban vegyészmérnö

ki diplomát kapott.
Ösztöndíjasként a német matematika 

fellegvárába, Göttingenbe ment és a Bo- 

lyai-dijas Dávid Hilberttel dolgozott együtt. 

Majd mindössze 23 éves korában a berli

ni egyetem történetének legfiatalabb taná

raként habilitált, s 1927-tól az ottani, 1929- 

től egyidejűleg a hamburgi egyetem ma

gántanára lett matematikából. 1930-ban 
meghívták vendégprofesszornak az Egye
sült Államokba, l'rinceionba Hamarosan 

az oltani egyetem, majd az lnstitute fór 

Advanced Study professzora lett. Itt a világ 
legkiválóbb tudósainak válogatott csapata 

gyűlt Össze, koztuk Hl talált szellemi mű

helyt Albert Einstein, Hennann Weyl, Wig- 
ner Jenő és N. J. is. Tudományos elmé- 

lyulLsége humorral és szórakoztatni tudás

sal párosult. A princeloni Neumann-ház 
mihdig a társasági élet egyik kozpontja

volt. Kétszer nősült Kövesi Mariettával
1930-ban kötött első házasságától szüle
tett egyetlen gyermeke, Marina. A házas

ság felbomlása után 1938-ban Budapestre 

látogatva vette feleségül Dán Klárát, aki 

élete végéig hű társa maradi.

A II. világháború idején - princetoni 

tevékenysége mellett - számos más termé
szettudóshoz hasonlóan ő is bekapcsoló
dott a haditechnikai kutatásokba. Rend
szeresen járt Los Alamosba, ahol részt vett 
az első atombomba megépítésevei kap- 

csolatos titkos programban. Ugyancsak 

foglalkozott ballisztikus problémák szá

mítási kérdéseivel. 1955-ben az öttagú 

Atomenergia Bizottság (Alomic Energy 
Commission) lagjává nevezték ki, amely 

akkor a legmagasabb szintű kormánymeg

bízatásnak számítolt egy tudós számára.

Számos tudományos akadémia és társa

ság választotta tagjának, ill. diszdoklorá- 

nak, kitüntetései között az Einstein-érem, 
a Ferini-díj és a Szabadság-érdemérem - 
ez utóbbit maga Eisenhower elnök adta at

- is szerepelt. Tiszteleti tagjává választotta 
még 1938-ban a magyar Matematikai és 

Fizikai Társulat is. Széles körű alkotótevé

kenységének rákbetegség vetett véget.

Tudományos pályaf utásának kezdetén 

intenzíven foglalkozott a matematika alap

jaival (halmazelmélettel és matematikai 

logikával). Doktori disszertációját a hal

mazelmélet axiomatikus felépítéséről irta 

(Bp., 1926).
1927-lxm D. Hillx;rttel és L. Nordheim- 

md közösen egy lanulmányt publikált a 

kvantummechanika alapjairól. N. Ls úgy 

vélte, hogy a matematika fontos szerepet 
játszhat a fizika általános törvényszerűsé

geinek felismeréséiH*n. A kvantummecha

nika matematikai kérdéseivel foglalkozó 

kutatásait 1932-lxm egy monográfiában 

foglalta Össze.
A/, előbbi témakor vezette érdeklődését 

a I lillx*rt-iér lineáris operátorainak vizs

gálatához, majd később - a funkcionál 
analízislien alapvelő szerepet látszó - ope
rátorok további kutatásához (pl! operátor
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gyűrilk vagy későbbi elnevezéssel Neu- 

mann-algebrák). Jelentős eredményeket 
én el az ergodelinélftl>en is. A topológi 

kus csoportokon értelmezett Haar-mérték 

segítségével pedig megoldotta Hilbert 5. 
problémáját, egy lontos speciális esetiben. 

Kifejlesztette a „folytonos geometria" el

méletét is.
Szintén az ő nevéhez fűződik a játékel

mélet megalapítás:!, amelynek gazdasági 
alkalmazásáról később egy könyvet irt O. 
Morgenstemnel Emű megjelenésének 50. 

évfordulóján az 1994. évi közgazdasági 

Noljel-dijat a játékelmélet művelői kap
ták, köztük a Neumannal egy városiban 

született, ugyanaz* a gimnáziumot, majd 
tudományegyetemet végzett Harsányt Já

nos.

A 30-as évek végétől érdeklődése - 
nyilván a haditechnikai kérdésekkel ls  össz

hangban - egyre jobban az alkalmazott 

matematikai problémák - ballisztikai, ill 
hidrodinamikai kérdések - felé fordult A 

rohanásoknál, ill hidrodinamikai folya
matoknál keletkező lökéshullámok tanul

mányozásával jutott olyan bonyolult mate
matikai összefüggésekhez (pl. nem-Uneá 
fis parciális differenciálegyenletekhez), 

amelyek a klasszikus módszerekkel nem 
voltak megoldhatók. Az egyetlen lehető

ség az voll, hogy nagyszámú numerikus 

számítással kapjanak valamilyen képet a

megoldásról
Ez is erősítette érdeklődését a nagy 

sebességű elektronikus számítások !el>etó- 
*£ge iránt Amikor 1944 nyarán tudomást 

*®tsrzett a pennsylvaniai egyetemen (Moorv 

Vhool) folyó, még 1943-lxin kezdődött 

(Electronic Numerical Integrátor 

•<nd Computer) 1‘roiectről, azonnal l>eka|>- 
^'lódott a munkálni. Intenziven részt vett 

HNIAC lejlesztésélx-n, majd az 1944- 

^  kezdődő üDVAC (üleetronic ULscnrte 
^nablt: Automatic Comjmter) építéséíx-n 

* simítógép logikai tervezésében - itt 
nV'lván támaszkodhatott a matematikai lo- 

K'kálsan való jártasságára - kiemelkedő 

' ' ‘Nmeket szerzett 1945-ben az HDVAC-

kal kapcsolatos eredményeket egy jelen
tésiben összegezte, majd intézetükben nagy 
sebességű elektronikus számítógép kifej
lesztésére irányuló programot kezdemé
nyezett Kezdettől 1955-ig ő  töltötte be a 
lirojeki igazgatói tisztjel A számítógép tör
ténete később több szálon folytatódott 

Igen fontos állomás volt a N.J. vezetésével 
a princetoni Institute fór Advanced Study 
bán (IAS) épült gép, amelyet tisztelői ked
veskedve JONNlAC-nak is nevezlek. En
nek később további példányai, ill, változa 

tai is elkészültek (MANIAC Los Atomos
ban, ORACLE Oak Ridge-ben stb). Érdek

lődése természetesen nemcsak a számító
gép építéséhez (hardware), hanem a prog
ramozási kérdésekhez és numerikus mód

szerekhez is kötődött.
Ezen az úton továbbmenve figyelme 

az automaták általános elmélete felé for

dult Itt olyan alapvető kérdésekkel fog
lalkozott, mint az önreprodukáló automa
ták, megbízható organizmusok szintézi
se megbízhatatlan elemekből, ill. a szá

mítógép és az agy módszeres összeha
sonlítása. Utolsó - befejezetlen - művének 
az egyik legfontosabb következtetése az, 

hogy .az agy nem a matematika nyelvét

hxsználja'.
Bár N.J. magát többnyire matemalikuv

nak nevezte (néha hozzátette, és mate

matikai fizikas), jelentős eredményeket 
ért el más területeken Is (összegyűjtött 

művei 5. ill 6 kötetének akimé Számító
gépek, automataelmélet és numerikus 
analízis, ill. Játékelmélet, asztrofizika, hid

rodinamika és meteorológia). Számos 
eredménye kifejezetten interdiszciplináris 

jellegű, s közgazdasági, biológiai, kémiai, 
ill. műszaki kérdésekhez, is kötődik 
N. | -nak szabadalmai is voltak Élete utol
só szakaszában - az Atomenergia Bizott
ság tagjaként - tudománypolitikai kérdé

sekkel is foglalkozott Munká|ában mindig 

segítette hatalmas történelmi, filozófiai, 
irodalmi műveltsége. Filozófiai és morális 

nézetei, és a tec hnikai haladás keltette vál

ságról szóló üzenete egyre időszerűbb:
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„A fejlődés ellen nincs gyógymód. Szük
ségképpen meg kell hiúsulnia minden 
olyan törekvésnek, hogy automatikus biz
tonsági csatornákat találjunk a haladás je

lenlegi robbanékony változatai számára.. 
Előre kész receptet kérni nem lenne ész
szerű. Csak a szükséges emberi tulajdon

ságokat határozhatjuk meg: türelem, ru
galmasság, intelligencia".

Főbb művei

Matlieiratixclie Grundingen dér Quanlemne- 

chunik. Herlin, 1932. (magyarul Hp., 1980); 

Tlieory of Games and Economic Hehavior 

Prinoeton, 1944 (társszerző MORGENSTERN, 

O .) , Tlie Computer and tlic Urain. New Haven. 

1958 (magyarul: Hp., 1964) ; Continiioiis geo- 

metry Prinoeton, 1960.; Collected Works. Vol. 

1-6. Ox/ord, 1961-63. (szerkesztő: TAUI), A 

H ; rövid magyar válogatás: Hp, 1965).; Tlieory 

of Self-Reproducing Autonrata. Urbuna, !966. 

(szerk HURKS, A. W ), Papers of John von 

Neumann on computmg and computer tlieory 

(ed ASPRAY W . IIURKS. A W.) Los Ange

les/San Francisco, 1987 . Neumann Conpen- 

dium, szerk IIRÓDY R, VÁMOS T. Singapur, 

199?

Irodalom

Jolin von Neumann 1903-1957 (Emlékkötet). 

Bulletin of tlie American Matliematical Sodety, 

1958 ; GOLDST1NE, H H The Computer from 

Pascal to von Neumann Princelon, 1972. (ma

gyarul 19K7).; Neumann János élete és mun

kásága Hp 1979 (szerk : SZENTIVÁNYI T; 

németül: 1983).; HE1MS, S, J Jolin von Neu

mann jnd  Norbert Wiener From Madiematics 

to tlic Technologies of Life and Deatli Camb

ridge (M.i.vt), 1980 ; AUGARTEN, S Hit by 

bit An illuslrated ! listory of Computers New 

York, 1984 Neumann János és a „magyar ti

tok" a dokumentumok tükrében (vál., össze

á l l , Ihtv NAGY F) H p ,l9 tr NAGY F A 

Hay-Neumann levelezés. Fizikai Szemle, 1989 

3 xz.; The Computer and i Ik- lírain Perspec- 

tive> oil I luman and Aitibtal Inlelligencv, (ed 

HKINK, J R . 11ADEN, C. R) Amsterdam, New 

York, Oxford, Tokyo, 1989 , I IfiPPENHKIMEK, 

T. A How von Neumann showt\l IIr .' way 

Inventlon & Technology. Fali, 1990 , MACUI'A. 

Norman Jolin von Neumann. New York. 1992 

■WíifiY Déiiet -  Nany IvnttK

NOPCSA FERENC
(Déva, 1877 m áj 5 -

Béct. 1933 ápr.25.)

Dél-erdélyi főnemesi család tagjaként a 

bécsi Colleglum Theresianumban tanult. 

Ez az iskola ugyan csak érettségi bizo
nyítványt adott tanulóinak, de lehetősé
get arra is, hogy a tudományegyetem 
előadásaira járhassanak. Amikor a Hu- 

nyad megyében fekvő szentpéterfalvai 
birtokon ásatag (fosszilis) csontokat ta

láltak, a fiatal diákot érdeklődése E. 
Suess geológus professzor előadásainak 

hallgatására késztette. Suess biztatására 

megtanulta a kihalt és élő állatok csont
tanát. Az első (elismert ősgyikfajnak még 

a Limnosaurus transsylvanicus (tavi hül

lő) nevet adta; ma Orthomerus tr-ként 
ismert 22 évesen, 1899 júniusában a lx*- 

csi tudományos akadémia osztályúlésén 

előadást tartott első fajleírásáról. A to
vábbiakban rendszeres egyetemi tanul

mányokat nem folytatott, de vagyoni 

helyzete lehetővé tette alapos önképzés
sel egylx’kötött önálló tudományos vizs

gálatok végzését. Csak a tartalékostiszti 

iskolát végezte el, huszár főhadnagyi ran
got kapva.

Hosszú évekig nem kényszerült sem

miféle hivatalos állás elfoglalására Be

utazta egész Európát, mindenütt felke
resve a múzeumok őslénytani gyűjtemé

nyeit l’aleontológial érdeklődése az ős

hüllők (gyíkok, kígyók és krokodilok) 
rendszertanára korlátozódott Rendsze

rező munkássága mellett értékesek álta

lános biológiai meglátásai és következ
tetései, A dinosaurasok óriásra ntVvésé- 

nek magyarázatát keresve ezeknek az 
óriás méretű ősgyíkoknak viszonylag kis 

koponyájában feltűnően tágult .török 

nyerget" (sella turcica) talált, amelylxm 

az agyluggelék (hipofízis) nevű fontos 

hormontermelő mirigy foglal helyei Mi
vel ennek egyik terméke a növekedést 

szabályozó hormon, úgy vélte, hogy a 

hipofízis daganatN/erti mcgnagvobl>odá-
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sa a nemzedékek során öröklődön, és 
az ezzel járó hormontöbblet az óriás nö
vést is állandósította Ma másképpen lát

juk egy új tulajdonság öröklödési me
chanizmusának kialakulását, de No pisa 

elévülhetetlen érdeme az új, biológiai lá
tásmód bevezetése az ősmaradványok 

pasztán anatómiai leírásán túlmenő érté
kelésébe Ezzel ú| tudományágakat is 
megalapozott: az ósélettant (paleoíizio- 

lógiát) és őskórtant (paleopatológiát); 

hiszen a hormon-túlprodukciót követő 
óriásra növés kóros jelenségnek tekin
tendő, még akkor is, ha „öröklődve” új 
faji tulajdonságként értelmezik Másik 

általános biológiai szemléletű feltevése 
a madárrepülés magyarázata Szerinte 

ugyanis a madarak repülő képessége, és 

az ezt biztosító szárny kialakulása bizo

nyos, két hátsó lábon járó ősgyíkfélék 

életmódváltozdsából vezethető le Felte- 

vése szerint ezek az ósgyíkok futó élet

módot folytattak, és ezt segítendő mell
ső végtagjukkal csapkodó mozgásokat 

végeztek; ennek következtéién alakult 
volna ki a madárszárny, a mellső végtag 

fokozatos módosulásával Ezt a tipiku
san lamarckista és igen naiv elképzelést 

annak idején a madarak aktív repülésé
nek plauzibilis magyarázatának tekint
hették

Paleontológiái munkásságát kilencven

kilenc tanulmányiban és könyvben talál

t ju k  lízek közül kiemelkedő jelentő

ségű az Ideas on the origm of flighl 
clinű írása (London, 1907), amelyiken a 

lii|>otetikiis ősmadárral, a preavis-sal és 
a repülés kialakulásával foglalkozik, a 
dinosaurusokról irt cikksorozata (né
peiül a Zcntralblait f. Palaeontologie, 
19l7-i9ift.)i anielylx-n megalapozta az 

ősélettani szemléletet és Die Familien 

'^‘r Keptilien című könyve (Uerlln, 192.3 ) 
Vniuxik paleontológusként alkotott ma- 

f:|dandót; iKilkám utazásai során mégis- 
nx*rt«* a török uralom alól éppen felsza- 

*Hlult észak-alban tör/sc’kct és megírta 

V|dékük geológiáját, az albánok népraj

zát. népszokásait: Geographie und Geo- 
logie Nordalbaniens (Bp., 1929). írásai
val az „albanologia" tudományos irány
zatának tört utat Politikai ambíciói is 

voltak: az I világháború előtt megürese
dett albán trónra tört, jó törzsi kapcsola

tai alapján nem is indokolatlanul, de az 
ehhez szükséges osztrák-magyar vezér
kari támogatást nem kapta meg Kalan
dos hajlamából következett, hogy a vi
lágháború alatt hosszú hajai növesztve 

és csohánnak öltözve kémkedett a Déli- 
Kárpátok két oldalán a román pásztorok 

között
Egy alkalommal kivételesen mégis vál

lalt állami szolgálatot: 1925-1929-ben az 
Állami Földtani Intézet igazgatójaként 
működött Ugyanis a trianoni békeszer

ződés után kialakult helyzetben égetően 
fontos volt új nyersanyagforrások feltá

rása, és ennek megszervezésére kérte fel 
a kormány a geológusként Is elismert, 
nemzetközi tekintélyű N. F.-et Ezt haza
fias kötelességből fogadta el. óriási ira

mú munkát indítva el (a geotermikus 
gradiens mérésének bevezetését is ő 
szorgalmazta), de szertelen egyénisége 
nem sokáig tűrte a kötelező bürokratikus 
munkát. Lemondva tisztségéről Bécsben 
telepedett le Amikor pétiig a jelentkező 
anyagi nehézségek akadályozták eddigi, 

korlátokat nem tűrő életvitelét, agyon

lőtte magát 

Irodalom
IAMHKF.CHT Kálmán Háló N F Budapesti 

Szemle, 1933; UiV ÓsviUgi élei Hp., 1955 
(németül l’alaeont Z., 1933), TASNÁDI 

KL'UAGSKA András F. Maion N Hp.. 1945 
Lim hrecbl M iklós

NOVOBÁTZKY KÁROLY

(Ttntesivtr. IHS-1 nitirc. J  - 

Htuftipeíí. 1967 dec 20)

Középiskolái tanulmányait a temesvári 

reáliskolában, egyetemi tanulmányait, 

mint az Eötvos-kollégium tagja, a buda
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pesti Tudományegyetemen végezte ma
tematika-fizika szakon. A kísérleti fizikát 

Eötvös Lorándtól hallgatta, matematikát 

pedig Kürschák Józseftől, Kőnig Gyulá
tól és Beke Manótól tanult Nem sokkal 
egyetemi tanulmányainak befejezése után 

kitört az első világháború, amelyet a fron

ton tüzérlisztkénl harcolt végig.
A világháború után gimnáziumi tanár

ként működött előbb vidéken, majd Bu

dapesten. 1945-ben a Tudományegyetem 
a megüresedett elméleti fizikai tanszékre 

meghívta tanszékvezető professzornak 

Élete végéig ennek a tanszéknek volt 

köztiszteletben álló vezetője.

Élete legfontosabb feladatának az ifiú- 
ság tanítását, nevelését tekintette. Több 

mint fél évszázados tanári munkássága 

alatt a fiatalok ezreit tanította. Sok tanít

ványa ma vezető beosztásban dolgozik, 

nem egy közülük magas tudományos fo

kozattal rendelkező oktató, professzor. A 
Tudományegyetemen az ő nevéhez fűző

dik a korszerű, világszínvonalon álló, el
méleti fizika oktatásának megteremtése. 

Több, ma kötelezőként szereplő tantárgy 

tanítását ő vezette be a Tudományegyete

men. Tankönyvei több kiadást érlek meg, 

Elektrodinamika könyvét németül is ki 
adták Könyvei közül különösen kiemel

kedik a negyedik kiadást megéri Relativi
táselmélet c. tankönyv, amely több olyan 

tételt is tartalmaz, melyet hiába keresünk 

a leghíresebb monográfiákban is.

N. K. professzor mint tudós is kiváló 
volt. Tudományos eredményeit a legjobb 

külföldi szaklapok közölték és azokra 
tekintélyes monográfiák is elismerően 

hivatkoznak. Tudományos munkássága 

mindig a legnagyobbakat foglalkoztató, 

az érdeklődés homlokterében álló fizi

kai problémákhoz kapcsolódott Kutatá

si területe a fizika egyik legmodernebb, 

ma is a legmélyebb problémákat felvető 

területe, az erőterek fizikája volt

Tudományos munkásságának jelentős 

része a relativitáselmélet területére esik 
Több dolgozatában egységes (érelméid

megalkotásával foglalkozott. Idevágó dol

gozataiban megtalálható az az állandó 
törekvése, hogy elkerülje a fizikailag nem 
értelmezhető mennyiségek Ibevezetését. 

Több .szerző a tér dimenziószámának 

növelésével próbálta a probléma megol

dását elérni. N. K. fizikai érzéke, az ob

jektív világot helyesen tükröző szemléle
te határozottan tiltakozott ez ellen A 
kérdéskör elemzése során azt is meglát
ta, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok nem 

szorítkozhatnak csupán az elektromág

neses térre, hanem az elemi részecskék 
kel kapcsolatos mezonterekre is ki kell 

azokat terjesztem E vizsgálataival a 

mostoha körülmények között dolgozó 
gimnáziumi tanár olyan nagyok sorába 

lépett, mint Albert Einstein és Ervin 

Schrödinger.

A harmincas évek elejetői a kutatás 

az elektromágneses sugárzás kvantuméi 

mélete felé fordult. A térmennyiségek 

nem független volta a kvantumelméleti 
tárgyalást meglehetősen bonyolulttá te

szi. A fizikusok előtt ismeretes, hogy a 

fölösleges térkomponensek kiküszöbö
lésére az elmélet mellékfeltételeket hasz

nál. N elvetette a fizikailag értelmezhe
tetlen mellékfeltételeket és megmutatta, 
hogy a fölösleges térkomponensek ki- 

küszölbölését maguk a Maxwell-féle tér

egyenletek elvégzik
Kedvelt kutatási tertilete volt az elekt

romágneses tér, ahol nemcsak a sugár

zás kvantumelméletével, hanem a kiasz- 
.szikus problémákkal is alkotó módon 

foglalkozott.
Az elektromágneses értelmezés alap

ján megalapozta és továbbfejlesztette a 

fényelhajlás Kirchhoff-féle elméletéi. A 
fizika klasszikus mesterére valló egysze

rűséggel oldotta meg a szigetelő anya
gok elektrodinamikájának több évtizede 

húzódó kérdéséi variációs elv alkalma

zásával meghatározta a mozgó szigete
lők elektromágneses energia-impulzus- 

lenzorái. Az elektromágneses tér ener

gia-impulzus viszonyait vizsgálva fellv
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merte, hogy a vákuumban fellépő elekt
romágneses feszültségek is tömeget gyor
sítanak, a sugárzás tehetetlen tömegét. 

Ennek alapján sikerült a sugárzó energia 
mozgásegyenletéi felirnia.

Az ötvenes években sok tudományos 

közlemény jelent meg a legkiválóbb fizi
kusok tollából, amelyek a kvantumel
mélet értelmezésével foglalkoztak N K 

a legelsők között kapcsolódott be ebbe 
a diszkusszióba. A variációs elv alkalma

zásával megmutatta, hogy a kvantum

mechanika alapegyenletéhez, a Sdirö- 
dingef-egyenlethez minden hullámelmé

leti analógia nélkül, tisztán mechanikai 

úton is el lehet jutni. A mechanikára 

alapozott statisztikus tárgyalást sikerült 
a spínnélküli részecskék relativisztikus 

kvantummechanikájában is véghezvin- 

nie. aminek lehetőségéről előtte több ki
tűnő fizikus lemondott Utolsó tudomá 
nyos munkájában is a kvantumelmélet 

alapjaihoz tért vissza Planck sugárzási 

törvényének új. feltevésektől mentes le
vezetését adta meg 

Tudományos munkásságát a szakem
berek és a kormány nagyra értékelte Az 

MTA-n3k 1947-ben lev 1949-ben r tag
iévá választották és 1958-67-ig az al

elnöki tisztet is betöltötte Orükos tiszte

letbeli elnöke az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatnak; tagja volt több tudományos 

folyóirat szerkesztő bizottságának Két 

alkalommal tüntették ki a Kossuth-dij 
aranyfokozatával 

Irodalom
GOMHÁS l*ál N K Fizikai Szemle. 1968

AVajn>' Károly

NYÁKÁOY f.r a z m i  is g y u ijv

(N y ü r fa u í. I H H I  ő f> r  7  -  

ftiidu/H-si. I966jtiii I I )

^•sűti pályaőr fiaként látta meg a napvilá- 

K”< Unka keresztneve öreg keres zielő- 

P,,Pjától származik. Gyula nevet katona 

""fálxin, kérésére jegyezték he. Tanulmá

nyait a kolozsi elemi iskolában kezdte, a 
középiskolát Marosvásárhelyen végezte. 
A kolozsvári Tanítóképző Intézetben 
(szolgadiákként) eltöltött évek után a bu

dapesti Tanárképző Főiskola természet
rajz-földrajz szakán szerzett tanán okleve

let. Az erdélyi dombvidék változatos nö
vényzete volt elsődleges elindítója a bota 
nika felé lájolódásának 1903-han, még 
főiskolai évei alatt, jelentek meg első szak
dolgozatai. Tanári pályáját 1904-ben a Ma
gas Tátra alján, a késmárki középiskolá

ban kezdte, de már 1911-ben Marosvá
sárhelyen tanított. 1922-ben Alexandru 
Borza, a Kolozsvári Egyetem Növényrend 

szertani Katedrájának és 3 Növénytani Mú
zeum vezetője meghívta a Péteri! Márton 

halálával megüresedett múzeumőrí állás 
betöltésére. A Kárpát-medence leggazda
gabb herbáriuma és a szakkönyvtár, vala
mint az egész évre kiszélesedő florisztikai 
kutatás lehetőségét kihasználva 1942-ben, 
nyugdíjazásának évében Nyárády euró

pai szaktekintély.
1948-b3n a Komán Tudományos Aka

démia rendes tagja, 1949-ben a „Románia 
flóráját feldolgozó munkaközösség” ve
zetője Ekkor kezdődik életének legter
mékenyebb időszaka. A kb 9000 olda
las Uóramö egészének Nyárády egymaga 

kb. 25%-át dolgozta fel. A kb. 2300 oldal
nyi flóra-anyag mellett 63 éves tudomá
nyos munkássága során 14 szakkönyvet, 
138 gyűjteményes szakkonyvben és fo

lyóiratokban megjeleni szakdolgozatot 

tett közzé, a botanikába 1627 új rend
szertani egységet (köztük 2 nemzetsé
get. 110 fajt. 127 korcs fajt. 491 válcoza- 

tot) vezelett be Róla 25 (1988) új taxont 

kereszteltek el,
Tudományos munkássága elismerése

kén! több román állami kitüntetés mellett 

az Érdemes Tudós címet is megkapta A 

Tudományos Akadémia elnökségi tagjává 

választotta.
Életművével csíksára jutóit és gyakor

latilag lezárult a lioiantkai kutatás klasszi

kus korszaka Közép-Kelet Eitrópálxm.
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Fő művei

1914: Marosvásárhely és kornyékén élrt tava

szi é.s nyárde|i növények meghatározó köny

ve. Marosvásárhely, 1937., A tordai hasadék 

monografikus ismertetése, C!u| (Kolozsvár), 

1940-44.; Kolozsvár é.s kornyékének flórája 

I—IX füzet, B. SOÓ Rezső közremCikfélésével. 

Kolozsvár, 1952-76.; Flor.i KSH (Románia fló

rája.) (Nyárády a szerkesztrthizotLság vezetője) 

I—XIII. kótet, Bükit rest, 1958 ; Flóra >ji vegela- 

ti.i Munjilor Retezat (A Relyezát hegység flórá

ja és vegetációja), Bukarest; SzovátafOrdó és 

kornyékének monográfiája (kézirat)

Irodalom

KOI’, Emil 1967 Erasmus Iuliu Nyárády 

(1881-1966) In; Figuri de botanisii romílni 

Bukarest; KÁCZ Gíhor Nyárády emlékezete 

(1881-1966), Vorns Zászló, Marosvásárhely, 

1981.; SZABÓ Attila Kortárs klasszikus, Buka

rest, 1981.; VÁCZY C : Erasmus Iulius Nyá

rády 1881-1966, Taxon (Ulrechl), XV. 1967.; 

VACZY Kálmán: Nyárády emlékezete. Műve

lődés, Bukarest. 1981; VÁCZY Kálmán- 

BAKTHA Sándor: Nyárády a természettudós, 

Bukarest 1988 , VITA Zsigmond: Nyárády éle

te és munkássága, Brassói Lapok, Brassó,

1988., VITA Zsigmond: Academicianul Eras

mus Iuliu Nyárády (1882-1966). Natura Ser 

Biolngic. Bukarest, XVIII., 1966.

Kiss Székely Zoltán

NYÍRI ISTVÁN

(Cégied, i 902. m áj. 10 - 

liudapest, 1955■ aug. j l . j

ács- és építőmesteri családból .szárma

zott. Az I. világháborúban elesett édes

apja mán, nagyon fiatalon vette át a 

munkák irányítását. Pályafutását Walder 

Gyula irodájában kezdte. Itt ismerkedett 
meg Lauber László építésszel, akivel a 

két világháború között közös vállalko
zásban dolgozlak. Számos lakó- és bér- 

házat terveztek és építettek Buda|>esien.
1933-ban, az I. kerületi Iskola utca '2—1. 

szám alatt készült lakóház, a historizáló 

és a modern építészet jegyeit egyaránt 

magán viselte. 1933-34-lwn a XII. keiti- 
leti Kékgolyó utca I0-Ix.*n valósult meg

ötemeletes bérházuk modern felfogás
ban, ugyanebben a kerületben, a Gébics 

utca (j/a.-ban egy szabadon álló, magas- 
tetős ikerház, valamint a Fürj utcában 

épített lakóépület.

Nyíri és Lauber pályázaton nyerte el a 

pécsi Mecsek szálló megbízását 1934- 
ben A kiviteli terveket Nendtvich Andor 
és Visy Zoltán pécsi építésztervezőkkel 

közösen készítették A mű nagy közön
ségsikerét |elzi az is, hogy számos kora
beli mozifilm helyszíneként szerepelt.

Nyiriék 193ö-ban a Budapest belváro

si Irányi utcában emeltek újabb bérhá

zat, valamint az I. kerületi Szabó Ilonka 

utca 57. szám alatt egy lejtős terepen ál
ló, lapos tetős, háromemeletes bérvillál 

gróf Esterházy Benedek számára, Az 

1936-37 során felépített Szép utcai hat

emeletes épületüket, a Lovaregylet szék
hazát és lakóházát - a mecseki Üdülő

szállónál már sikerrel alkalmazott - hoin- 
lokzalsíkból kiemelkedő, szinteket átfo

gó lodzsarendszere, valamint a lapos- 
tetót szegélyező, markánsan megjelenő 
lamellasor avatta a kornyék jellegzetes 

épületévé. Az V. kerületben, a Szabad

ság-téren, a Pénzintézeti Központ kőla

pokkal burkolt, lapostetejű - legfelső 
szintjén visszaugratott homloksík felelt 

határozott vonalként végigfutó párkányi!
hétemeletes irodaháza 1942-ben ké

szült el. 1948-ban, a magántervezőiro

dák megszüntetése miatt Ny. 1. a KO  
ZÉIH'ERV, majd jogutódja az L1VATERV 

nagyvállalat kötelékébe kényszerült. Terv

rajzai nyomán épült az Erzsélx-t-téri MÁV- 

AUT autóbusz-pályaudvar. Nyíri István 

munkásságát 1953-l>an az Ybl-díj első 

fokozatával ismerték el.

Irodalom

MAJOR Máté: Ny. I 1902- 1955 In Magyar 

Építőművészet, 1955.; Évek. mflvek, alko

tók, Ybl Miklós díjasok és műveik 1953-94 

Bp.. 1995 , l'ERKAI András lluda építészete 

a kél világháború kózt. Bp .1995

Mújdricza /W*’r
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OBKRTH HERMANN
(Nagysxtöeu, 1894. fán . 25. - 

Feitcht, 1989- dec 28.)

Már középiskolás korában foglalkozott 
az űrkutatás gondolatával é-s rakéiakisér- 

leiekkel. Orvos apja nyomdokain halad
va Münchenben orvosi tanulmányokat 

kezdett, majd a háború alatt egészség

ügyi szolgálatot teljesített. A háború uian 
nem folytatta orvosi tanulmányait, hanem 

Münchenben. Heklelbergben és Göttin- 

genben matematikát, fizikát, kémiát és 

csillagászatot hallgatott.
Az űrrakétáról írt doktori értekezése 

az elsó olyan mű, amely nemcsak lö 
széi a kérdésről, hanem a fejtegetéseket 

matematikai számításokkal is alátámasztja, 
Az értekezést 1922-ben Max Wolf (neves 

csillagász) visszautasítja ,A mű csilla
gásznak túl technikai, a mérnöknek túl 

•anta.vztikus. az orvosnak teljesen irreá

lis" A kolozsvári egyelem viszont az ér
tekezést mint tanári diplomamunkát, di
csérettel elfogadja. O. H ezután Seges
váron - most már Romániában - tanítani 

kezd. Itt. majd Medgyesen egészen 193H- 
'K tanít, köziben állandóan kísérletezik 

Kísérleteiben segítséget nyújt az UFA film* 
Kyár megbízása a húszas évek végén 
szakért őkém működik közre az Asszony 

** Holdon című film forgatásánál. Erdélyi 
évei alatt dolgozta ki a cöbblé|x.'sós ra

kéta elvét (ezt a kérdési megvitatta Ciol- 
kovszkijial), kísérleteket végzett a folyó* 
kony hajtóanyagú rakéta lüzelőterének 

(úv6ká|ának kialakiiására. űmiha ter- 

Vvt dolgozott ki stb
Kísérletei és elméleti vi/.sgálalai alátá- 

,T'Hswouák azon elveket, amelyeket már 
'^23 l»an megjelent elsó könyvel x.-n le- 
N2ogezeti a technika elérte azt a le|kxlé- 

■si szintet, amely lehetővé teszi gépi l>e-

rendezéseknek a légkörön túlra juttatá

sát; elérhető lesz olyan .sebesség, hogy 
ezek a szerkezetek képesek lesznek a 
Föld gravitációs terét elhagyni; ezek a 
szerkezetek előbb-utóbb képesek kész

nek embert is szállítani.
1938-ban nyílt lehetősége, hogy be

kapcsolódjék a rakétakutatásba. Először 
Béoiben. majd Drezdában, végül Peene- 
mundén dolgozott. Már tanár korában 

!>ebizonyítotU. hogy kiváló műszaki ér
zékkel megáldott, rendkívül ügyes kísér

letező. Mint külföldi állampolgárt nem 
akarták a katonai kísérletekbe bevonni
F.kkor, 1941-ben, vissza akart térni Ro
mániába. Csak ez után helyezték Peene- 

mundére, ahol Walter Domberger tábor
nok irányította a kísérleteket. O  itt meg
lepve tapasztalta, hogy számos ötletét 
megvalósították, illetve Werner von Braun 
vezetése alatt megvalósításuk folyamat
ban van Szoros kapcsolatot épített ki 

Braunnal, ennek ellenére nem a kísérleti 
telepre osztották be, hanem irodában dol
gozott. munkája a szakirodalom feldol
gozása és értékelése volt Ilyen módon 

tehát a V-2 kidolgozásában közvetlenül

nem veit részt.
A háixxú ulán néhány évig kertészke

dett. kiváló eredménnyel. 1950-től Olasz
országban dolgozott, a haditengerészet

től kapott megbízást ammóníum-nitrát 
hajtóanyagú rakéta fejlesztésére. Rovi- 
debb németországi tartózkodás ulán. 

von Braun meghívására az amerikai Red 
stone Arsenal-ban (Alabamában) dolgo
zott 1955 és 1958 között Németország

ba 1962-ben tért vissza. Ezután irodalmi 
tevékenységet folytatott 1983-lwn részi 

vett a budapesti asztronautikai kong
resszuson. Kidenili, hogy heiven évi tá
voliét után is folyékonyan lieszél és ír 

magyarul
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Számos kitüntetést kapott, öt egye

lem avatta díszdoktorává. Számtalan el
képzelése megvalósult még élete so

rán, mások - így az elektromos hajtású 
űrhajó terve, a világűrbe telepített, nap
energiát hasznosító erőmű, és még sok 

más - azon kategóriába sorolható, ame
lyek élénken foglalkoztatják a tudóso
kat ma is, de megvalósításuk még várat 

magára.

Főbb művei

Die Rukete zu den Planetenraumcn. 1923 , 

Wege zűr Raumschiffahrt. 1929, Menschen 

im Weltraum. 1957. (Angolul: Mán intő Space. 

1957.); Das Mondauto. 1959.

Irodalom

MAKRA Zsigmondi H O., az űrkutatás Ma

gyarországon született úttörője. Természet 

Világa, 115. 1984.; GUMAN litván: H O a 

rakétakutatás apostola Űrhajózás, I 1990

Makra Zsfgmond

OKOLICSÁNYI FERENC

(Szatm ór megye, 1894.Járt.

London, 1954 ottt. >)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Mű
egyetemen kezdte, ezt azonban az első 
világháború miatt félbe kellett hagynia. 

Később Németországban tanult tovább, 

1935-ben az erlangeni egyetemen fiziká

tól doktorált A háborúban hadlpilóta- 

ként teljesített szolgálatot. A háború után 
egy ideig itthon dolgozott különböző ta

lálmányai fejlesztésén. 1926-ban már Ber

linben, a Telehor A G. keretéiben, Mi
hály Dénessel együtt végzett kutatómun

kát az akkor induló távolbalátással kap
csolatban Hamar felismerte a Nipkow- 

táresás rendszer egyik kikerülhetetlen hi

báját, a kép gyenge fényerősségéi E kér
désről irta egyik legjelentősebb tanulmá

nyát is, 1930-ban.
A csekély fényerő javításával töb

ben próbálkoztak, a legjobb megol

dásra O F jutott: megszerkesztette a 

tükör csavart Ez egy eléggé meredek

lejtőjű végtelen csavar, amelynek felü

letét jól tükröző anyagból képezik ki. 
A tükörcsavar forgás közben a rávetí

tett fénysugarat állandóan más és más 
szög alatt, más és más irányban veri 

vissza Ily módon a gyorsan forgó tü

körcsavar képbontóként, a vevőben pe
dig leképezőként alkalmazható Mivel 
az adó és a vevő tükörcsavarjai kicsik 

és könnyűek, egy gyenge szinkron 
motor is alkalmas forgatásukra Rend
szerét O  F még a Telehor A. G. labo

ratóriumában dolgozta ki, de gyakor

lati kivitelezésére, 1933-ban, már a nürn
bergi Takede-cégnél került sor, ahol 

fejlesztő-mérnöki beosztást kapott Rö
vid időn belül egy homon'i tükörfelíi- 

let-kiképzéssel, nagy képek vetítésére 

alkalmas rendszerré fejlesztette talál
mányát, és megoldotta az úgynevezett 

sorváltós képbontás és -Összerakás prob

lémáját. Doktori diplomája megszerzé
se után Angliában telepedett le, ahol a 

Scophony Ltd. és más cégek munka
társa lett Rendszerén tovább dolgo
zott; az 1938 évi angol rádiókiállitás 

alkalmával már nagyméretű képeket 

tudtak vetíteni Részt vett a kezdeti an
gol tv-klsérletekben. A második világ

háború után a színes távolbalátás kér

déseivel foglalkozott; az egyik szaba

dalmának felhasználásával készült szí

nes sorváltós katódcsövet 3Z Egyesült 

Államokban sorozatban gyártották 

Utolsó éveiben a londoni R W Gun- 

són magtermeltető és -kereskedő cég fő

mérnöke volt Itt megtervezeti egy szín- 

különbség érzékelésén alapuló, elektro

nikus elven működő magosztályozó gé

pet Ez olyan jól sikerült, hogy a cég el

határozta: azon túl, hogy maga is alkal

mazza, megkezdi az Ilyen rendszerű gé

pek gyártását és értékesítését, különbö
ző terményekre kidolgozott változatok

ban Jelenleg a 180 fős Gunson's Sorté* 

Ltd. az Ilyen típusú gépek területén a 

világ vezető szállítója: Száznál több or

szágba exponálnak
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Irodalom
MYHKS. L. M Television optics London, 

1933.; CUNDLACH, F. W Die neueate Fort- 

SChriUe des Fernsehens Dér Naturforscher. 

1933 34.. UAHITS Viktor: A távolbalátás tech

nikája. Bp.. 194S, HÁCZ István A televízió 

fejlődésének két magyar úttörője Technika

történeti Szemle, 1967

Vajda Pál- Vajdáné Csizmánk Irén

OLÁH MIKLÓS

(Nagyszeben, 1495 Jan  10.- 

Rozfony, 15(58 Jan 14.)

Román fejedelmi családból származó 

magyar főpap és diplomata, humanista 
történeti és fóldra|zi iró. Mohács után 
Habsburg Mária királynő kíséretében, 

mint ktr. titkár követte úrnőjét Német
alföldre. Itt fejezte be legfőbb művét a 
Hungana et Attila cimű történeti-föld

rajzi írását, amely mint részletes törté
neti földrajz a térképíró fejérvári Lázár 

deák közel egyidejű Magyarország tér
képével együtt a legteljesebb gazda- 

'-ágloldrajzi, vízrajzi és művelődéstörté
neti képet adja számunkra a középkor 
végi. Mohács előtti Magyarországról 

Munkáját nagyrészt saját tapasztalatai 
lapján irta. hiszen mint az ország egyik 

leggazdagabb egyházi főura és mint 
királyi titkár is jól ismerhette hazánk 

földjét, területét Távozása után Ls mód

jában állhatott az újabb utazók tapasz

talainak leihasználása

Célja az volt, hogy az ország tenrté- 
s**ti és kulturális viszonyainak, gazdasá

gának hű bemutatásával mozgósítsa a 

keresztény Nyugatot - a török ellen: az 
ország felszabadítása érdekében írását 

tehát mozgósító röpiratnak szánta, s ezért 

minden adatát, állítását gondosan ellen

ezte  és ellenőriztette, s végül a kor Jeg- 
jele.seljb földrajztudósaival (még Rottcr- 

dami Krasmu.vsal is) átnézette, s „szamiz- 
datját* csak ezután szándékozott nyom* 

<lál'a adni Erre azonban akkor nem ke
rtül sor - életéiben csak kéziratos fonná-

han terjesztették (Bél Mátyás jelentette 
meg először, 1736-ban).

Hazatérése után zágrábi, majd egri 
püspök, később esztergomi prímás és 

kir. helytartó is volt. Ó tette át prmúsi 
székhelyét (a török elől menekülve) Esz 
tergomból Nagyszombatba, és a későbbi 

egyetemalapítást is előkészítette a nagy- 
szombati káptalani iskola akadémiává 
szervezésével Az ellenreformáció szer
vezése során ő hívta he az országba a 
jezsuitákat, amely rend a későbbi egye

tem oktatójává és fenntartójává vált Le

velezése, iskolájára és könyvtárára vo
natkozó írásai, és végrendelete Ls becses 

művelődéstörténeti kútfő.

F<5 muvc
Hungária. (Ford.; NÉMETH Béla, sajtó alá 
rend SZIGETHY Gábor ) Bp . 1985

Irodalom
SZEMES József: O M. Esztergom, 1936.; V 
KOVÁCS Sámloc (szerk ). Magyar huma
nisták levelei Bp . 1971.. KULCSÁR Péter 
(szerk ): Humanista tönéoetirúk Bp., 1977.

P Károlyi Zsigmond

OLGYAY ALADÁR és 

OLGYAY VIKTOR

(Ruttafiest, 1910 szepl 

Prtnceion, 1905 OA ladar)

(Budapest. 1910. szept. I  - 

PriHCeiott. 1970 0  Viktor)

Az ikertestvérek neveltetése édesapjuk, 
Olgyay Viktor, a Szépművészeti Főiskola 

tanára, festőművész műtermében indult 

A budapesti Műegyetemen 1934-ben sze
rezték építészmérnöki oklevelüket Két
éves római ösztöndíj utáni vándoréveik 
során Párizsban Le Cörbusier-vel, Lon

donion az akkor ott élő Breuer Marcellal 

találkoztak, és kél szemesztert végeztek a 
New York-i Columbia Egyetemen. 1938-
47 között Buda|>esten volt építészirodá

juk Terveiket a Modern Mozgalom nem
zetközi. amerikanizáló technokrata szel
lemének, a Római Iskolának és egy tér-
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mészetes építőanyagokat használó regio- 

nalizálásának az ötvözete, valamint az 
apró részletektől a városépítés léptéké

ben való gondolkodásig terjedő kompe
tencia teszi figyelemre méltóvá. A New 

York-i világkiállítás magyar pavilonja

(1939), a budapesti Stühmer Csokoládé
gyár (1941) és a balatonaligai üdülőtelep 

(1943) fontosabb, megvalósult munkájuk 
Ezután terveik papíron maradtak. A két

nyelvű Árts and Artísts in Hungary soro
zat első és egyetlen köteteként Olgyay <& 

Olgyay címmel 1946-ban 26 tervüket 
publikálták, és a következő évben kiván

dorollak. A kötet 1951-es amerikai kiadá

sához Breuer Marcell írta az előszót, a 
borítólapot Kepes György tervezte.

Amerikában nem a tervező építészek 

között, hanem az egyetemeken találták 
meg a helyüket. Négy évet töltöttek az 

indianai Notre Dame University-n, majd 
az M 1 T. után a Princeton University-n 

rendezték be saját műhelyüket, ahol az 
50-es éveknek kétségkívül legjelentősebb 

építészeti kutatásait folytatták. Ezekről a 
Progressive Architekture és az Archltec- 
lurat Fórumban publikáltak. 1963-ban 

megjelent Design with elimate: an App- 
roach to Biodimaik: Regionálisul című 

kötetük a korszerű regionális építészet 

első átfogó tudományos módszertana, 

amely különösen nagy hatással volt a 

harmadik világ „fejlődő évtizedének épí

tészeiére A könyv spanyolul és olaszul 
is megjelent. Az Olgyay testvéreket tart- 

|uk a „passzív-szoláris" építészet feltalá

lóinak

Ttíbb művek

Solar Control ami Slmling Oevites l'rince- 
tón Untvcrsily Press, 1957: Design with Cli- 
mate an Appriucli to llmdiivutic Reginna- 
lism. 1'tiiKelun Umver.sily Press, 1963.

Irodaiam
COOK J Olgyay and Olgyay in Hungary 
ami America - Invt-nlinjt Hicx'llm.Uii Archl- 
(eciiire. Acia Teelinita Arad. Sci. Hung.. 100 
19H7

M ányi Károly

OLTAY KAROLY
(fítuiapeat. 1881 ápr 8- 

Buelapesl, 1955 oki. 18.)

1903-ban szerzett mérnöki oklevelet a 
budapesti József Műegyetemen, utána a 

geodéziai tanszéken, Bodola Lajos pro

fesszor mellett tanársegéd, majd adjunk
tus lelt. Az 1907-08. években Polsdain
ban volt felsőgeodéziai tanulmányúton, 
majd felsőgeodéziai és geofizikai méré

seket végzett. 1910-ben számos előadást 

tartott, beszámolva mérési eredményei

ről és módszeréről. 1910-ben nevezték 
ki helyettes tanárnak, 1913-tól haláláig a 
geodézia rendes tanára volt a Műegyete
men

A Magyar Tudományos Akadémia 1918- 

ban tudományos tevékenysége elismeré

seként levelező tagjává választotta. 1927- 
ben létrehozta a Magyar Geodéziai Inté

zetet. ennek tudományos tevékenységét 

ő irányította. Részt vett az Eötvös-féle 
geofizikai és felsőgeodéziai mérések

e n , invariábilis ingákkal gravitációs mé

réseket végzett, az ún. Sterneck-féle in

gákkal az ország számos helyén megha

tározz a nehézségi gyorsulás szabatos 

értékét

1932-től 1950-ig Budapest városméré

sének munkatársa: ennek céljából invar- 
dróttal rendkívül nagy pontosságú alap

vonalmérést is végzett.

1945 után jelentős újjáépítési tevé

kenységet feltett ki: a felrobbantott 
Duna- és Tisza-hidak újjáépítésével kap 

csőlátás geodéziai méréseket, a szük
séges milliméterrendű, nagy szabatos 

ságú méréseket és kitűzéseket irá nyi

totta.

1925-ben megalapította, 1949-ig szer
kesztette és (részben sajál költségén) 

adta k i a Geodéziai Közlöny című ma
gas színvonalú tudományos folyóiratot.

1929-ben megalapította a Magyar Foto

grammetriai Társaságot, ezt elnökként 

vezette. A Társaság 1941-ben tiszteletbe* 

li tagjává választotta



1945-ig elnöke volt a Nemzetközi Ge
odéziai és Geofizikai Egyesülei magyar 
tagozatának, és a nemzetközi szervezet 
részére tudományos értékű jelentéseket 

készített.
A budapesti Műegyetemen fontos sze

repet vállalt a szegénysorsú hallgatók 

támogatásában, tanárelnöke voli a Mii- 
egyetemi Segélyegyletnek és más diák
jóléti intézmény vezetésében is szere
pel vállalt. Geodézia című tan- és kézi

könyvét (1-4. k Bp , 1919-20.) a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet aranyérmé
vel tüntette ki; nemzedékek tanultak 

belőle.
1955-ban megkapta a műszaki tudo

mányok kandidátusa címet
Több geodéziai műszert szerkesztett, 

ezek közül a legismertebb az Oltay-féle 

nagy szintezőműszer, a prizmás tahimé- 

ter és a normál teodolit

főbb művei

A geodézia elemei Hp.. 1921 . A földi és légi 
fotogrammetria alapelvei és műszerét Bp . 
1926 ; Geodéziai egyetemi tankönyv I5p., 
1951., A budapesti invardróiméré.v llp., 
1951

Irodalom
A BMK oktatóinak tudományos és műszaki 
alkotási (összeáll MAJOR Máté) lip . 1952.. 
^ ;'Xyar műszaki alkotok Hp., 1964

Véyb Ferenc

6M________________________________

ORBÁN BA1ÁZS

(UngyOfahm. 1829 febr 3 - 

1890 ál>r 19.)

,fó. néprajzkutató, tudós, az MTA levelező 

*agfa. politikus, a „szegény Ixíró" és ahogy 
s*tikebb pátriájában azóta sem neveztek 
*>{>■ mást. _a legnagyobb székely" volt A 
^ékelyföld legkalandosabb életű irója-tu-

* * s'*. akinek életútja csak a Körösi Osonta 

Nándoréval mérhető össze
Báró Orlxin János huszárszázados és

* magyar, félig görög származású 
Knechtel Eugénia második fia Sorsát lx>

nyolult kalandregényként szinte előre ve
títette családjának izgalmas története: a 
Konstantinápolyból lányával Magyaror

szágra hazatérő anyai nagyapja visszauta
záskor hajótörés áldozata lesz Az időköz
ben férjhez ment leánya Eugénia, 1846-ban 

kapta meg anyja üzenetét, hogy utazzanak 
Konstanünápolyba, mert minden vagyonát

reájuk hagyja.
Az ifjú O. B. udvarhelyi református 

kollégiumi tanulmányait - ahol a kor re
formeszméivel találkozik megszakíta

ni kényszerült. Szüleivel elindult Kons- 
tanlinápolyba, de útközben értesültek 
özvegy Knechtel Jánosné elhunytáról 

Az örökség nagy részére mohamedán 
papok tették a kezüket. Az örökség 
visszaszerzésére 17 évig tartott a per és 
ebből O. B tizenkettőt hazájától távol 

töltött el.
Az első éveklx.*n beutazta Szíriát, Palesz

tinái, Egyiptomot, Görögországot. A 48-as 
forradalom és szabadságharc nagy hatás
sal volt rá. 150 fős szabadcsapatot szer
vezett és hazaindult, de Vidinnél értesült a 
v ilágo s i fegyverletételről Visszatért Tö

rökországba , 1849-52 között támogatta a 
magyar emigrációt, Kossuthhoz utazod, 
m eghiús íto tt egy ellene irányuló mérgezé

si kísérletet.
1852-ben Londonba hajózott, ahol a 

British Mnsetimhan keleti utazásai so
rán megismert országok történetét ta

nulmányozta. Itt kötőit ismeretséget és 

barátságot Mazzimve! és Louis Blanc- 

nal
L o n d o n t ó l  Teleki László segítségé

vel Jersey, majd Guersey szigetére köl
tözöl!, ahol több évet töltött el a szám
űzetésben élő Victor Hugó és családja 
társaságában. Az iljú O. B feliétten híve 
az .1793" írójának, aki léiig tréfásan 
mondta, hogy .kétszáz Orbán Balázs és 
meg ludnám bukcaini a császárságot", la. 
Hugó meg két fia társaságában kezdte 
meg a fényképészt na sságot, mely szen

vedélyét és ludásál a későbbiekben hasz- 

noctítolia.

____________________________________Orbán



Orbán 612

1855-ben újból visszatért Törökország

ba, majd szüleivel 1859-ben Predeálnál át
lépték a magyar határt.

A bukott forradalom után ébredező 

Székelyföldre O. B. hatalmas tudásanyag
gal és tettvággyal érkezett haza. Victor Hu

gó szellemét, a demokrácia iránti vágyat és 
a romantikus szemléletet hozta magával.

Azonnal munkához látott és két év alatt 

kiadta kisázsiai utazási élményeit hat kötet

ben, Utazás Keleten címen. 1864-ben ma
gyarra fordította Szaif Ztiliázám arab szul

tán regéjét Kelet tündérvilága vagy Szaif 

Züliázám szultán címen két kötetben

Közben bekapcsolódott az aktív köz

életbe is, Udvarhetyszék főjegyzőjévé vá
lasztották.

Keleti utazási élményei megírása után 

elhatározta, hogy tapasztalatait, tudását a 
Székelyföld felfedezésére használja fel. 

1862-ben indult el több mint fél évtizedes 
kőrútjára Többnyire gyalog bejárta az öt 

székely széket (több mint ötszáz helysé

get) Hihetetlen munkabírással, egy meg

szállott kitartásával sajátos munkamód

szert dolgozott ki: egy-egy központi tele
pülésből kiindulva bejárt minden falut, 

várost, a legeldugottabb tájat is becser

készte Megvizsgált minden lehetséges for

rást: 3 levéltárakat, régi levelesládákat, ré

gi iratokat, feljegyzéseket a fára, kőre, épü

letekre, harangokra, fejfákra, de megfi

gyelte a nép szokásait, életmódját, észjárá

sát, hagyományait, meséit, felkereste a ha

tárokat, dűlőket, kősziklákat, barlangokat, 

remetelakokat, patakokat, a föld rejtett 
dolgait. Egy tudós kutató alaposságával 

gyűjtött össze minden lehetséges infor

mációt a Székelyföldről Az összegyűjtött 

anyagot leírta, lerajzolta, lefényképezte, 
hogy ily módon is dokumentálhassa azt 

fómflvében. a Székelyföld leirásá-ban
flu első kötet 1868-han jelent meg, a ha

todik, az utolsó 187Vban Műve egyedül

álló, a Székelyföld történelmi, néprajzi, 

művészettörténeti, természeti, geológiai, 

gazdaságtörténeti állapotát öleli fel valósá
gos enciklopédiát adva. A rendkívüli, egy

személyes teljesítmény egész intézmények 
sorainak munkáját pótolta.

Köztien O. B. politikailag is sikeres volt,

1870-től Marosvásárhelyen képviselő füg
getlenségpárti programmal, majd a szé- 
kelykereszlúri, 1881-től pedig egész halá

láig a berettyóújfalusi kerület parlamenti 
képviselője.

1882-ben jelent meg a Magyar Népköl
tési Gyűjtemény sorozatban tíz néprajzi 
témájú közleménye. Kiadta parlamenti be

szélteit is hat kötetben.
Főmüvét a korabeli kritika nagy elisme

réssel fogadta. 1887. május 17-én a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagjává 

választotta. Székfoglaló beszédéi .A széke

lyek származásáról és intézményeiről” 
címen tartotta. 1888-ban a Párizsi Világki

állításra ment és beszédet tartott a Pan- 

théonban Victor Hugó sírjánál

Az elismerés munkájának folytatására 

ösztönözte. Tízévi munka után 1889-ben 

jelent meg az utolsó nagy műve. a Torda 
város és környéke.

Végakaratának megfelelően családi bir

tokán, Szejkefürdőn temették el Végren
deletében fő örökösének a magyar népet 

tette meg: "a magyar népet tekintem csa

ládomnak és azt kívánom fő örökösömé 
tenni,. földi javaim azt a részét amely leg
inkább szerzeményem, a hazai közműve

lődés és a faj megmentés oltárára szente

lem, ... minden részesedésemet hagyomá
nyozom az Erdélyi Közművelődési Egylet

nek, hogy azt bölcs l>elátása szerint fordít

hassa a székely kivándorlás meggátolá

sára".
A „legnagyobb székelynek” 1969-ben az 

emlékező székelység új, méltó síremléket 

emelt Utolsó munkájaként, poszt-mortem, 
1971-ben jelent meg a Marosvásárhelyen 

előkerült és megmaradt dokumentum 

fényképgyűjteménye (100 db): a .Székely
föld képektn-n"

l-'ribb művei

Utazás Keleien IWÍ2 ; Székelyföld leírásit 
186H-1K73 ; Turda város í-s kornyéke IHK9 . 
Székelyföld képekben 1971.



Irodalom

CSATÁRI Dániel: O. II. és a .Székelyföld leírá

sa', Hp , 1882.; O  li Székelyföld képekben 
Bukarest, 1971.
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Darahássy Sándor

______________________________ Orowan

nyolországi Cádiz börtönébe .szállították 
őket. O. L-nek szerencsére hamarosan 
sikerült kiszabadulnia, és hazatérte után 
Nagyszombatban lelkészként működött.

Főleg hittudományi értekezéseket írt. 
Földrajzi szempontból jelentősek azok a 

levelei, amelyeket egyházi személyisé
geknek küldött, és ezek később külön
böző kiadványokban megjelentek

K u  Irodalom
” középiskolába, majd felvet- SZAMÓ L. Magyar múlt Dél-Amerikiban.

Huenos Aires, I97fl. és Hp., 19K2, SZAHÓ 
L: El Húngaro Ladislo Orosz en tierras Ar
gentína*, 1729-1767 Buenos Aires, 1984.

Balázs Dénes

OROSZ LÁSZLÓ

(Csicsfr, 1697. dec. 18- 

N*&**Ombat. I 77J  jú i 11)

ték a jezsuita rendbe. A Jézus-társasági

ak trencsém noviciátusában tanult, utána 
a grazi főiskolán Több izlx-n kérelmez

te a rend generálisától, hogy tengerentú
li missziós munkát vállalhasson, de csak 

1726-ban kapta meg az engedélyt Nyel
vi felkészülés céljából két évet Spanyol- 

országban töltött, majd rendje Dél-Ame- 

nkaba irányította 1729 elején szállt part
ra Buenos Airesben, és abban remény
kedett. hogy eredeti életcéljának meg
felelően életét őserdei .vad indiánok 

megtérítésének szenteli. A rendtartomány 
főnöke azonban felismerte nagy művelt
ségét. és úgy határozott, hogy a rend 

nem sokkal az előtt megnyílt cordobai 

egyetemén kell tanítania. Beváltotta a 
bozzifűzott reményeket: működésével 
M|x:z.sdi)lt az egyetem tudományos élete.

ö  ugyan ismételten kérte, hogy részt ve- ___________| ..... ......—

bev>en hittérítői munkában, de mindig '.~”“""után ;rt' cikket a Zeitschrift fúr
etota-Nitották. Csupán egyszer nyílt alkal* l*-r ’\ ,márj| Ettől a közleményétől 
•na arra, hogy sorra látogassa a pára- 'YM 
KUJiyi missziókat, ahol találkozott egyik 

•magyar rendtársával, Limp Ferenccel.
1746-ban a rendtartomány ügyvivőié

ként (prokurátoraként) Madridiba és Hó

nkba utazott, majd számot* kiváló szak- U  p

^miiért maga koré gyűjtve, 1749-be'' „yaBerTe'iz  eredményre jutott
•'niét visszatért Argentínába. Kulturális niacvar (Manchesterben dol-
tevékenységénck legnagyobb érdemei a szí Mth4ly lS.

Kozé tanozik. hogy ő  állította fel az első g felfedezését követően mintegy

nyomdát Cordobáb.in 1758-lwn . ^  ,ö(to« itthon Dolgozott az
A jezsuiták kiűzetéséről szóló királyi ,wrH ^  ui>oratónuinátx»n, továbbá 

rentlrWi 1767 közeién Argentínába éfke- szénbányának 1937-

í*,t A katonák összegyűjtötték az egye- •’za 1 , jivozott. ezután a szakmai
««n lanárait, köztük O.l-t te. és a spa- >>en Angua

OROWAN EGON

(Budapest. 1902. míg. 2. - 

Honon, 1989- <tug. 4.)

A fémfizika, a fémek képlékeny alakvál
tozásának világszerte ismert szakértője, 
de ezenkívül foglalkozott geofizikával, 
orvosi fizikával és számos mis tudo
mányterülettel is.

Budapesten, a IX. kerületi állami fő

gimnáziumba (Mester utca) járt. Egye
temi tanulmányait Bécsben kezdte, 
majd a berlini charlottenburgi egyete

men folytatta Itt, 1928 és 1933 között 
végzett munkájáról Budapesten, haza-

számílják a modern fémfizika születé

sét. Érdekes, hogy a folyóiratnak ugyan
abban a számában, amelyben Orowan 
leírta a diszlokáció fogalmát és ezzel 

utat nyitott a fémek képlékeny alak- 

változásának magyarázatához, lénye-
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kapcsolata Magyarországgal megszakadt. 
Angliában a birminghami egyetemen ka
pott állást, ahonnan 1939-ben Cam- 
bridge-be ment. s ott a Cavendish Labo
ratórium munkatársa lett. Gyakran ment 
át az USA-ba, ahol a Massachusetts lasti- 

tute of Technology (MIT) munkatársai
val .szoros kapcsolatot épített ki. Végül 
1950-ben elfogadta a MIT meghívását, 

nagy meglepetésre nem a fémtant tan

széket választotta, hanem a gépészeti 
tanszék professzora lett (Institute of Me- 

chanical Engineering). O. E. tekintélyét 

nem a diszlokációelmélettel alapozta 
meg az USA-ban, hanem azzal, hogy a 

legkülönfélébb gyakorlati problémákra 
tudott megoldást adni. A diszlokációkat, 
azaz a fémek kristályrácsában lévó hibá

kat, csak akkor tekintette a szakmai köz

vélemény valóságnak, amikor több mint 

húsz évvel a felfedezés után az aranyfó

lia diszlokációit sikerült elektronmik
roszkóppal lefényképezni.

O E. felismerte, hogy a fémek képlé- 

kenységére kidolgozott elmélete köze 
tekre is alkalmazható, ezért fordult érdek

lődése a geofizika felé, ahol szintén je
lentős tudományos eredményeket én el

A mérnöki tudományon és a fizikán 
kivül még sok más területtel is foglalko

zott. így pl a rákos szövetek növekedé 

sének elméletével (ezt párhuzamba állí
totta a kristály növekedéssel), az emberi 

értelem fejlődésével stb.
Élete utolsó évtizedében társadalom- 

tudományi előadásokat tartott; az embe

riség fejlődését vizsgálta a gazdasági, tech
nikai stb tényezők hatása alatt. Erről irt 

könyve kézirallxin maradt

Tagja volt számos tudományos aka

démiának (Royal Society of London, Na

tional Academy of Sciences [USA], Ame

rican Academy of Aris and Sciences [USA] 

stb).

Rendkívül sok cikket írt.

Tobl*»zör hazalátogatott Magyarország 

ni. azonban a hazai szakmai körökkel 

nem volt kapcsolata.

Néhány cikke
Die Zugfestigkeit von Glimmer und das 
Problem dér Teclimsclien Festigkeit. Zeit
schr f. Phys. 82. 1933., Zűr Knsiallplasiiziui 
l„ 11., III , Zeitschr f. Phys. 89. 1934 ; Prolv 
lems of Plastic Gliding. Proc. Phys. Soc. (A) 
52 1942.; The Origin of Mán. Natúré !75. 
1955.; Continental Dnft and the Origin of 
Mountains. Science 146 1964.

Irodalom

l'hysics of Strength and Plasticity. (Edited l>y 
Mi ARGON, Dedicater «o Egon OROWAN) 
MIT. USA, 1969., NAGY Ek-mér E O Fizi
kai Szemle, 39. 1989.

Makra Zsigmond

ORTVAY RUDOLF

(Miskolc, 1885 Jan. I - 

fíudapest. 1945-jan . 2.)

A budapesti Tudományegyetem bölcsé

szeti karán matematikát és fizikát hallga

tott, 1906-08 között a göttmgeni egyete
men tanult. 1909-től a kolozsvári egye

tem fizikai intézetében volt tanársegéd, 

közben doktorált. Debye-nél Zürichben, 
majd Sommerfeldnél Münchenben dol
gozott 1915-ben Kolozsvárott habilitált, 
egyetemi magántanár, majd az elméleti 
fizika tanára lett. 1925-ben az MTA lev 

tagjává választották. 1927-ben jelent meg 

„Az anyag korpuszkuláris elmélete" című 

könyve. 1928-tól haláláig a budapesti 

Tudományegyetemen az elméleti fizika 

professzora volt.

A Tudományegyetemen az elméleti 
fizikát 1870-tól 1878-ig Eötvös loránd 
adla elő, utóda e tanszéken az aránylag 
konzervatív szakember, Frűhlich Izidor 

volt 1928-ig Ortvayval új korszak kez
dődött: ekkor a klasszikus mechanika és 

a maxwelli elektrodinamika mellett a re

lativitás- és a kvantumelmélet is „levo

nult" az egyetemre Elsősorhan az ó ér
deme, hogy a magyar elméleti fizika lel- 

zárkó/ott a világszínvonalhoz, bár nem 
annyira kutató, mint inkább oktató és 

lelkes szervező egyéniség volt
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Egyetemi előadásai kiterjedtek az el
méleti fizika összes diszciplínájára A hall- 
Katók számára sokszorosított jegyzeteket 
készíttetett. Korszerűsítette az elméleti fi

zikai intézet könyvtárát, visszamenőleg 

is lx?szerezte a jelentős német és angol 

nyelvű folyóiratokat. Az intézetet meg
nyitotta minden érdeklődő számára. Sze
mináriumán a hallgatók :» fizika élő 

problémáiról referáltak; felkarolta a te
hetségeket Elméleti fizikai kollokviumot 
szervezett, amelyre meghívta az iparban 
dolgozó fizikusokat, a társtudományok 

művelőit és az érdeklődő középiskolai 

tanárokat is Hatást gyakorolt a társtudo
mányok oktatásának modernizálására is. 

Szoros kapcsolatot tartott a külföldi egye

temeken tanuló és dolgozó magyar fizi

kusokkal.
Neumann Járvos, Wignerjenő, Lánczos 

Kornél. Teller Ede, Tisza László, Polányi 

Mihály és mások is megfordultak nála, s 

a kollokviumokon beszámoltak a leg- 

űjabb kutatási eredményekről Mikor 

P^dig a hálx>rú kezdete után e tudósok 
m5r nem jártak haza, sűrű levelezéssel 

irtotta fenn veliik a kapcsolatot A Mate
matikai és Physikai Társulatin életet vitt. 

Oda is neves fizikusokat hivott meg ak

koriban Planck, Sommerteid. Heisenlxrrg. 

k'ddington tartott előadást Budapesten 
^  K rendkívül olvasón, széles látókörű 

ember volt, akit a matematika, a esiltagá- 

a biológia mellett a filozófia és az 

ari'heológia is érdekelt. Sokat utazott: 
^Gátlásokat unott Németországion. az

Egyesült Államokban és lndiál»n is 
Tragikus halála után munkáját az álta- 

^  felfedezett utód, Novolwtzky Károly 
íolytatta, aki ezeken az alapokon, de 
már kedvezőbb viszonyok között épitet- 

ki a magyar elméleti fizikai iskolát

Kl^PAl.VI Kt-tsft Nélúny adat O « inűM>- 
“l'véhei Fixikni Szemle. 1973 . KDNI'AI.VI 

ÍJ**1 O. It Természet Világa. I9W M*- 
^  Lás*lő O. K Hp., 1984

________ Kunfalvi Rezső

ÖVEGES JÓZSEF

O'áka, 189$. nőt’. 10.- 

8udapest. I9?9 szept 4.)

Ősei apai ágon 200 évre visszamenően 
néptanítók voltak Ó  is ene a pályára ké

szült, amit édesapja korai halála miatt csak 
nagy nehézségek árán ért el. A győri ben

cés gimnáziumban tanult, majd belépett a 
piarista rendbe, és egyévi noviciátus után 
a VII. és Vili. osztályt a kecskeméti piaris
táknál végezte el. 1915-ben érettségizett és 
megkezdte tanulmányait a budapesti Tu
dományegyetemen. 1919-ben kapón szám

tan-fizika tanári oklevelének birtokában 
Szegeden, 1922-től Talán, 1924-től Vácott,
1930-tól újból Tatán, majd 1940-tól a fővá

rosban tanított a piarista gimnáziumban 
Első könyve, Időjóslás é.s időmeghatá

rozás címen 1924 ben jelent meg A kiadó 

feltételűi szabta, hogy gyűjtsön kétezer 
előfizetőt „Adja el az esernyőjét!" címen 
közzé tett felhívására kétezer előfizetőt si

került összegyűjtenie.
1946-48 között a Közgazdasági Egyete

men adott elő fizikát, majd meghívták az 
újonnan alapított Pedagógiai Főiskolára, 
ahol 1955-ig, a főiskola megszűntéig okta
tott. mint tanszékvezető főiskolai tanár 

Ezután nyugállományba vonult
Könyveinek száma eléri a harmincat 

]035-40 között írt fizika tankönyveit a há
ború után is használták Csak a későbbi, 

sorozatos tanterv- és tankonyvreformok 

idején tűnt ki, hogy könyvei mennyire 
lók E könyvek célratörően tömör fogalma

zásukkal, táblázataikkal, a dőlt- és vastag- 

betűs kiemelésekkel, a még megtanulha
tó számú meghatározással és képlettel 
nem haladták meg az átlagdiák által meg

tanulható szintet Népszeriísitő művei is az 

egvszenlség. közérthetőség és a közérde

kűség miatt arattak megérdemelt sikert 
.Olyan tudást kell nyújtanunk, amelynek 
segítségével a mindennapi élet jelenségei
i g  felmerülő miért-ekre adhatunk vá

laszt " - irta Az élő fizika című könyve 
előszavában .Az érdekes kérdéseket a
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mozgások, az erők, a hangtan és a hőtan, 
és a geometria fénytan köréből választot
tuk." - folytatja ugyanott. Könyveiben nagy 
szerep jutott az ábráknak, Színes atomfizi 

ka című művében pl. a rajzoló, Molnár 

Ottó társszerzővé lépett elő Az 1947-ben 

megjelent Atombomba című könyve a 
legelsők között adott magyarázatot olyan 
kérdésekre, amit a nagyközönség előtt 

misztikus homály takart.
„A Miskolci Nehézipari Egyetem Taná

csa meghívón a fizika tanszékre tanszékve

zető egyetemi tanárnak ... nem fogadhat

tam el, mén ez akadályozott volna, hogy 

a nép tanítója lehessek ...” - irta önéletraj
zában. Nyilván világosan látta, hogy az 

út, amit magának kijelölt, messze elkerüli 
az egyetemeket, a szakfolyóiratokat Az

1950 szeptemberében induló Fizikai Szem
le szerkesztőbizottságába beválasztották. A 

következő évben neve már nem szerepel 

a (közben kibővített) szerkesztőség tagjai 
közön. A Fizikai Szemle hatodik, 1956-os 
évfolyamában két könyvéről is olvashatunk 

bírálatot.
Ha az egész ország „Öveges professzo

rát" jellemezni kívánjuk, semmiképp sem 

a kiemelkedő tehetségét, vagy éppen zse
nialitását kell kiemelnünk Alapvetően 

egyenes jellemű, óriási munkabírású és 

szorgalmú ember volt, aki igen világosan 
magyarázott meg minden jelenséget, ami 

egy bizonyos határt nem lépett túl. E határ 

a klasszikus fizika, továbbá az „új" fiziká

nak az a része, amely megközelíthető a 
mindennapi tapasztalaton nevelődött gon

dolkodás számára. Az atom .naprendszer"

modellje, az egyszerűbb magreakciók, az 
alfa-, béta-, gammasugárzás alapvető jel

lemzői ebbe a képbe még beleférnek, A 
magerők mezonelmélete, a határozatlan
sági reláció, a tér-idő szerkezete túlesnek 

ezen a haláron. Munkásságának célját sa

ját fogalmazása jól meghatározza: „A mi 
szerepünk a bányászlámpáé: csak oda 
akarunk elegendő fénnyel világítani, ahol 

szükség van rá.” Sokhelyütt volt, és lett vol
na még rá szükség. Nagysikerű rádiós és 
televíziós előadássorozatai egy idő után 

megszűntek: eszerint egyesek úgy vélték, 

még sincsen szükség reája.
Kitüntetései: 1948-ban Kossuth-díjat, 

Bugát-emlékérmet, a Rádió és a Televízió 

nivódiját 1963-ban, 1964-ben és 1968-ban, 

1974-ben az Eötvös loránd Fizikai Társu

lat Prométheusz érmét ítélték neki.

Fő művei
IdrtjAslá.s és időmeghatározás. Tata, 1924.; 
Összefoglal* kérdések a fizikából. Hp., 1935.; 
Atombomba 1947.; Bevezetés a természet
tanba. Hp., 1947., A legújabb kor fizikája 
1951 ; Az élő fizika Bp.. 1952 ; Játékos fizikai 
kísérletek. lip., 1953., Elektromosságtan és az 
élet. Hp., 1953., Az elektronok nyomában 
Bp.. 1955 ; Érdekes fizika Hp,, 1963 ; Színes 
atomfizika. (MOLNÁR Ottóval.) Hp., 1964.; Kis 
atomfizika. Hp., 1965.; Sugárözónhen élünk 
Hp , 1968.; Csodálatos színes fizikai kísérletek 
a semmiből. Hp., 1977.; Játékos kísérletek az 
elektronnal. Hp., 1981.

Irodalom
ö. J.. Az élő fizika. Fizikai Szemle, 29 1979 ;
0. J. rftvid önéletrajza Fizikai Szemle, 29 
1979; BOGDÁN Beáta Ö. J. életútja. Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola, é. n.

Makra Zsigmond
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PACK1I JÁN O S
(Kismarton, 1796. m áj. 7.- 

Exztergom. 1839- oki. 8.)

Tizenöt évesen beiratkozott a bécsi Kép
zőművészeti Akadémiára, ahol három
negyed év után bizonyítványt is ka

pott Bécsi tartózkodása alatt Kühnel 

Pálnál lakott, majd 1820 közepétől az 
esztergomi tervek készítéséhez Kühnel 

segítségül maga mellé vette, mígnem 
1821 szeptemberében Esztergomba ke

rüli

Az esztergomi Várhegy egyházi jelle

gű kiépítését az 1760-as években már 
Barkóczy Ferenc érsek megkezdte. Utó

da, Rudnay érsek Kühnel Pállal újabb, 
nagyobb szabású tervet készíttetett és 

1821 februárjában elfogadta Ez nem 
csak .i székesegyházra és az érseki palo

tára terjedt ki, hanem a hegyre vezető 

feljáró út két oldalán egy-egy szeminári
umi épületre és 12—12 kanorvok házra is. 

Kertek, partfalak, alagút, csatornázás, 

vízellátás megoldása is része volt a fel

adatnak.
1821 márciusában megkezdték a terv 

megvalósítását, melyet decemberig Feig- 
kr Ferenc uradalmi építőmester vezetett 

Az év végéig bontásokat és főleg talaj

o m  alatti munkákat végeztek, köztük a 

Pincék kiépítését is. Itt azonban a tartó

szerkezetek megrepedtek és az érsek 

trésére Packh - akinek, mint Kühnel 

ylka!mazoltfának ebbe Ixrleszólása nem 
vy>to - a hibákat sikeresen megszüntette, 

i'ttel elnyerte az érsek bizalmát és de- 

'-'embertől ő lett a helyszíni Irányító. A 
következő éviién módosították az érseki 

“factdmi szervezetet és Kühnel állandó 
**rtyetteNoként - csak esetenként tartóz* 

ko‘fc*t Esztergomban - l’ackh lett az 
fl^tkezé* helyi vezetője

1822. április 23-án elhelyezték a bazi

lika alapkövét. A kupolát tartó hatalmas 
pillérek alapozásánál RJ. újabb, a terv
től eltérő, gazdaságosabb megoldást ja

vasolt és ugyanezt tette a kripta elhelye
zésénél és kialakításánál is. Ez utóbbit 
Kühnel ellenezte, de az érsek R J. mel

lett foglalt állást és ő a tervezővel ellen
tétben saját elképzelését valósította meg 

Újabb sikere volt, amikor az útban lévő 
Bakócz kápolnát 1600 számozott darab
ra szétbontotta és új - mai - helyén újra 
felépítette úgy, hogy a márványburkola
tokon a legkisebb sérülés sem történt, 

és a munka alig hat hónap alati elké
szült Az érsek megelégedése jeléül a 
kápolna bejárati emléktábláján l’ackh 
nevét is megórökíltette. Packh 1823-ban 

készített felmérési rajzából ismerjük a 
kápolna áthelyezés előtti állapotát is.

Kühnel Pál 1824. január 11-én bekc  ̂

veikezett váratlan halála után Rudnay P. 
| -i bizta meg az építész munkakörének 
ellátásával, Kühnel tervén csak a belső 
faisik kiképzésénél változtatott. A szé

kesegyház falai már 18-24 m magassá
gúra emelkedtek, készen állt a kupolát 

iartó négy hatalmas pillér, befejeződött a 

főhajó beboltozása. amikor Rudnay ér
sek 1831-ben elhunyt Az érseki urada
lom javainak kezelését - az utód kine

vezéséig - h királyi kamara vette át és 
ebó intézkedéseik között volt a munka
szüneteltetésének elrendelése Megkez

dődött az eddig végzett munkák és ter
vek kifogásolása, minden éle akadékos

kodás Bár mindenütt dicsértek 1 )■ 

munkáját és hozzáértését, úgy látszik, 
hogy a kamara mindent meglelt az épít
kezés folytatásának megakadályozasára.

mely mögött személyi harcok is meghu- 
7Ódtak Még ahhoz sem jániliak hozzá,
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tői tegyenek, hogy az időjárás ne ront
hassa az elkészített munkát. R J. hét 
éven át - amíg nem volt új érsek - hiá 

ha harcolt az építkezés érdekében A 
hosszú harc és hiábavaló levelezés után 
megérkezett az új érsek, aki 1*. J. kézé 
ben hagyta a műszaki irányítást - bár 

gazdasági kérdések eldöntésében korlá
tozta - és intézkedett, hogy az építkezés 

újraindulhasson. 1840 tavaszára tervez
ték a munka folytatását, de ennek Packh 
már nem lehetett részese, mert dolgozó
szobájában rablógyilkosság áldozata lett.

Az esztergomi építkezés mellett szá

mos más építkezést is megvalósított 

Rudnay megbízásából bővítette Héreg 
község templomát, átalakította és bőví

tette az Érsekújvárral szomszédos Bajcs 

község templomát, új templomot terve

zeti és épített a Nyitra megyei Vágszent- 
kereszten. Esztergomban tervezte és épí

tette még a kör alaprajzú, kívül félgömb 
kupolával fedett Szt. Anna templomot, 
kibővítette a megyeháza épületét, eme

letes Nekreslyét épített a vízivárosi plé

bánia templomhoz, új toronysisakot ké
szített a belvárosi ferences templom tor

nyára (ezt a múlt században megváltoz

tatták).
Az 1838. évi árvíz súlyos károkat oko

zott Esztergomban, P. | házát is súlyo

san megrongálta. A helyreállításban ta

nácsaival segítette a várost a szükségev 

sé váló utcarendezésben és elkészítette 

a város új kórházának tervét

Pannonhalmán elkészítette a felveze
tő útnak és a templom ú) tornyának ter

vét. melynek kivitelezése 1832 augusz

tusára befejeződött.

Nevéhez fűződik a Monarchia terüle
tén az üreges téglák gyártásának meg

kezdése A Ih-csi Polvlechnische Institut 

1820 évi évkönyve ismertette a Francia* 
országból ho/ott mintadantlxx és a gyár

tási leírást Ezt I*. J. 1829-ben ismerte 

meg és a sikeres próbagyártás után a 
következő évben már ilyen üreges téglá

kat alkalmazott a bazilika sekrestyéi fe

letti helyiségek boltozásánál és a szen

tély boltozását is ezzel kezdték meg. En
nek híre elterjedt és Miksa főherceg a 
Linz melletti erődítménynél is alkalmaz

ta. P. J.-t mind ó, mind a kancellár meg
jutalmazta. P. J. ábrákkal ellátott nyomta

tott leírást adott ki az üreges tégla gyár
tásáról és felhasználásáról.

Az esztergomi bazilika általa tervezeti 
kriptájában helyezték örök nyugalomra

Hajós György

PACSU JENŐ

(Budapest. 1891JM  I}-  

Princelon, USA. 1972. m án  25 )

A régi Magyarország gazdag volt ásványi 

eredetű természeti kincsekben és nyers

anyagokban, amelyek vizsgálatára a ké
mia ágai közül elsősorban az analitikai 

és szervetlen kémia honosodott meg.
Nehéz utat választott tehát P. J., ami

kor a budapesti Tudományegyetemen 

vegyészoklevelet szerezve doktori érte

kezését, Kőnek Frigyes (1867-1945) ta
nácsára szerves kémiából készítette A 

paracumársav és vanillinsav néhány új 
származéka (Bp., 1914.) című disszertá

ciójának vizsgálatait a Buchböck Gusz

táv (1869-1935) egyetemi tanár vezetése 
alatt álló III, sz kémiai intézetben vé

gezte 1913-14-ben. Munkája értékét jel

zi, hogy rövidített változatát az MTA fo

lyóiratában (Math Természettud Értesí

tő 1915.) is közreadták

A fiatal vegyész pályáját az Országos 
Chemia Intézet és Központi Vegykisérle- 

ti Intézetben kezdte Az l;M főhatósága 

alatt működő legnagyobb kísérletugyi 

intézetben a mezőgazdasági és ipari ter
mékek kémiai, fizikai, mikrol>iol6giai 

stb. rutin jellegű vizsgálatai mellett tudo
mányosnak minősíthető új eljárások ta
nulmányozásával, vizsgálati módszerek 

fejlesztésével is foglalkoztak Innen az 

1919/20-as tanévlx-n visszatért a Inida- 
pesti tudományegyetemre, ahol Bugar-
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szky István (1868- 1941) professzor II 
sz. kémiai intézetében tanársegédként, 
majd 1923-tól adjunktusként dolgozott. 

Oktatói tevékenységnek dokumentuma 
az a tankönyv, melyet - mint fontos ta

nulmányi eszközt - többször is kiadlak 
Címe: Vezérfonal a qualilativ és quanti 
tativ chemiai analytikai gyakorlatokhoz 

(Bp Szt. István Tár.\ 1920., 2. kiad. 1921., 

3. kiad 1923
Hajlamának megfelelően kutatói mun

kássága Ls kibontakozott. Erről tanús
kodnak a szénhidrát- és gliikozidkémia 

területéről Irt dolgozatai, melyek 1922- 
lől a Magyar Chemiai Folyóiratban és 

egyéb szaklapokban jelentek meg Zemp
lén Géza (1883-1956) műegyetemi pro
fesszor, a szerves kémia nemzetközileg 

ismén tudósa is felfigyelt rá és kutatásai

ba is lievonta Közös munkájuk eredmé
nye az ún „Zemplén-féle elszappanosí- 
<ás továbbfejlesztése Az acetilezett szén

hidrátok katalitikus dezacetilezésére ki

munkált módszerüket ki.il- és lielfoldi 
lolyóiratoklxin közölték, eljárásuk rövi

desen fogalommá vált a szakirodalom

é n . (Zemplén, G.-P. E.: Uber die Ver- 

seifung acetylierter Zucker und verwand- 
ler Substanzen Bér. Dtsch. Chem. Gesell- 

Sch 1929. és Acetylezett cukrok és ro- 

kénvegyületek elszappanositása. Math 

fermészettud Értesítő. 1930 
Munkássága elismeréséül a Pázmány 

*'eter Tudomány egyetem 1927-!>en az 

°*Kaniku.\ kémiai elméletek tana magán

tanárává habilitálta, majd tárgykörét 1930- 
,wn az organikus kémiára is klterjesztet- 

Oktatói és kutatói tevékenysége 

mellett dolgozott a Szabványügyi Hivatal 

leiére. 1928-tól pétiig részt vett a Nem- 
^■tkozi Oktatási Bizottság munkájában.

I‘:,lyafutá.sáb;»n sorsiordulónak bizo- 
"Vult. hogy 1929-l**n egyéves tanulmány- 

ment Amerikába, ahol az USA Koz- 

*-‘Készségtigyj Szolgálatának Egészség 
uXyi l.ilxiraióriumálxin (Bethestla) dol- 
Kezott 1930-ban áttelepetletl az USA-ba, 

ln,u,4í» a pnneetom egyetemen a szer

ves kémia előadója lett, majd 1954-ben 
rendkívüli, 1947-től pedig mint egyetemi 
tanár működött Köixm 1945-51 között 

az egyetemhez kapcsolódó magánintéz
mény, a princeioni textilalapítvány (Tex
tilé Foundation N. J.) kutatási igazgató- 
helyetteseként is tevékenykedett 1951- 
től 1960-ban történt nyugdíjazásáig a szer
ves kémiai kutatások vezetője volt. Ezt 
követően mint tudományos kutató szá 
más egyetemi bizottságban tevékenyke

dett.

Irodalom
Magyar Életrajzi Lexikon 3. k 1981. 5.

Móra lAszló

PÁCZ ALADÁR

(?18?0 ?• > 1938 ’)

Életéről keveset tudunk. Vegyészmérnök 

volt Amerikában.
1917*ben a General Electric Company- 

nál javasolta, hogy az abtan az évben 
benyújtott szabadalmát alkalmazzák az 
izzólámpagyártásban P. A. az izzó álla
potban is alaktartó volfrámszál előállítá

sára talált megoldást. Ez az eljárás az iz- 
zólámpagyártásban híressé vált fémfajta, 

az úgynevezett C 218 kidolgozásához 
vezetett és világszerte általánosan elter
jedt Seg ítségével elösztv- lehetett, arány

lag egyszeri! eszközökkel, gáztöltésű 

lámpák részére olyan egyszeresen teker

csel! nagykristály szerkezetű izzószála
kat előállítani, amely a lámpa egész élet
tartama folyamán áthajlásmentes maradt. 

Az e!|árás sikere abban van. hogy az al 
káli szilikátok vegyi tisztító, illetve salak
képző hatásuknál fogva a zsugorítás fo
lyamán olyan mértékű tisztító hatást fej

tenek ki, amelyet eddig elérni nem lehe

tett.
1927-l**n felfedezte, hogy a szilícium 

valamely nátrium kettős fluorid jelenlé- 
:6l>en az alumíniummal igen jól ötvöz

hető Eljárásával megteremtette az alpa- 
xot, amelyből később az oly kiváló és
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általánosan elterjedt silumin-ötvözet fej
lődött ki. Ez utóbbi ugyanolyan könnyen 
önthető, mint bármely más ismert alumí- 
niumötvözet. de hőtágulási együtthatója 
kisebb, lehűléskor kevésbé zsugorodik, 

húzási szilárdsága és nyúlása nagyobb, 

mint más alumíniumötvözeté. Ezenkívül 
könnyen megmunkálható, olcsó és tág 
hőmérséklethatárok között önthető.

Irodalom

HOWELL, J. W-SCHROEDER, H : History of 

the incandescent lamp New York. 1927 ; 

JAKOUY Lajos: Az alumínium és Ötvözetei

nek öntéséről. Magyar Mérnök- és Építész- 

Egylet Közlönye, 1929., MILLNEK Tivadar- 

TURY Pál. Wnlframgyártás, Hp.. 1944 , liRIGHT, 

A. A. The electric-lamp industry New York, 

1949; VAJDA Pál: Hungárián pioneers of 

Electrical Engineering. Hungárián Foreign 

Trade News, 1966.

Vajda Pál-Vajdáné Csizmánk Irén

PÁLFY MÓRIC
(Bágyon, Torda-Aruityos im . 1871. oki. 21- 

Budapesl, 1930. aug 16.)

A kolozsvári Tudományegyetemen ta

nult. Ezután az ásvány-földtani tanszé
ken Koch Antal mellett lett tanársegéd 

1895-ben, amikor Koch Antal profesz- 

szort meghívták a budapesti Tudomány
egyetemre, ő is a fővárosba jött és a Kir 
M Földtani Intézetben kapott állást. Az 

Intézet főgeológusa és c. igazgatója, n 

Tudományos Akadémia tagja, a Magyar

honi Földtani Társulat volt elnöke és 

tiszteletbeli tagja.
R M egyike a legkiválóbb földtani 

térképezőknek A század első két évti

zedében főleg Erdélyiben térképezett és 
a neogén vulkanizmushoz kapcsolódó 

érces bányahelyeken (Gutin-hegység, Er

délyi Érchegység) lónyafölduni felvéte
lezést végzett A Nagybánya kornyéki 
ércesetlést kísérő különleges, nagy káli

umtartalmú riolitra először hívta fel a fi
gyelmet (1914). A felsőbányái Bányahe

gyen felismerte a zoldkoves piroxén-an-

dezit és az érchozó un. riolit kapcsola
tát, elsőként írta le a verespataki kálidús 
riolitot. A trianoni béke után elsősorban 

a Tokaji-hegységben dolgozott, főleg 
Telkibányán. Erdélyben szerzett nagy 
gyakorlata itt is sok helyes felismerésre 
vezetett.

Főbb miivei

Az Erdélyrészi Érdiegység bányáinak földtani 

viszonyai és érctelérel. Földt. Int Évkönyv, 
18. 1911.. A nagybányai bányaterület geoló

giai viszonyai. Földt. Int. Évi Jel. 1914-ról, 

1915.; Magyarország anmy-ez(lst bányáinak 
geolúgiai viszonyai és termelési adatai. Fnldt. 

Int. gyakorlati irányú kiadv. 1929.

Irodalom
LÁSZLÓ Gábor: P M Földi. Közlöny 61

1931-; VENDL Aladár. P M. I. tag emlékeze

te. Akadémiai Emlékbeszédek, 1933

Székyné Fux Vilma

PÁPAI PÁPJZ FERENC
(Dés. 1649m áj. 10- 

Nagyetiyed, 17l6.sxept. 10.)

A nagyenyedi kollégiumban szerzett ma- 

turátus után a kor szokása szerint külföl
di tanulmányútra ment. 1672 és 1674 

közölt Lipcse egyetemén medicinát, Hei- 
delbergben bölcsészetet tanult, majd 

1674-ben Bázel orvosi fakultásán szer
zett gyógyításra jogosító oklevelet Min

den kecsegtető ajánlat ellenére 1675-ben 

hazatért, szülőföldjén, Erdélyben telepe

dett le Előbb Enyed és a barcasági Föld

vár, majd a Bethlen Kollégium és Apafi 

Mihály fejedelem udvari orvosa Gyógyí

tó teendői mellett a kollégiumhoz tar
tozó főiskola görög nyelv- és erkölcs- 

tan-, később fizikatanára, egyben a kar
téziánus fizikai szemlélet egyik erdélyi 

meghonosítója. Előadásait Descartes 

Plenitudo vacui című munkája alapján 

oktatta, |egyzete kézirat alakjában ma

radt fenn.
Hazai hivatalos irodalmi munkássága 

1680-ban a Pax Antimé.. című munkája 

megielenésével kezdődött, amely Moll-
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narius francia nyelvű könyvének magya
rítod változata, a beteg fejedelmi pár vi
gasztalására. Az 1684-ben megjeleni Ru- 

dus redivivum cimű teológiai munkáid
nak külön jelentőséget ad, hogy először 
közölte 1 •tenne a heidelbergi Dávid l’are- 
us és Bethlen Gábor levelezésének né
hány darabját. Két legfontosabb munká
ja közül egyik a Pax corporis. az első 

önálló magyar nyelvű orvosi munka, 
melyei a köznép nyelvén, elsősorban a 
köznép használatára írt Népszerűségére 

mi sem jellemzőbb, mint hogy 1<*90 és 
1774 között tizenegy kiadást én meg, 

ebiből kettő lőcsei, kilenc jxxlig kolozs

vári nyomtatvány. Egyes szavai, pl az 

„olt-var, hurut, tályog" általa a nép nyel
véből kerültek maradandó orvosi szó 

kincsünkbe. A Pax corporis... tudomá
nyos színvonalát nem rontja, csak érde

kessé teszi, hogy olykor enged a hagyo
mányos népi gyógyászat irracionális szo

kásainak
Másik maradandó műve a máig >61 

használható Dictíonarlum latin-magyar, 

illetve magyar-lat in-német szótár, amely 
Szenei Molnár Albert művének bővltetl- 

áldolgozott változata Az első szebeni 
1708-as kiadás belső címlapján található 

a szerző egyetlen ismeri arcképe Halála 
után, 1762-ben Bőd Péter újra kiadta, 

amelyet még három kiadás követeti Út
törő Írása az első magyar nyelvű címer

tani munkája, az Ars heraldica, a többi 

**ax-kOnyve a „cmris", az „aulae", a „se- 
pulchri" bibliai ihlelésűek. ám egyrészt a 

s*ép irodalmi nyelve, másrészt a megirá- 
s| alkalmak szintén szellemtörténeti érté

keink közé emelik
Verseit Bőd Péter a Magyar Alhenas 

îintl t4ső magyar nyelvű itodalomtórté- 

r* ’t' könyvünkhöz csatolva adta ki. de 
tragikus sorsú barátjának, Misztótfalusi 

Miklós, világhiríi tipográfus és könyv
kiadónak halálára írott Erdélyi Pémks 
t,l>irt könyvben külön is megjelent A 

legutóbbi Klőklx-n derült ki. hogy ő a
^Wiső lanus l'annonius-fordítónk Kü

lön érdeme, hogy Erdély igen viszontag
ságos történelmi körülményei között so
hasem hagyta magára a nagyenyedi diá
kokat, noha mind a kollégium kurátorai, 
mind a tanártársak részéről kevés meg

értést tapasztalt, és alig kapott anyagi tá
mogatást. A diákokat mégsem engedte 
szétszéledni, hol Szatmár megyében Ká
rolyi Sándor védnöksége alatt, hol Er
dély szélcsendesebb városaiban húzták 
meg magukat. A híres nagyenyedi kollé
giumot közben kétszer is feldúlták, ami
nek újjáépítéséhez főleg angliai kapcso

latai révén szerzett a szigetországi pro
testánsoktól anyagi támogatást Szemé

lyeién az első magyar nyelvű orvosi 
könyv szerzőjét, a ináig haszonnal for
gatható Dtctionarium felújítóját, a des- 

cartes-i fizika meghonosítóját tiszteljük, 
így Erdély legkiválóbb szellemei: Apá

czai Csere János, Keresztun Pál és Bőd 
l>éter mellett a helye. Család, élete szin
tén viharos volt, két orvos fia csak kis 
részben bizonyult méltónak az apai örök

séghez 

jxSbb művel
Hux Animae 1680 , 1775 . Rudus redivivum 

1684 • I t o  corporis 1690., 1692.. 1695 - 

c7. a híres MisHÓlíalusl-Rte kiadás -, 1701., 

174? 1752., 1755.. 1756. 1759.. 177*.; Oic- 

tionarium manuale Latinn-Ungaricum el Un- 
ourlto-Ulino-Gernianicum. 1708. 1 62.. 

p67 , 1772 . 1801 . Erdélyi Fcniks 1767

!r̂ M°uii<» v p f  np • !»»•; NAGY Ct6’
_.;l liékoscget maimnak, Húsoknak Iki- 
k.rest 197’ . IZSÁK Sámuel A Pax cnrpnrw 
úiwfelfedeiéíe Korunk évkönyve. 1983- 
!9M., SZÁLLÁS) Árpád Pax corporis Tudó-

nun>. 1985 Szállási Á rpá<l

PAPP A. RÉMIG
(RttcIdjH’il. 1901 okt 2- 

SeicYorlt. 1985 >/<X’ ">.)

Mérnöki oklevelét a budapesti Műegye
temen szerezte- Közgazdasági tanulmá-
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nyokal is végzett. Széles körű tervezési 
gyakorlatot folytatott; munkái közül meg- 
emlithető a Margit-híd szigeti lejárója és 
a budapesti Északi Kikötő. „Belvízi hajó

zás" című könyve 1941-ben jelent meg. 
A Mérnöki Kamara tagja lett és a vezető
ségbe Is (leválasztották. Családja Erdély

ből származott; a közösség szolgálatát 
családi hagyománynak tekintették, ó  is 
úgy érezte, állandó kötelessége a ma

gyar műszakiak ügyének előbbre vitele. 
Ehhez az elvéhez akkor is hű maradt, 

amikor - a II világháború után - az 
USA-ban telepedett le. Jellemző anekdo
ta, hogy egyes újonnan érkező kollégák 

már a New York i repülőtéren megkap
ták a nevét: hozzá kell fordulni állás- 

ugyekben és bármilyen más tanácsért. 
Az ötvenes évek közepén többedmagá- 

va) megalapította a New Yorki magyar 
mérnökegyletet, amelynek mindvégig 

lelke, motorja volt. Az American-Hunga- 
rian Engineering Society ma is működik. 

A New York-i mellett - ennek példáján 

felbuzdulva - az USA más városaiban is 
alakultak csoportjai, Kanadában és Bra

zíliában is létrejött hasonló társaság 

P A Rémig amerikai szakmai tévé 
kenysége során főleg gátakat és mólókat 
tervezett. Számos szakcikket közölt an

gol és német nyelven. Visszaemlékezé

seit a New York-i Columbia egyetemen 

az Óra! History Collection őrzi.

Irodalom
STEIN, R . The American-Hiingarun F.ngi- 

ncering Society, New York City American 
Hungárián Educutors' Assodation. Rtghdi 
Aimhi.iI OmferetHe Toronto. 19H3

Siplxi tA aló

PAPP FF.RENC:

(Hiidapcst. 1901 JM  }1 - 

liu iltipe tl, 1969 jó n  H )

Tanulmányait Budapesten a Tudomány- 

egyetemen végezte, ahol természetrajz- 
földrajz tanári, majd bölcsészdoktori

képesítést szerzett, 1924-lien a Műszaki 
Egyelem ásvány-földtani tanszékén Scha- 
farzik Ferenc professzor mellett lett tanár

segéd, 1929-től ugyanott Vendl Aladár 
professzor adjunktusa, 1935-ben magán
tanár. 1953-ban egyetemi tanárrá nevezték 

ki, 1960-ban pedig a tanszék vezetőjévé.
Eleinte főként kőzettani vizsgálatokat 

végzett hazai kőbányák kőzetein, ma|d 

több dolgozatában a hazai kőzetek, mint 
építőkövek előfordulásaival és haszno
síthatóságának a kérdésével foglalko

zott, Az 1930-32. évben ösztöndíjasként 
Franciaországban járva, tanulmányozta 

az ércek mikroszkópjai vizsgálatát, és 

hazajőve a hazai ércek ezen módszerrel 
való vizsgálatának egyik úttörője lett 

Munkássága közben hamarosan fel

figyelt a földkéreg egyik legfontosabb 

anyagának, a víznek a jelentőségére. Ez

zel indult el hidrogeológiai munkássága, 

mellyel felhívta a figyelmet a víz fontos

ságára és növekvő szerepére. A hazai 

források kutatása és vizsgálata, a gyógy- 

vizek számbavétele, a karsztvizek és hé
vizek feltárása, a források osztályozási 

rendszerének felállítása, mind az ő ne

véhez fűződik
A források, a földalatti vizek védel

méért évtizedeken át vitázott és harcolt 

Megszervezte a budapesti források rend

szeres megfigyelését, amit később az 

egész országra kiterjesztettek. Több vi

dékről közölt vízföldtani adatokat, mégis 
szülőhelye, Budapest gyógyforrásaival 

foglalkozott a legtöbbet A Budapest fúr- 

d őváros gondolatnak, mint gyógyhely

nek széles körben a leglelkesebb, leg
jelentősebb harcosa volt A „Budapest 

langyos és meleg gyógyforrásai1' című 

művét az MTA pályadíjjal jutalmazta A 

hidrogeotógia továbbfejlesztése céljaiból 

1955-ben megkezdte a karsztvizek vizs
gálatát. s ennek érdekében 1958-ban a 

jósva fői Vass Imre-lxirlang mellett karszt- 

kutató állomást hozott létre, amely tan
székéhez tartozott és bázisa lett a hazai 

karszt- és barlangkutatásnak.
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A II világháború utáni nagy építkezé

sek szükségessé tették a mérnökgeoló- 
gia újszerű tudományának alkalmazását, 

melynek hazánkban P F. volt meghono
sítója, fejlesztője é.s első tanítója. Számos 
nagy létesítmény (pl a budapesti metró) 

építé.sénél használták fel szakvélemé
nyeit A mérnökgeológiai oktatás első 

magyar tankönyvének (Műszaki földtan, 
1959.) szerkesztője és szerzője P. F. és 
Mosoni Emil volt A Magyarhoni Földta
ni Társulat keretélxm ő szervezte meg 
1962-ben a mérnokgeológia-épitésfold- 

tani szakosztályi, amelynek elnökévé 
választották. A Műszaki Egyetemen 

megszervezte az önálló mérnökgeolö- 

gus szakmérnökök képzését is
Szakegyesuleti tevékenysége szintén 

széles korú A Magyarhoni Földtani Társu

latnak elsó titkára volt 1934-1940 kozott 

s <-"gyhen szerkesztője a Földtani Közlöny

nek. Szerkesztője volt a Hidrológiai Köz
önynek Ls, majd elnöke a Hidrológiai Tár
aságnak 1956—1961 közölt A Hidrológiai 

tájékoztató az ó  kezdeményezésére in
dult meg 1961-ben. Végül társelnöke volt 
a Karszt- és Barlangkutató Társulatnak.

Oktatási és tudományos tevékenysé
gét ;iz ismeretterjesztés egészítette ki 

^tvel a tudós feladatanak a tudomány 
nünél szélesebb körben való terjesztését 

tartotta, a Földtani Közlöny mellett egy 
°*y«n kiadvány kiadását szorgalmazta, 

mely a nagyközönség nyelvén is ismer- 

Itn> a tudomány eredményeit Így jött 
létre 1937-ben legkedvesebb müve, a 

*"ókltani Értesítő, amely az érdeklődő te
ásokkal ismertette meg a földtudomá

nyok .szépségeit, érdekességeit 
•ríHjjloni

G á ln ir l>r P. F. (19 0 1-196 9) Rlldrai-
*  K özlem ények , 93 l% 9  . KEKTÉSZ IMI 

j?' ** P  emlékezeti- 0 9 0 1-19 6 9 ) Földtani 
jtOzIflny. 99 1969 M A IJ C H A  LA< ztt Or. P 

* '9 0 1 - 1 9 6 9 ) . K:ir>zt és Bdrinng. I9í>« 
H O n A | András l> F (19 0 1-19 6 9 ) I lKlr«»l«*K** 
"  <t9 1969 , D É N R S  György P •

üzenete. Kar>zi és Máriáiig *979
Csikv CülMr

PAPP GYÖRGY
(Szamcmijvár. 1912 szept. 27.- 

’ ltSA, 1964?)

Középiskoláit Gyöngyösön, az állaim 
Koháry gimnáziumban végezte. Fizikata

nára Kmosehek Elek volt Tehetsége már 
korán kitűnt, a Középiskolái Matemati
kai és Fizikai Lapok legjobb feladatmeg
oldói közt szerepel. Érettségi után a l*áz- 

mány Péter Tudományegyetemen tanult, 
majd Szegedre került, Bay Zoltánhoz

Doktorálása (1937) után Bay Zoltán

nal a fővárosba mert: a Műegyetem atom

fizikai tanszékén és ezzel párhuzamosan 

az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában

kapott állást.
Mind a tanszéken, mind a kutatóban 

ő volt Bay után a második ember A Hold
radar kísérleteken végig irányító szere

pe volt, részt vett az egyetemen a kasz- 
kád-generátor (hazánk első ilyen (leren

dezése) építésében is A generátor már 
majdnem elkészült, amikor a főváros 

ostroma alatt megsemmisült
1946-ban magántanári pröbaelőadást 

tartott a Műegyetem gépészmérnöki 
osztályán. .Az atomenergiák felhaszná
lása" címmel 1947-ben az Akadémia 
III osztályának ülésén - mint vendég
- három előadást tartott a következő

tárgykörtől
1. Az elektronkiváltás valószínűsége 

és az egy aktusban kiváltott elektronok 
átlagszámának meghatározása röntgen- 
sugarak fényelektromos jeleaségénél.

2 Az elek!ronvokszorozók lökés-idő

tartamának meghatározása.
3 ÍO'-IO' másodperc időbeli felbon

tóképességű koincidencia berendezés 
elektronsokszorozó korpuszkula számlá

lóhoz rímmel.
A/ előadások mutatják, hogy szerző

jüknek alapvető .szerepe volt Bay elekt- 

roasok.\zorozó munkáinál.
Bay Zoltán távozása után ő  Ls kiment 

az USA-lu, ahol nem sikerült megfelelő 
munkát találnia Egy rosszul sikerült vak
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bél műtét következtében halt meg, alig 

52 évesen.

Főbb művei
Gamma.1;ugaruk szóródásánál fellépő magef
fektusokról Matematikai és Természettudo

mányi Értesítő, 56. 1937., (BAY és SZEl’ESI 

társszerzőkkel)- Uher die Streuung von Gam- 
ma-Strahlen. Die Naturwissenschaften, 25

1937., CHAY társszerzővel): Über den Kern- 
effekt bei dér Slreuung von Gamma-Slrah- 

len. Zeitschrift für Physik, 112. 1939.; (UAY 
társszerzővel); Coinddence Devite of ÍO'-ICT 

Resolving Power Rév Sci. Instr 19 1948.; 

The Determináljon of the Pulse Perlőd of 

Electron Multiplier Tubes. Rév Sci Instr 19 
1948 , Fémek villamosvezetésének kvantum

elmélete Mérnöki Továbbk. Int, Ktadv , 59., 
A villamosság áramlása gázokban Mérnöki 

Továbbk Int. Kiadv. 76 szám.

Makra Zsigmoud

PAPP KÁROLY

(Táplóság, I8?3 ttot: 4- 

Táp lóság, 1963-Jt'm. 30 )

A budapesti Tudományegyetemen tanult, 
Koch Antal, Krenner József és Lóczy La

jos tanítványaként. 1900-ban doktorált, 

de már 1893-tól a budapesti Műegyetem 
ásvány-földtani tanszékén Lóczy tanárse

gédje volt, akihez szoros, mester-ianít- 

ványi kapcsolat lűzte 1898 nyarán geo

lógusként részt vett Déchy Mór kauká
zusi expedíciójában 1900-tól a M Kir 

Földtani Intézetben dolgozott. 1915-ben 

Koch Antal utódául kinevezték a buda

pesti Tudományegyetem földtani tanszé 

kének professzorává, 1917-l>en pedig 
megbízták az őslénytani tanszék vezeté

sével is, 1945-ben, harminc esztendős 
egyetemi tanárság titán nyugdíjazták 

Ezek után szülőföldjére vonult vissza.
I’- K_, mint a Földtani Intézet geoló

gusa. elsősödéin Erdélyben végzett úttö
rő munkát így az Erdélyi-F.rchegység- 

ben, ahol az „erdélyi aranynégyszög' - 

Abrudbánya-Zalaina-Nagyág-Kanks -
aranytermő vidéke hányageológiai vi

szonyait vizsgálta és értelmezte. Döntő

jelentőségűek voltak az erdélyi Mezősé
gen 1906-ban megkezdeti kutatásai; en
nek során olyan kősólelőhelyekel, sós
víz- és gázosforrásokat, felszíni gázömlé
seket, fortyogókat vizsgált és térképe

zett, amelyek évszázadok óta ismerete

sek voltak. Ugyanekkor, Lóczy profesz- 
szor javaslatára, az államkincstár meg

kezdte a Mezőségen a kálisókutatást. A 
Lóczy és P. K. által telepített 1. sz. kuta
tófúrás Nagysármáson kálisót nem talált, 

a 2. sz kincstári fúrás viszont Kissármá- 

son, 1909-ben, váratlanul feltárta az Er
délyi-medence földgázát, amely Európa 

akkor ismert legnagyobb előfordulásá

nak bizonyult. A tanulságot P. K. így von
ta le; „A bányászkodás történetében gya

kori eset az, hogy a kutatások közben 

egész másra bukkannak, mint amit ke

restek. Ez történt a Mezőségen, Kissár- 

máson is. Itt ugyanis a magyar kincstár 

kálisóra kutatott s ehelyett a fúró föld
gázra bukkant." A kutatásokat már Bockh 

Hugó folytatta, ill vezette, de a felfede
zés P. K. és Lóczy Lajos nevéhez fűző

dik Ez volt a magyar szénhidrogén-ku
tatás első, 1918-ig tartó korszakának leg

nagyobb eredménye
P. K. további kiemelkedő munkája A 

magyar birodalom vasérc- és kőszén

készlete c. monográfia, a magyar bánya

földtani irodalom fontos alkotása, amely 

1915-l>en jeleni meg. Ez a munka erede

tileg az 1910 évi stockholmi és az 1913- 

évi torontói nemzetközi geológiai kong

resszus számára készült és jelent meg 

német és francia nyelven A magyar 

nyelvű monográfia e két jelentés telies 
anyagál foglalja magába E müve nem

csak a geológus és a bányász, hanem a 

tudománytörténeti kutatók számára is 
értékes forrás.

Másik összefoglaló jellegű munkája, a 
felesége, Balogh Márta által n é m e tb ő l 

fordított, X, F. Sch affér liécsi geológus 
professzor Általános geológia c könyvé

nek függelékeként jelent meg 1919-ben. 

é> a magyarországi bányászai, geológia
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és hidrológia egye* fontosabb fejezeteit 
foglalja magába I*. K nagy érdeme, 
hogy — gr Teleki Pál megbízásából - az 
:d Lóczy Lajos hagyatékában talált, a 

történelmi Magyarországot bemutató fé
lig kész földtani térképet átdolgozta, ki

egészítette és 1922-ben 1 900000 méret

arányban kiadta.
P. K.-t az MTA 1916-ban levelező tag

jává választotta, majd 1949-ben kizárta 
tagjai sorából. A Szent István Akadémiá
nak 1918-ban rendes tagja. 1938-ban pe

dig főtitkára lett Az erdélyi földgáz ku
tatásában szerzett érdemei elismeréséül 

a Ferenc József-rend lovagkeresztjével 

tüntették ki 1911-ben. - Önmagához és 
nemzetéhez mindig hű és fegyelmezett, 

szilárd jellemű egyéniség volt.

További munkája
Kelet-Magyarország és a* erdélyi Mezőseg 

ásványkincsei Földtani Értesítő 1940

Irodalom
IVOGSCH László: 1* K emlékezete (1873- 

'963). Földtani Közlöny, 1965 . CSÍKV Gá- 

l'wt: Az erdélyi kfiolaj- és foldgázkutatív’^ 

története. Magyar Olajipari Múzeum Év

könyve. 1 1974.; CSÍKY Gábor: Az Erdélyi

medence földgázának felfedezése Földtani 

Tud ion Évkönyv, 11 19«8, L!ő  P K pro

fesszor emlékezete. Uo. 12. 1990.
Csiky Gábor

p VPP SIMON

fKapnlhbánya. IHHdfebr 14- 

Rudafvu !070jtU  27 )

Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott vé- 
BwJc, és az egyelem ásvány-földtani 

•aavzékén lett tanársegéd 1909-ben Szá 

deczky-Katdoss Gyula professzor mel- 

*?“ • 1911-ben Bockh Hugó tanársegéd 
l**ul hívta meg a selmeci bányászati és 
Wlfevzeti főiskola Isvíny-földtan-telep- 

,xn*rettani tanszékére Bockh Hugó ol
dalán mint első munkatársa részt vett a 
na«y sikert erdélyi loldgázkuiatáslun 

' '9ll-i 3), tóvá liba jelentős szerepe volt 

a Nyitr.i megyei egbelli kőolaj (1914) és

a horvátországi bujavkrai kőolaj- és föld

gáz-előfordulás (1918) felfedezésében 

Böckh megbízásából az 1915-1919 évek
e n  a Dráva-Száva közti Horvát-meden- 

cében, továbbá a dél-dunántúli területen 
végzett kőolajföldtani térképezést Pávai- 

Vajna Ferenccel együtt Közösen mutat
ták ki többek között a nagy jelentőségű 
budafapusztai boltozatot 1915-1920 kö
zött már a Pénzügyminisztérium kereté

ben, a Böckh vezette bányászati osztá
lyon működött mint bányatanácsos, fő

geológus és a kőolaj-földgázon kiviil más 

nyersanyagok kutatását ts végezte.
1920-ban külföldre távozott. Az Ang-

lo-Persian O il Co. vállalat szolgálatában 
kőolajkutatási munkálatokat végzett Ju
goszláviában, Albániában, Törökország

ban, Üj-Guinea szigetén, majd 1930-32- 
ben Angliában. Kanadában, az Egyesült 
Államokban és Németországban kutatott 

a londoni International Geophysioal Pros- 

pecting Comp és a Land and Royalty 
( omp. részére 1932-ben hazajött, tapasz
talatokban gazdagon, kőolajat, loldgázt 

kutatni Elsősorban neki és Bőhm Fe
rencnek, a Pénzügyminisztérium bányá

szati osztálya vezetőjének köszönhető, 
hogy az European Gas and Éledne Comp, 
íz EUROGASCO nevú amerikai vállalat 

a magyar államtól 1933-ban kőolaj- és 
foldgázkutatásj koncessziót nyert a Du

nántúlon, és 1935-ben megkezdte a fú

rásos kutatást.
Az általa kitűzött Budafapuszta I sz. 

kutatófúrás tárta fel 1937 febr 9-én az 

első ipari jelentőségű magyar kőolaj
földgáz előfordulást. Ezzel Magyarország 
a kőolajtermelő országok sorába Iéjxrit 

Nehéz és vajúdó korban teremtette, alá 
pozta meg a hazai kőolajhányászator A 

siker után. 1938-ban megalakult a Ma- 

nvat-Amerikai Olajipari W . a M AORI, 

melynek főgcológusa. majd vezingazga- 

töja volt 1947-ig 1940-ben felfedezik a 
második, jelentős előfordulást Lovász, 

mellett. 194' márciusában személyes 
összeköttetései révén akadályozta meg
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hogy a németek birtokba vegyék a MA- 
ORT üzemeit. Az 1941-1944 kozott 
Észak-Erdélyben végzett földgázkulatá- 

sokat is ő irányította.
Az olajipar államosításakor 19‘i8-ban, 

mini a MAORT-per fővádlottját, koholt 

vádak alapján halálra, majd életfogytig

lani hörtönre ítélték. 1955-ben amneszti

ában részesült, kiszabadult, rehabilitál
ták és 1962-ig, nyugdíjba vonulásáig a 

Kőolajipari Trösztben dolgozott.
Nemcsak az iparban, de az egyetemi 

oktatás terén is úttörő volt a kőolajföld
tan első hazai oktatója A József Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem soproni 

bánya-, kohó- és erdőmémöki karán
1944-ben létrehozott olajkutatási és ter
melési tanszék professzorává nevezték 

ki, ahol 1948-ig tanított. Alapító és 
egyetlen geológus tagja volt a Szent- 

Györgyi Albert által 1945-ben létreho

zott, de rövid életű Magyar Természettu

dományi Akadémiának Az MTA 1945- 
ben lev., 1946-ban r. t3g|ává választotta, 

1949-ben viszont a tagok sorálról kizár

ta. Jelentős dolgozata: A magyarországi 

kőolaj- és földgázkutatás az 1780-tól

1945-ig terjedő időszakban MTA X Osz
tályának közleményei. 1965-64.

P S a magyar kóolajbányászat meg

teremtője, aki mesteréhez, Böckh Hugó
hoz hasonlóan vezető-szervező egyéni

ség volt. Keze alatt, az olajbányászattal 

együtt nőtt fel a második hazai olajkuta

tó nemzetlek - geofizikusok, geológu

sok és mérnökök . akik az ö nyomdo

kain haladva vitték előre a tudományt és 

az ipart.

Irodalom
GYMLAY Zoltán P S UKI Kőolaj, és Mid- 

rú i 1970 , HUMHI.E, t  F Memóriák Pro

féikor. S P Bulletin AAPC, 15)70 CSÍKY 

Gábor P ,N emlékezete földtani Közlöny,

1971.. CSÍKY Gábor A mester és kél tanii- 

vinya (Hockli II.. P. S. és Hivai-Vajna l; 

életpályája) UKI. Kőolaj* és Földgáz I9K2, 

GALGÓCZI Erzsébet: Vidravas Hp . 198*5 

CSÍKY Gábor I* S , a magyar kőnl,i|lxSnyá-

»zat megteremtője. Földtani Tud tűrt. Év
könyv, 11. 1988.

Csiky Gábor

PASQUICH JÁNOS

(? / 735. >-tiécs, 1829- dec. 15)

Születésenek helyét nem ismerjük. A ré

gebbi források Bécset jelölték meg, az 
újabbak szerint Horvátországban szüle
tett. Tanulmányai végeztével előbb pap

ként működött Dalmáciában, majd 1784- 
ben a pesti Tudományegyetemre került 

1786-ban kinevezték a budai várban lé

tesült csillagvizsgáló adjunktusának, 1789- 
ben pedig a felsőbb mennyiségtan pro

fesszorának a Tudományegyetemen.

1797-től Bécsben működött, később 
Lipcsében, majd a gothai obszervatóri

umban Zách János Ferenc mellett. Ez 

időbeli munkásságáról képet kaphatunk 

a Monatliche Correspondenz-ben megje
lent cikkei alapján. Ekkoriban főleg a 

Föld alakjának problémája érdekelte, va
lamint a földrajzi koordináták pontosabb 

meghatározását célzó vizsgálatok.

Lipcsében két nagyobbszabású műve 
is megjelent: Versuch eines Beitrages zűr 

allgemeínen Theorie von dér Bewegung 

und Einríchtung dér Maschmen (1789) 

és Opuscula staticomechanlca (1799)
1802-ben visszatért Magyarországra, 

1803-ban ismét a budai csillagvizsgáló

ban találjuk, 1807-től igazgatói minőség

ben. Ó kezdeményezte, hogy a budai 

várbeli elavult régi csillagda helyett te

remtsenek új otthont a csillagászati kuta 
tasok számára, az erre alkalmasabbnak 

látszó Gellérthegyen Az első tervezetet 

1805-!>en készítette, s rá tíz évre, 1815 

okt 15-én - Ferenc császár és király 
a Szent Szövetség vezető államférfiéi 

jelenlétében - meg i.s nyitotta az új csil
lagdát.

Az épületet Pollack Mihály tervezte, a 
belső terveket és a műszerek jó részét a 
müncheni Reichenlxich-cég készítette
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Saját kiadásában megjelentetett ropi 
ratai, melyektien a Gellérthegyen felépí
tett csillagvizsgáló születésének körül

ményeit meséli el, és önmagát védi a rá
galmak ellen, érdekes dokumentumai a 

hazai csillagászat történetének: Rechen- 
schaft von meinen Vorschlágen zűr 

Beforderung dér Astronomie aut dér 
Kömgl. Üniversitats-Sternwarte in Öten 
(1808); Freymüthige Beurtheilung und 

Wtirdigung auf dein St. Gerardsberge zu 
Ofen 11819); Bnefe an Hesperus (1822).

Fasquich gellérthegyi működését, saj
nos szinte eleitől kezdve balszerencse 

kisérte. Nehezítették helyzetéi azok a 

csatározások, amelyeket J J. Littrow-val 
folytatott. 1823-24-ben saját assziszten- 
se, Kmeth Dániel rágalmazta meg tudo

mányos hamisítással, de az Astronomi- 

sche Nachrichten hasábjain a kor leg
jobbja; álltak ki vedelmere (Ehrenret- 

tung l’asquich von Oibers. Éneke, Schu- 
TOacher, Bessel, Gauss).

Gellérthegyi igazgatósága idején több 
fontos kézikönyvet is irt, a legjelentöseb- 
lK'k: Epitomae elementorum astronomiae 

^811); Anlangsgründe dér gesammten 

Mathemaiik (1813); Grundriss gemein- 
laxslicher Vorle.sung uber eimge Gegen- 
'tande des Natur-Schauplatzes (1818).

1825-ös nyugdíjaztatása után Bécsbe 

költözött Értékes könyvtárát a gellért

hegyi csillagvizsgálóra hagyta, a pesti 

egyetemen pedig ala[>itványt létesített 
kiváló hallgatók1 hallgatók számára, 

'"•dalom

I* I emlékezete Hp

Variba Domokosáé

**AS/I AVSZKY JÓZSEF

(Onvnnpí, Ifi-iú Jvbr.2- 
ÜxdojH'it, I0 l0 fc b r2 l)

Sitoralrüúihelyen. L'ngvárott végzett ui:"
UÍ»i-

nn tanulmányai után Kassára kerüli a 
>ntwn gimnáziumi xl, későlib teologi;U

is tanult rövid ideig. 1868-ban a pe.sti 
Tudományegyetemre iratkozott !>e, ahol
1872-ben középiskolai természetrajz taná
ri oklevelet szerzett, közben már 1870- 
lien a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtá
rában gyakornokként működött. 1873-ban 

Margó Tivadar professzor tanársegéde lett, 
ám egy év múlva búcsút mondott az egye
temi oktatói pályának, s főreáliskolai tanár 
lett Ebben a minőségében 37 éven át mű
ködött 1896-tól címzetes főreáliskolai igaz
gató, é.s a Közoktatásügyi Tanács is tagjá
vá választotta. 1888-ban az MTA is levele
ző tagjai sorába emelte. 1911-ben ment 
nyugdíjba.

Tanári munkája mellett 1877-ben a M 
Kir. Természettudományi Társulat másod

titkára lett, * egyúttal a Természet tudomá
nyi Közlöny szerkesztését is vállalta, társ- 
szerkesztőként Később a Társulat első tit
kárává választották. Ő volt a millennium 

idején megindult Fauna Regni Hungáriáé 
szerkesztője, melyben az emlősök fejeze

tei irta Ámde tudományos kutatásának 
középpontjában mégsem ez az állatcsoport 

állott, hanem a gubacsdarazsak. Igaz, tudo
mányos érdeklődése igen széles körű volt, 

mint ezt a Természettudományi Közlöny
é n  megjeleni számos tanulmánya bizo
nyítja Elsők közt volt hazánkban, aki eto
lógiái kutatásokkal foglalkozott, mint ezi A 
mókus beszéde cimű, s egyéb hasonló 

tárgyi: közleményei bizonyftják
A természettudományos ismeretterjesz

tés legkiválóbb hazai képviselői közé tar

tozik Nagy érdemeket szerzett, mint lan- 

konyvíró ls. Bar tankönyvei alapjául főként 
külföldi munkák szolgáltak, mindig arra tö

rekedett, hogy az idegen anyagot hazai vo
natkozásokkal egészítse ki Jól tudta, hogy 
a tanulói) júság leikéhez a szép képi doku
mentációval lehet valóim hatásosan köze 

lilém ezért tankönyvei kitűnően illuszt

rálták (a kepek közt a |elcs madárfestő. Né- 
csey István művei! is megtaláljuk).

W UMfvCi
A* állatok rokonságáról Hp . IH7H. Az auszt

ráliai szigetvilág éleiéről Hp., . Életképek
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az állatvilágból. lip., 1884., A madarak termé
szetrajza. Hp., 1891.

Irodalom
MÉHES Gyula-KARL János. Természethistö* 
ríj A biológia magyar úttörrti Hp., 1925., H.J., 
A Term. Tud Társ. Évkönyve, Hp.. 1940.; LU
KÁCS Dezső: R J és a magyar termeszetludo- 
mányus fejlődés, művelődés. Természet Vilá
ga. 1969.

Kádár Zoltán

PATAI IMRE

(Budapest, 1894, dec. 10- 

PhilatM pbta. USA, 1949 Ja ii 19)

A budapesti műegyetemen szerzett gé
pészmérnöki diplomát 1917-ben, rövid 

ideig itt volt tanársegéd, majd a Tele

fongyárba került. 1921-ben az újonnan 
alakult Egyesült Izzólámpa Rt kutatóla

boratóriumában elektroncső fejlesztés
sel kezdett foglalkozni, majd önálló 
elektroncsógyárat alapított, Vatea né

ven A gyártás az első időkben egy bu

dai bérházban folyt 1924-25-ben a Va
tea csövek kezdtek teret nyerni a hazai 

piacon P-nak igen jó érzéke volt a leg

újabb fizikai eredmények gyakorlatba 

való átültetéséhez és a munkatársak ki

választásához is. Munkatársa volt né
hány évig Kalmár László és Schay Géza 

(később mindketten az MTA tagjai) P 

l. segítette a hazai atomfizikai kutatáso

kat, így a Pázmány Péter Tudománye

gyetemen Barnóthy Jenő és Forró Mag

dolna által épített kozmikus sugárzást 

mérő berendezés rádiócsöveit ő bocsá

totta az egyetem rendelkezésére, majd 

az Angliából Debrecenbe hazatért Sza- 

lay Sándor mérőberendezéséhez is ő 

adott csöveket
A Vatea cég kutatásai több jelentős 

eredményt hoztak, pl a kolk>id katód 

előállítás terén: ebben az időben ez volt 
a legjobb minőségű katód A kolloid 

grafitréteg előállítását is sikerrel oldották 

meg, aminek az elektroncsőtechnológi
án kívül is töhb alkalmazást találtak

Miután a gyárat eladta a holland Phi
lips cégnek, a Magyar Philips Vállalat 

műszaki igazgatója lett. majd kiment a 
vállalat laboratóriumába, F.indhovenbe, 

ahonnan 3 habom kitörésekor tért haza. 

Ezután az Istenhegyi úton, a saját házá

ban hozta létre a Vákuumtechnikai és 
Villamossági Rt névre keresztelt üzemet, 
amely elsősorban röntgencső-gyártással 

foglalkozott.
A háború után Svédországba ment. 

majd az USA-ban, Pennsylvaniában tele

pedett le Itt a Franklin Intézetben me
gint azzal a kutatási témával - a fémek 
kontaktpotenciáljával - foglalkozott, amit 

még Budapesten, az 1920-as évek végén 
kezdett el. Váratlan halála miatt ezeket 

az eredményeket munkatársai publi

kálták.

Főbb művei

A thermikus elektronemisszió és az izzóka- 
tliódok technikája. Mát. és Fiz Lapok, 35 
1928 , Kilépési munka és kontaktpolenciál 
(FORRÓ Magdolnával.) Mai. és Fiz. Lapok. 
38 1931 ; Kolloidális szerkezetű grafitréte
gek előállítása és vizsgálata. (FRANK Gábor
ral és TOMASCHEK Zoltánnal.) Mát és 
Term. tud Ért. 54. 1936

Irodalom

SELÉNYI HiL Dr. tedi. R 1 Rádió és Film- 
Icchnika, 2. 1949; MAKRA Zsigmond: Újra
kezdés és ó|abb veszteségek. 1945-50 Fiz 
Szemle, *11 1991.

Makra Zsigmond

PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA
(Selmecbánya. 1885 dec. I I  - 

Budapest. 1956 íxept 29)

Budapesten, a II kerületi katolikus fő
gimnáziumban érettségizett 1903-ban 

jeles eredménnyel. A budapesti József 

Műegyetemen 1907-ben szerzett kttrtnó 

minősítésű gépészmérnöki oklevelet Kk* 

kor Zipernowsky professzor mellé ke
rült tanársegédnek az elektrotechnika 

tanszékre. 1910-ben Ganz-ösztömlij|»l 
kétszáz napos nyugat-európai és egy^



Nult államokbeli tanulmányutat tett. 1911- 
ben nyújtotta l>e Elektromos hengerjára
tok üzemének vizsgálata gyorsulások alap

ján cimű doktori értekezését és 1912- 
l^en szerezte meg a doktori címet.

1909 végén Pattantyús és Társa néver. 

mérnöki irodát nyitott Budapesten Ma 
Ránmérnöki tevékenységét kisebb meg
szakításokkal és átszervezésekkel 1930- 
ig folytatta, az utolsó, mintegy másfél 
évtizedben az Essó és Társa cég társa
ként.

Kö2ben folyamatosan oktatott a Jó
zsef Műegyetemen, 1912-től a II gép
szerkezettani tanszék adjunktusaként a 

gépelemek és az emelőgépek gyakorla
tait vezette, 1921-ben Elektromos üzemű 

felvonók és energiakiegyenlító szerkeze
tek című előadásával magántanári címet 

szerzett. 1930. szeptember 30-án nevez

ték ki műegyetemi ny. r. tanárnak a III 

gépszerkezettani tanszékre. Feladata a 
hidrogépek, az emelőgépek és szállító- 
berendezések, toválibá az általános gép
tan című tárgyak oktatása volt. Ezen a 
tanszéken tanítón haláláig A tanszék neve 
később vízgépek és emelőgépek, majd 

átszervezés után vízgépek tanszék lett.
A Magyar Tudományos Akadémia

1945-ben, majd átszervezése után 1953- 
ban lev. tagjává választotta. 1952-ben 

KosMith-dijjal tüntették ki

l*-Á. G. mint professzor, mint tudós 

** mint humanista ember is mérnökge- 
ncrációk nevelője, a „Pattantyús-iskola"
megteremtője volt.

Professzorként a nevelést tartotta lő 
leiadatának. A vízgépek és az emelőgé 
P«k gyakorlatainak vezetésére kiváló 

'|Wri szakemltereket hivatott ineg és az 
általános géptan és a vízgépek kiscso- 

Poftos lalioratófiumi gyakorlatait szer
vezte meg Öt egyetemi jegyzetet, nyolc 
tan- és szakkónyvet, továbbá mintegy 

'50 publikációt írt. Könyvei közül legje

lentősebb a Gépek üzemtana, amely 14 
kiadásiam, több mint 60 ezer példány
ban jelent meg

629___________________________________

Tudományos munkáját a gyakorlattal 
vaió szoros kapcsolat jellemezte. A fel
adatok megoldásánál előnyben részesí
tette az energetikai tárgyalásmódot és a 
grafikus módszereket A dugattyús szi
vattyúk légüstjének méretezésére kidol
gozott eljárása az egész világon Pattan
tyús-módszerként ismeretes. Kiváló ered
ményeket én el a csillapított folyadék
lengések, a szárnylapátos vízgépek és a 
pneumatikus anyagszállítás területén 

Mint humanista ember Ls korának leg- 

kiválóbbjai kóze tartozott Határozottan 
fellépett a társadalmi igazságtalanságok 
ellen. Széles műveltségű, a zenét nem
csak szerető, de aktívan művelő ember 
volt Munkatársait, hallgatóit mindig, min
denben segítette. Iskolájából tizenkét 
egyetemi tanár és sok kiváló ipari szak
ember kenik ki.

_________________________________Pattantyús

Irodalom
TEKPIÁN Zénó l*-Á G lip.. 1984.

Sváb János

PATTANTYUS-ABRAHAM IM RE

(Illa tú . 1891 aug 26- 

Hutiapcit, 1956Jatt 30)

1919-ben érettségizett a nagyszombati 
érseki katolikus főgimnáziumlxin, majd 

a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
főiskolán 1913-ban fejeae be kohómér

nöki tanulmányait (szerzett abszolutóriu
mot). Akkoriban csak a mérnöki gyakor
lat után lehetett megszerezni az okleve
let. A világhálJorú kitörése és frontszol- 
gálata miatt erre viszont csak 1917-ben 
kerülhetett sor, kitűnő minősítéssel.

Rövid gölnichányai és kassai közéj)- 
fokó oktatói munka után 1919-ben kine

vezték a Selmecbányáról Sopronba átte
lepült főiskola fizika-elektrotechnikai tan
székére Boleman Géza professzor mellé 
adjunktusnak Már 1924-ben rendkívüli 

főiskolai tanár és a kohógéptani tanszék 
vezetője A kohógéptan, a kalorikus- és 
hidrogépek cimű tantárgyakat adta elő.
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és vezette a főiskola gép- és asztalosmű- 

helyét. 1927-től rendes tanár, majd 1931- 
34 kozott a kohómérnöki osztály dékáni 

tisztségét is betöltötte.
1934—41 között a Rimamurány-Salgó- 

larjáni Vasmű Rt. műszaki tanácsadója 
lett. Hatáskörébe tartozott a vállalat vas- 
és acélgyárainak, a vasérc- és szénbá

nyatelepek gépészeti és energiagazdál
kodási ugyeinek intézése Számos tanul
mányúton járt Németországban, Ausztri

ában és Csehszlovákiában.

1941-től a győri Magyar Vagon- és Gép

gyár igazgatója, 1945-től ügyvezető igaz

gatóként. 1948-tól vezérigazgatóként, 
1949-től vezérigazgató-helyettesként vett 

részt a vezetésben.
Az 1949/50-es tanévtől oktatási fel

adatokat is vállalt Meghívott előadóként 
dolgozott a soproni kohómérnöki ka

ron, ezért kéne, hogy a gyár első helyé

ről 3 helyettesi beosztásba kerülhessen. 
1951 őszétől aztán - a Nehézipari Mű

szaki Egyetem, (NME) vezetőinek meg

hívására - átvette Miskolcon az akkor 

szervezett általános géptani tanszék ve

zetését, miután újra kinevezték egyetemi 
tanárnak (ezt a címet már 1934-ben is 

megkapta). Az 1949-ben létrehozott új 
egyelem eleinte nagy nehézségek között 
működött. Pattantyús professzor viszony

lag gyorsan kialakította tanszékét, és 

magas színvonalú előadásokat tartott 

először a gépészmérnök, majd a kohó

mérnök hallgatóknak. Ezekben az évek
ben a kalorikus gépek üzemtana, a ko

hászati elektrotechnika, a kohászati szál
lítóberendezések című tantárgyakat ta

nította, s kiváló egyetemi jegyzeteket írt 

belőlük.

Korai halálát követően, az NME fenn

állása 10 évében felavatták mellszobrát 
(Vigh Tamás művét) az egyetem kohá

szati szárnyának parkjában

Fűbb művei

Die llercclinung dér WalzarlxHi (Társszer

ző COTE1. Prnfi ) Hánya- és P.rdőmérnoki 

Főiskola Közleményei. Sopron, 1929.. Kohá

szati elektrotechnika. 1—II. (Egyetemi iegy- 

zet) Miskolc. 1955

Irodalom

DÉRY Tibor: Hazáról, emberekről Hp„ 1954., 

Megemlékezések P -Á I professzorról NMF. 

Közleményei, 2. sorozai (Kohászat). 1981 

(Közte KISS Ervin-TERFLÁN Zénó. P.-Á 1. pro

fesszor munkásságának méltatása.), SAÁD 

Méla: Tíz arckép. Up.. 1983 . TEKPLÁN Zénó. 

Műszaki nagyjaink. 6. Hp., 1986.

Terplán Zénó

PÁVAI VAJNA ELEK

(Nagyenyed, 1820.?- 

Btulapesl, 1874. máj. I} .)

A magyar földtan múlt századi hősi kor

szaka nagy, úttörő geológus nemzedé

kének érdekes alakja volt P. V. E. A 
selmeci Bányászati Akadémia elvégzése 

után folytatta tanulmányait Bécsben, Ber

linben, Párizsban és Londonban, majd 
tanulmányutat tett Észak-Amerikában. 

Humboldt ajánlatára, mint geológus részi 

vett D. Wilke dél-amerikai expedíciójá

ban. Hazatérése után Kolozsvárt az Er

délyi Múzeum Egylet múzeuma termé

szetiek tárának őre lett, végül 1870-től 
haláláig, mint a M Kir. Földtani Intézet 

térképező geológusa dolgozott.

P. V E. a maga idején a tengeri sü
nök európai szinten levő szakértője volt 

Kchinoídea munkássága nemcsak a ma

gyar szakirodalomban teremtette meg 

ennek a területnek az alapjait, de nyu

gaton, főleg Franciaországban az echini* 

lógiai szakirodalom legjobbjai mellé so
rakozott fel idevonatkozó munkáival 

Ezekben széles alapozású műveltség, 

nagy nyelvismeret, tiszta kritikai készség 

mutatkozik Korán felismerte, hogy neve
zéktan és szaknyelv nélkül nincs valódi 

szakirodalom
P V. K másik fontos műve Kolozsvár 

környékének földtani viszonyai cinifi 
1871-ben megjelent monografikus érte

kezése, melyben elsőként foglalja össze 

az idevonatkozó ismereteket K munka



fának legértékesebb része az őslénytani 
Számos új faji írt le, melyek nagy részé
hez mag3 készítene kitűnő ábrákat kö
zölt, s egyben a magyar kifejezéseket Is 

gyarapította Az általa leírt közismert 

Gryphaea Esterházy, eocén korii vezér- 

kövuletet gr. Esterházy Kálmánról ne
vezte el. Pávai Vajna e művében hitet 

tesz a darwini tanok mellett, és azokat 

alkalmazni is igyekszik, idóben meg
előzve e tekintetben sok kortársát. Vi
lágviszonylatban is a legelső evolucio- 
nista, haladó szellemű paleontológusok 

közt foglal helyet.
I* V. E--Hantken M.. Böchk .1- Hoíí- 

mann K. és Koch A mellett - érdemes, 

de kissé elfelejtett tagja annak az úttörő 

bányász-geológus nemzedéknek, amely 
a M. Kir Földtani Intézet megalakulásá

val megkezdett országos földtani térké
pezés keretében elinduló kutatások köz* 
ben az őslénytani irányzatot képviselte.
•s ezáltal a hazai paleontológia alapjait is

lerakta

IrodiUim
Cs>ky Gábor Emlékezés I' V E -re lalálá- 
n:,l< 100. évfordulóján Földtani Közlöny. 106 
'976 Puscli Hermán: Sziz esztendős érte
kezés Kolozsvár fold- és Őslénytani viszo
nyairól FOkkant Közlöny. 105 1975

Csíby Cáhor
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PÁVAI-VAJNA FERENC

f C t O H g i v ,  IU H fx  m á r c .  6 -  

Stttuxáirl. 1964. jetii. 12)

Egyetemi tanulmányait a budapesti 1u* 

előirtónyegyetemen végezte, majd 1911* 

'**" Böckh I ingó professzor tanársegéd- 

le lett a Selmecbányái főiskola ás 

v-'ny-fö|(it;»n-ielepismerx,lt:ini tanszé

kén, Papp Simonnal egyidőlien 1911-'^1 

ftóckh melleit részt vett a nagy sikerű 

erdélyi földgázkulatásban, továbbá 191c- 
*920 között kőolajloldiani térképezést 

ví*gzett a horvátországi és a dunántúli 

k le te k e n , l'app Simonnal együtt Kő-

zosen mutatták ki a budafapusztai bolto

zatot.
Az I. világháború befejezése után 

mind Böckh, mind Papp kivált az állami 

szolgálatból és külföldre távozott. Ezek 

után a Pénzügyminisztérium 1921-ben 
megbízta a kincstári szénhidrogén-kuta

tások földtani irányításával, és mint a 

kutatások főgeológusa folytatta a Bóckh 
állal 1918-ban megkezdett nagyalfőldi 
kincstári kutatásokat A szegényes hazai 
lehetőségek adta eszközökkel végzett 
munkál nem koronázta a várt siker. Az 
idő azonban őt igazolta, mén ráierelte a 
ügyeimet néhány olyan területre, ahol 
később, jobb feltételek közi, korszerű 

eszközökkel dolgozó utódai kőolajat és

földgázt tártak fel.
Az általa földtani térképezéssel, a leg

olcsóbb kutatási módszerrel, kimutatott 
néhány boltozaton. így Hajdúszoboszló. 
Karcag és Debrecen környékén lemélyí
tett kutatófúrások nagy mennyiségű, ma
gas hőmérsékletű hévizet tártak fel ke

vés, nem ipari jelentőségű földgázzal, 
így vált ő. az olajkutató, a hazai hévíz- 

kutatás és -feltárás úttörőjévé- Nevéhez 
fűződik hazánk egyik legjelentősebb 
hévíz- és gyógyvízfürdőjének. Hajdúszo- 
Ixxszlónak a létrejötte, úgyszintén Kar
ca R-Berekfurdő , Debrecen és a szegedi 

Anna-forrás hévizének feltárása.
Nemcsak hévízkincsílnk feltárása, ha

nem felhasználása ügyének is úttörő 

harcosa volt, és felhívta a figyelmet a 
hévizek energiaszolgáltató jelentőségén- 

is. Elsőként, már ezelőtt 60 esztendővel, 
ebben látta a geotermikus energia, a 
földhő hasznosításának nagy lehetősé

g it  a z  annak ideién nem méltányolt, 

úttörő javaslatait napjainkon valosit|ák

meg
1929-ben kivált a Pénzügyminisztéri

umiról és a Földtani Intézet szolgálatába 
lépett ahol elsősorban gyakorlati földta

ni térképezést végzett 19%-ig. nyugdl|ha 

vonulásáig Készt vett az 1932-ben kez
dődő észak-magyarországi kincstári szén

__________ ________ _________ _______ Pávai
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hidrogénkutatásokat előkészítő kőolaj
földtani térképezési munkálatokban, to
vábbá 1942-ben a inára marosi Iza-völ- 
gyében, az izaszacsali kóolajelőfordulás 

kornyékének földtani térképezését vé

gezte. Ez a munka a Böckh megbízásá

ból, még 1913-ban végzett térképezés 
folytatását, ill. kiegészítését szolgálta.

Munkássága a kőolajkutatáson, a hid
rológiai tevékenységen kívül főleg a tek
tonika területére terjedt ki, ahol a föld
kéreg legfiatalabb tektonikai mozgásai

ról szóló újszerű felfogása - amit a gya

korlatban, a kőolajkutatásban is alkal
mazott —, igen élénk vitákat váltott ki, 

főleg itthon. Maradandót alkotott a hazai 
barlangkutatásl»an is.

Irodalom

CSÍKY Gábor: P-V F emlékezete. Földtani 

Közlöny, 1965.; SZÉKY Ferenc Megemléke

zés P -V. F-rfll Karszl és Marian#. 1964 , 

PAPP Ferenc: P.-V. F. Hidrológiai Közlöny, 

1965 . CSÍKY Gábor: A mester és kél tanít

ványa (Dftckh H , Papp S. és P-V. F. életpá

lyája) RKL Kőolaj és Földgáz. 1982.. CSÍKY 

Gábor: A nagyalföldi krtola|- és foldgázkutu- 

tások története és eredménye (1918-1958). 

Közlemények a magyarországi ásványi nyers

anyagok történetéből, i.  Miskolc 1984.. 

CSlKY Gálmr: P-V. F. életműve. Földiám Tud. 

tort. Évkönyv. 11 1988

Csilry G ábor

PÁZMÁNY PÉTER

(Várad. 1570 oki 4- 

tozsony. 16J7 márc. 19)

Bihar megye egyik legelőkelőbb család- 

iában született. Elemi iskolái után 1583- 

ban a kolozsvári jezsuita kollégiumit 

került. 1598-ban belépett e rendl>e, és 

kétéves novicifltusát Krakkóban végezte. 

Hároméves filozófiai kurzusra Becsbe, 

majd 1593-ban a teológiaira Kómába 
ment. Itt szentelték pappá 1596-ban 

1597-től Grazban végigtanítja a három
éves filozófiát, ulána három évre Ma

gyarországra küldik misszióba, majd

vissza Grazba hét évre teológiát tanítani 

1607-ben végleg Magyarországra jött. 
bekapcsolódott Forgách esztergomi ér

sek rekatolizációs tevékenységéibe 1616- 

ban lett esztergomi ersek. Egyházkor
mányzói, politikai, nemzetnevelói és iro

dalmi tevékenysége meghatározta Ma

gyarország 17. századi történelmét.
Akkor lépett a grazi egyetem filozó

fiai katedrájára (és tanított philosophia 
naturálist), amikor az arisztotelészi gon

dolatok reneszánsza közepette az új. 

newtoni fizika előkészítői küzdöttek né
zeteik elfogadásáért. így érthető, hogy a 

Phyisica jegyzete természettudományos 

gondolkodásában nem lépi túl a szoká

sos Arisztotelész-kommentárokét. Azok

nál mégis gazdagabb egyrészt abban, 

hogy ismerteti az arisztotelészi elképze

léssel ellentétes újabb elméleteket (pl 
Kopernikuszét) és kritikájukat, másrészt 

abban, hogy kifejezi a valóság és annak 
leírási hitelessége közti különbséget (mai 

kifejezéssel; a valóság és a modell kap

csolatának problémáját)
I’. R katolikus elkötelezettséggel cs 

magyarságtudattal rendelkező emberek 

nevelésén fáradozott. Pártolta és ellen

őrizte a népoktatás plébániai vasárnapi 

és hétköznapi iskoláinak ügyét. Közép
szintű iskolákat szorgalmazott (pl. Nagy

szombat, Győr, Pozsony), melyek első

sorban a városok káptalani iskolái vol

tak. Gondja volt a leánynevelés is (pl. az 
angolkisasszonyok pozsonyi letelepítése 

1627-ben). Különös figyelemmel fordult 

a papképzés felé: növendékeket küldött 

a római Német-Magyar Kollégiumba, 
megalapította a bécsi Pázmáneinnot 

(1624), és Nagyszombatban szemináriu

mot létesített ( 1631).
Az 1635. május 12-i alapilólevéllel a 

jezsuita rend vezetésére bízott nagy- 

szombati egyetem a máig meglévő bu

dapesti Tudományegyetem jogi elődje 

l* 1*. a meglevő, jezsuita egyetemek mű
ködéséi szabályozó Katio Studiorui" 

alapján kél karra gondolt: a bevezeti



stúdiumokat tartalmazó bölcseleti, és az 

azt követő teológiai karra.

Művel
!’• I* Összes munkái. Magyar sorozat, 7 kot. 

Hp-. 1894-1905.; Petri Cardinalis Pázmány 

Opera omnia. .Series Latina, 6 köt. Hp., 

1894-1904., 2. kittet: Physica. Recensül! 

•Stcphanus BOGNÁR l)p., 1895.

Irodalom
SZENTPÉTERY Imre A Höksészellutlomá 

ny. Kar tönénete 1635-1935. » p . 1935.. 

HF.KMANN Egyed-ARTNER Edgár; A Páz

mány p.- Tud. egyetem története I. Hp-. 

1938, ÓRY Miklós-SZAHÓ Ferenc: P. P- In 

P P - válogatás műveiből, Hp., 1983 ; P P 

emlékezete Szerk LUKÁCS L. és SZABÓ F 

Kóma, 1987 , RÁSZLAI Tilwr P és a „pltilo- 

sophia nattiralis'V In Természet Világa. 120 

1989
Gyimesi István
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PÉCH ANTAL

(Nagyváradotaszi. 1822 ju h . 14 - 

Selmecbánya. 1895 szept 2 8 .)

Nagyváradon, majd Temesváron tanult. 
Bölcsészeti tanulmányokat Nagyváradon, 

bányászatit a Selmecbányái bányászati 

akadémián folytatott A bölcsészelet 1838- 
^an, a bányászatot 1842-ben kitűnő al> 

ŝ olutóriiirnmal elvégezve, a kincstár szol
gálatába lépett. A Selmecbányái zúzó- 
müliöz kerüli, majd 1844-1>en megliizást 

k;'|XMt a Christina-akna és a Gedeon-lá- 

ró üzemvezetésére. 1846-ban áthelyezést 
nyen a csehonzági Joachimsthalba, ahol 

2üzóművek építésével foglalkozott 1847- 
a M. Kir. Kamara kinevezte bánya- 

tisztté és előbb Körmöcbányára, majd 

1848-ban Budára az első magyar pénz- 

üRyininisztériumba rendelte. A szabad 
s,1gharc alatt I leosztott voli a kormány 

‘"ellett. 1849-lwn megbízást kapott a 
örmöci pénzverő gépek Oelwecenbe 

jofténö átszállítására A világosi fegyver 

c'« d  után, 1850-lx.‘n a csehországi Töp 
lc n>ellctti klostergrabi magánbányánál

v-*llali állást, majd 1851-ben bányaig*2*

gató volt Morava Oslrauban. 1853-ban 
visszatért Magyarországra, és mivel szak

máidnak megfelelő alkalmazást nem talált, 

a Tisza-szabályozásnál dolgozott mér

nökként 1855 év végén ismét Csehor
szágba ment, ahol Schlatzlaron a .szén

bányák igazgatója lelt 1858-lxin Német
országban, Bochum mellett egy szénbá

nyában igazgatói állást vállalt. 1862-ben 
hazatért Magyarországra, a Mátrai Ba- 
nyaegyesület igazgatója lett. majd 1865- 
1867 között gróf Károlyi György Nógrád 
megyében lévő Nemti község melletti 

szénbányáját liérelte A kiegyezés után,
1867-ben a magyar kormány pénzügy

minisztériumában titkár, ma|d 1868 bán 
osztálytanácsos. 1873-ban, mint minisz

teri tanácsos, bányaigazgatói kinevezést 
nyert Selmecbányára. 1889-ben történt 
nyugállományba vonulása ulán főként 

bányászati szakirodalommal foglalko

zott
Az állami javak énékének emelése s 

különösen a vajdahunyadi vasgyár léte

sítése és a Zsil-völgyi kőszénbányászat 
fejlesztése körül szerzett érdemei elis

meréséül, 1870-ben megkapta a III. osz

tályú vaskorona rendet; a Selmecbányái 

II József altáró befejezésének gyorsítása 

kórul szerzett érdemeiért pedig 1879- 
ben a Lipói-rend lovagkeresztjét. A szak- 

indás fejlesztésére és a magyar bányá
szati szaknyelv művelésére alapította

1868-ban a Bányászati és Kohászati La- 

nokaL és kiadta az első magyar-német 
hánya,szaii szakszótárt. Tudományos mun
kássága elismeréséül, 1879-ben megvá
l t o t t á k  a Magyar Tudományos Akaiié 
mia levelező lagjának. 1878-ban Selmec

bánya díszpolgárává és nyugállományba 
vonulása után Selmec-Bélabánya szabad 
kir. bányavárosok országgyűlési képvi

selőjéül válasziotlák Alapító- és vábszx 
mányi ugja volt az 1892-ben megalakult 
Országos Magyar Bányászati és Kohá

szati Egyesületnek, amely ugyanezen 
cvben tiszteleti tagjául választotta Emlé
két őrzi az egyesület állal 1939-ben a la

_______ ______________________ Pech
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pított l’éch Antal-serleg, valamint az 1963- 

han alapított Péch Antal-emlékérem, a 
miskolci egyetemen szohnr, a főváros

ban és Selmecbányán utca. Tatabányán 

a róla elnevezett technikum.

Főbb művei

Az ércelókészítés elvei és gyakorlati szabályai 

1869 ; A bányatérképek új módja. 1H7H : A 

tudományok haladásának befolyása a sel- 

inecvidéki bányaművelésre 1881 ; Alsó-Ma- 

gyarország bányaművelésének története. Hp.,

1884., 1887., H K. Hp., 1967.; A selmeci bá

nyavállalatok története, 1 k. Selmecbánya, 

1884 . 2. k Hp., 1968.

Irodalom

I* A életrajza bányászati és Kohászati La

pok, 28. Rendkívüli szám, 1895.; KEKI’ELY 

Antal 1’ A emlékezete Akadémiai Énesító, 

Hp,, 1897 , MOLNÁK László AIsó-Magyaror- 

szág bányaművelésének története (l1. A. mun

káiról és azok utóéletéről) Évfordulóink, 

1984

Érsek Elek

PECH JÓZSEF

(Nagyvárait 1829. fan  4 - 

Budapest. 1902 non 18)

Középiskolai tanulmányait szülővárosá

ban, majd Selmecbányán és Pozsonyban 

végezte Perczet Mór hadseregében vé
gigharcolta a szabadságharcot. 1849-lwn 

tiszthelyettesként megsebesülve fogság

ba került Felgyógyulása és kiszabadulá

sa titán szerezte meg a mérnöki okleve

let, amely az utolsó magyar nyelven ki

állítón diploma volt a kiegyezésig

Mérnöki munkásságának kezdetén 

(1853) folyamszabályozási, vízrendezést 
munkáknál dolgozott Részi vett a Tarna 

és Zagyva szabályozási élőmunkáiban, a 

Tisza szabályozásában, a dunai ártérfej- 

lesztésbcn, majd a Temes-Béga-völgyi 

szabályozások előmunkálataiban. Köz
ben tanulmányúton |árt Belgiumban és 

m;ís külföldi országokban

1873-tól a Béga-csatornai Hivatal 
főnöke Rkkor készítette e! az ótelki

és péklapuszlai minlaönlözések tervét 
Működéséhez fűződik a Temes-vidéki 
Magyar Mérnök-Egylet megalapítása is, 

melynek éveken át titkára volt.
1879-ben a közlekedésügyi miniszté

rium vízépítési szakosztályának főmér

nöke lett. 1883-ban a győri nagy árvíz 
alkalmával a védekezési munkálatokat 
személyesen vezette.

Foglalkozott az országos jellegű hid
rológiai adatgyűjtés megszervezésének 

gondolatával, mert felismerte a hidroló

giai megfigyelés és adatszolgáltatás je

lentőségét, mint az árvédelem és a to

vábbi vízhasznosítások kiindulópontját.

Életének fő műve a Közlekedés- és 
Kózmunkaügyi Minisztérium keretében 

felállított vízrajzi osztály megszervezése 

volt, amelynek élén állt haláláig.
Egyéniségének, munkásságának igazi 

értékét azonban az általa létrehozott Víz

rajzi Szolgálat nemzetközileg elismert tu
dományos és gyakorlati eredményei jel

zik
Ebben az időben már 198 vízmérce 

adatait jelentették naponként táviratilag. 
A vízmércék törzskönyvezése, vízállási 

grafikonok szerkesztése, a mércék „0"- 

pontjának rögzítése stb. korszerű tudo

mányos Igényességet tükröz. A 236 ú) 

csapadékészlelő állomás szervezése, az 
adatok feldolgozása, csapadékgrafiko

nok szerkesztése, az árvízjelzési bizton

ság fokozását és az éghajlati viszonyok 

alaposabb megismerését szolgálta, külö

nös tekintettel a felső vízgyűjtő terüle

tekre. A vízjelző szolgálat nemcsak a na
pi állapotokat rögzítette a fontosabb fo

lyók mentén, hanem az árvizeknek a 

helyenként várható magasságát is.
A hálózat 631 magassági alap|>onlja a 

vízépítési munkák mellett a századfor

duló országos közmunkáinak is alapa

datául szolgált.
A vízsebesség-mérések a korszerű 

hidraulikai kutatások alapját vetették 
meg A medernyilvántartások vezetése 

lehetővé tette a folyómedrek termesze-



tes fejlődésinek vagy elfajulásának, va

lamint a szabályozási munkák hatásának 

rendszeres megfigyelését,

A Tisza mederfelvétele során össze

gyűjtött tudományos anyag alapján szer

kesztette A Tisza hajdan és most című 

több kötetre tervezett, de csonkán maradt 

művét, amely példaképül szolgált hason

ló külföldi tanulmányok elkészítéséhez

A Bodrog medrének felvétele mellett 

különösen jelentős volt a Balaton vízraj

zi felvétele. A Magyar Földrajzi Társaság 

kutatásaival összhangban irányította R a 

Balaton szintvonalas (érképének meg

szerkesztését Ennek érdekében 13 víz

mércét, és 20 magassági alappontot tele

pítettek,

Legjelentősebb műve a francia és né

met nyelven is kiadott kétkötetes Víz

jelzés (189S„ 1897 ) című tanulmánya, a 

várható vízállások előrejelzéséről Ezen

kívül figyelmet érdemel Gátvédelem  

című gyakorlati kézikönyve, mely az el

ső összefoglaló mű volt ebben a téma

körben, és régi hiányt pótolt.

Irodalom

Ha jó s  Sámuel: P J A Magyar Mérnök- é< 

Építész-Egylet Heti Értesítője. 1902
Uínczos Pál
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PÉCHY MIHÁLY

(Almost), 1715. > -
1819 fcbr 19)

^  bécsi Theresianumban tanult, majd 

'•'Int hadmérnök külön liöző állomáshe

lyeken szolgált. A törökök elleni hábo 

rí'han (1788-91) fogságba esett és két 

*-'V|g Konstantinápolyban volt hadito* 

«oly A századfordulón a nagyszebeni 

katonai parancsnokság hadmérnök ór- 

n;,«ya, 1809-lxm |*xlig - már generáli* 

k^ u - a franciák ellen Győr vára meg- 

t‘rósité.sélH>n és védelmében szerez ér

é n e k e t

'^01 -Ixju kereste meg a debreceni re

formátus kollég ium  consistoriuma a

nagyszebeni „Ingemeur Major"-t. hogy a 

lebontásra ítélt ódon kollégium helyett 

új épületei tervezzen. Az 1802 tavaszán 

érkezett terveket Debrecenben még át 

sem tanulmányozták, am ikor - június

11-én - hatalmas tűzvész pusztította el a 

város egyharmadát, köztük a kollégium 

roskatag épületét és az 1628-ban épüli 

András templomot.

A kollégium igazgatótanácsa R M ter

vét vita nélkül elfogadta, és 1804-16 kö 

zött meg is épült a kollégium déli szár

nya mely a jelenlegi épület főhom lok

zata A méltóságtelje.sen tartózkodó, 

könnyen áttekinthető architektúrájú épü

let korai klasszicista építészetünk egyik

legszebb alkotása.
Amilyen könnyen ment a kollégium 

terveinek elfogadása, olyan sok gondot 

okozott R-nek a Nagytemplom tervezé

se 1803 és 1807 közön több tervet készí

tett az épületre. Művészi nagyságra vall 

már az épület környezetbe illesztése és 

déli orientációja, mely főhomlokzatával 

nagyszerűen zárja le a széles Piac utcát.

Első tervei függetlenek voltak a ko

rábbi alapokig lebontott András temp 

lomtól Időközben azonban a régi temp

lom alapjain a kivitelezést megkezdték, 

ezért eredeti terveit kénytelen volt m ó

dosítani. Új - kupolás - tem plom tere 

(„v is szerencsésen egyesítette a centrá

lis t.s 3 hosszhajós elrendezést. A görög

kereszt alaprajzú épület főtengelybe eső 

szárait lerövidítette, a kereszthajót pedig 

kél - a nyolcszög három oldalával zaró- 

()6 - térrésszel ^v ite tte . A tem plo .r.fő 

homlokzatál hatalmas ion oszlopokkal 

, ,aolt3 A főpárkányra a középrész teljes

szé lességé in  tympanont tervezett A 

homlokzatot az oromfal slk|ában ál o. 

ktv, « kupolás sisakú - toronnyal hatá-
t, a , U lom uralkodó elemének az

• kei középső részén a magas dobra 

•Jutott kupolát szánta Ez azonban rész

* . » nkokl>ól részben ? kivitelt*-

S L í r f t o  —  « , »  valósulhalou mc*.

... .............................. Pcchy
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helyette a tympanon felmagasításával és 
a mögötte lévő ballusztráddal lezárt, vá
zával díszített attikát építettek.

Bár monumentális templomierve tel

jes egészében nem valósult meg, az 1805 
és 1821 között épült templomot a vál
toztatások ellenére is az ő művének te

kinthetjük.
A debreceni református kollégium és 

a Nagytemplom a korai magyar klasszi
cista építészet legszebb alkotásai közé 

tartozik. Tervezőjük nagyszerű művészi 

érzékkel oldotta fel az ókori klassziciz
mus nehézkességét, s az épületek archi

tektúráját könnyeddé, áttekinthetővé tet

te. Megvalósításuk mérföldkövet jelentett 
a külföldi mintákhoz igazodó barokk és 

a külföldi hatásoktól kevésbé érintett 

magyar klasszicista építészei között.
E két épületen kívül más munkáját 

nem ismerjük

Irodalom
BALOGH István I’ M és a debreceni Nagy

templom építése. Művészettörténeti Értesítrt,

4.; ZADOR Anna-KADOS Jenő A klassziciz

mus építészete Magyarországon llp , 1848 ; 

MAJOR Máté. Nagy magyar építészek. 1*. M. 

Építésügyi Szemle, 1951. 1.; SZENTKIRÁLYI 

Zoltín-DÉTSY Mihály Az építészet rövid tör

ténete Dp., 1959-

Dwika Sándor

PÉCSI ESZTER
(Kecske mél, 1898. - 

New York, 1975 )

Mint a Via utcai gimnázium legjobb ma

tematikusa. 17 éves korában jelesen érett

ségizett. 1915-1919 között a Beilin-Char- 

lottenhurg-i egyetem hallgatója volt Ta
nulmányait a budapesti Műegyetemen fe
jezte be, amikor megszűnt a nőket kizáró 

szabály, itt szerzett diplomát 1920-lxin.
Pályafutását Guth és Gergely irodájá- 

Iwn kezdte, majd saját irodá)a volt. 1922- 

lien házasságot kötött Fischer Józseffel, 
aki a két világháború közti magyar mo

dern építészet egyik meghatározó szemé

lyisége lett. Részt vett a CIAM - Congres 
lnternaiionaux d'Archilecture Moderne - 
magyar csoportjának munkájában, és sta

tikusként is a korszak számos kitűnő épí
tészével működött együtt. Ó készítette a 

margitszigeti fedett uszoda szerkezeti ter

veit, a Fiumei úti baleseti kórházét, amely 

Budapest első vasszerkezetű magasháza 
volt, a Kútvölgyi úti kórházét, sok mo
dern villa és más egyéb mellett.

Férje a háború után újjáépítési kor
mánybiztos, majd a Fővárosi Közmun

kák Tanácsának elnöke volt, annak meg

szüntetéséig. Mint statikus szakértő, P. E. 
Ls kivette részét a hálx>rús károk helyre

állítási munkáiból. Az államosítások után 

különböző tervező irodákban dolgozott. 

A KGMTI statikus főmérnöke volt, ami

kor ott, 1956-ban a forradalmi bizottság 
elnökévé választották. Részben ezért kény

szerüli elhagyni hazáját 1957-ben

Kezdetben Bécsben dolgozott. Ó ter
vezte az első Bécs belvárosi löblx-mele- 
tes parkolóházat a Neue Markion. 1958 
őszétől New Yorklwn dolgozott Farkas 

és Barron mérnökök irodájában, ahol 
számos nagy munka mellett ő volt a sta
tikus tervezője az első vasbetonvázas 

felhőkarcolónak, a Hotel America-nak 

és a Columbia Egyetem tanárok számára 

készült két toronyházának. Mindhárom 

munkáért megkapta "az év legjobb stati

kai terve” díjat, amelyet New York város 

ad ki. Statikus tervezője volt Breuer Mar- 

cellnak is első amerikai éveiben a New 

York-i Egyetem több épületénéi
59 éves voli, amikor M agyarország ró l 

elkerülve új körülmények közölt, új fel
tételek mellett látott munkához és ért el 

sikereket. Külföldön élve is mindig ma
gyarnak tekintette magát 1970-ben szél- 

ülés érte é.% megbénult, majd 1975-I>t’n 
egy újabb roham véget vetett életének 

Hamvait férje hazahozta, amikor ő, fele

sége halála után végleg hazatelepüli. 

Irodalom
MAJOR Máté: I' K. halálára (1878-1975) 

Magyar Építőművészet , 197V3 sz ;



MÁNDI Margit: Szubjektív emlékezés az első 

magyar slalikusnflre. P. E.-re. Pjivik>n. 10. 

sz 1996, FEKKA1 András Hilda épilészele a 

két világháború között. Bp., 1995.
Kaiser Anna
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PECZ SAMU

(htst, 1854 márc. I - 

Budapest, 1922 srepl I  )

Tanulmányait a József Műegyetemen 

kezdte, majd 1875-tól két évig a stutt
garti műegyetem hallgatójaként folytatta 

Kzt követően két évig a bécsi akadé

mián Theofil Hansen tanítványa volt. 

Hazatérése után másfél évig dolgozott 
Schulek Frigyes mellett a budavári Nagy* 
boldogasszony templom helyreállításán, 

majd a József Műegyetemen oklevelet 

szerzett. Ez után Hauszmann Alajos *rt> 
dá|áhan dolgozott, részt vett a nádasla- 

dányi neogótikus templom tervezési- 
^ n , 1882-tól a Műegyetem középítésta- 

n* és középkori tanszékein tanársegédi

feladatokat látott el 1886-ban két tanul
mányt publikált A görög kószerkezetek

^mertetése. különös tekintettel a görög 
dör .személy szerkezetére, illetve Az ö- 
kereszténv templom-építészet fejlődése 
^mmel 1884-lnm a déva ványai refor

mátus templomra kiirt pályázaton első 

'̂jat nyert, de végül a templom nem az 
ö tervei szerint készült el A protestáns 

'emplomépítésról vallott nézeteit össze
foglalta és megjelentette A protestáns 

'emplomok építéséről, kapcsolation a 

<k*breteni kálvinista új templom részit* 

'es ismertetésével címmel, amiért Hol 
'án-dija, kapott 1887.tői R-odkivuli. majd 

'BHH-tól rendes tanárként középítéstant 

'^niioii a Műegyetemen l890-lH*n a bu- 
d;,Pesti Erzsébetvárosi plébániatemplom 

Aigner Sándorral és Steinol 

mn-vt.| együtt megosztott első dijai nyert. 

(e a fővárosi közgyűlés döntése alapon 
' ,e*iK!l Ima* u#rvt* szerint építettek itwíjí 

4 'empiomot A ImkI.ii Szilágyi Dezső té 
fl ^formiius templomot 1* S 1892-be*1

készített díjnyertes pályatervei alapján - 
kisebb módosításokkal - 1896-ra építet
ték meg. Ekkor készült el a Vámház kör

úti Vásárcsarnok, majd 1898-han az idő 
iclenes előadónak szánt, de a mai napig 
álló Gólyavár Az 1890-es években nő  

hány bérilázat tervezett, a Szépművésze
ti Múzeumra kiirt pályázaton pedig első 
dijat nyert. 1900-ban Beregszá.szon gim
náziumot, Ungváron 1902-ben nlreálLs- 
kolát építettek az 6 tervei szennt. A fiu
mei tengerészeti akadémiára egy 1900- 
ben megnyert pályázat után kapott meg

bízást 1903-ban egy evangélikus gimná
zium és hozzá tartozó templom tervezé

sére kérték fel a Városligeti fasorba. Czig- 
ler Győző 1905-ben bekövetkezett halála 

után az új műegyetem építésének felada

tát részben R S. vette át, az ő nevéhez 
fűződik a könyvtár, a műszaki mechani
ka, mechanika technológia, a géplabora
tórium és gépház tervezése, ezekért a 
munkákért udvari lanacsosi címmel (utal* 
mázták 1905-ben a debreceni főgimná
zium lervezésére. 1911-ben egy tisztvi.se- 
lőház építésére kapott megbízást az (Illői 

úton (Üllői út 121.) 1898-ban készítette 
el a Magyar Országos Levéltár első vázlat
terveit, de az 1913-han elkezdett kivitele
zés halála után is egészen 1926-ig folyt

Irodalom
1> S műépítész, műegyetemi tanár életrajzi
adatai »  munkálkodása saját leírása szennt.

•020 tzeptember. HME KT (másolatban);

N’AGY Károly P S. emlékezete Hp 1931.;

GAIW>R Eszter P. S. Magyar Művészet IN90-

|9|V szerk n EMETH Lajos. llp.. 19H1 . KIN-

M A B T V  LECHNEK Jenő Epitrtmüveszetunk

a XIX század második felében, llp . 1945
ft'Jw Enikő

_____________________________ Pckár

PÉKÁR DEZSŐ
(Arad. 1*7}.non /7- 

HudtJpnt. 1953 fiit 4.)

Snllővárorváhan unuil, ma Ki felsőfokú 
tanulmányait *  hu<bp<*tfi Túdomlriy- 
eioetrmeti folytatta a fizika, a kétruj.
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matematika és az ásványtan érdekelte 

1893-tól 1895-ig Than Károly professzor 
mellett az Egyetem 1. sz. chénnai inté
zetében gyakornokoskodtk. Ekkor kezd 

a kapilláris problémákkal foglalkozni és 

igyekszik kiterjeszteni a folyadékok felü

leti feszültségére vonatkozó Eótvös-tör- 
vényt az oldatokra is (.Oldatok moleku

láris felületi energiája”). A méréseket 
Eötvös módszerével végzi, aki 1895-ben 
meghívja tanársegédjének. Ekkor már foly
tak a gravitációs kutatások és az Eotvös- 

ingával a laboratóriumi mérések. Az ész
leléseket Eötvös két tanársegédje, a nap

paliakat Tangl Károly, az éjszakaiakat pe

dig P. D. végezte. Eötvös buzdítására is

meretterjesztő előadásokat is tartott, ezek 
közölt említést érdemel az, hogy Magyar- 

országon a spektroszkópokról és a rádi
umról ő beszélt először 1901-tól az MTA 

Semsey-alapítvány ösztöndíjasaként részt 

vett Steiner Lajossal a Fruska Gora vidék 
földtani felépítésének gravitációs és mág
neses méréseiben. 1903-ban méréseket 

végeztek a befagyott Balatonon Eötvös 
mellett R D. é.s Steiner. A következő 

években az ő feladata volt a szabadban 

végzett mérések szervezése és ellátása. 

Évente újabb és újabb területeken vizs
gálták a nehézségi erőteret egyidejűleg a 

mágnesség mérésével. (1903-1909 között 
főleg a dél-magyarországi területeken,

1910-ben Tirolban.) 1911-ben a Kecske

mét kornyékén kipattant földrengés leni- 

letét is felmérték, majd a kissármási fúrá

sok nyomán kitört földgáz az Erdélyi me

dence, a Maros völgye felé fordította a 

mérőcsoport figyelmét. Az 1912-1914-es 
éveklxín itt is mértek, 1914-l>en már Szat- 

mirnémetin, 1915-19l6-ban a Kiskárpá- 

tokban. Egbell kornyékén kerestek olajat 
gravitációs mérésekkel 1915-től kineve

zik állami főgeotizikusnak. 1917-ben lold- 

gázt keresnek a Hortobágy kornyékén, 

majd 1918-ban Újvidék és Titel korúi 

mérnek a torziós ingával

Még 1906-ban a gottingeni egyelem 

filozófiai fakultásának pályázatán .Ars

longa, vita brevis" jelige alatt Eötvös Lo
ránd, P. D. és Fekete Jenő nyerte el az 

első díjat. A bírálat megemlíti, hogy a 
Newton-féle törvény rendkívül messze

menő érvényességi tartományát mutatta 

ki, alapot szolgáltatva minden elméleti 

spekulációnak".
Eötvös Loránd halála után a geofizi

kai méréseket P. D irányította tovább 

mint fögeofizikus, majd miniszteri taná
csos. 1922-ben a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagjává választotta. 

Az általa vezetett geofizikai intézet a vi

lágháború után egyre nagyobb hírnévre 

tett szert, az alkalmazott mérési módsze

reket tanfolyamokon oktatták a külföldi
ek számára is, műszereiket külföldön is 
értékesítették. P. D több ízben járt Indi

ában, ahol geofizikai méréseket végzett 

(1923-1926) 1927-ben a francia szakmi
niszter felkérésére a Limagne síkságon 
kutat torziós ingával olajlelőhelyeket A 
sok utazás során nyert tapasztalatokat 
felhasználta a nehéz terepviszonyokon 

is jól szállítható, kisebb méretű Eötvös^ 

Pekar-inga megvalósításánál.
Az 1930-as éveklwn Szatmár megyé

ben folytak földtani kutatások az Eól- 
vös-ingával. 1934 júniusában helyezték 

nyugállományba.

Irodalom

SZILÁRD József A gyakorlati célú Eotví>S-in- 

ga mérések mérési metódusának kifejleszté

se - emlékezés dr. P. D -re, az Eötvös Ln- 

ránd Geofizikai Intézet első igazgatójára 

Magyar Geofizika, 15 1974

Cech Vilmos

PEKAR IMRE
(Kozutyó, ItíjH  d*x H - 

Rudapest. 1923. ju t. 12.)

A középiskoláit Iglón, Rozsnyón és U^ 
sonoon végezte. 1854-lwn váltott van* 

dorkonyvei. Gyári munkát vállalt, 
l>en a bécsi politechnikum növendéke 
(1854-57). A gépészmérnöki oklevéléi



Karlsruhéban szerezte meg. 18 59-ben 

A ng liába  utazott, itt is m unkásk én t 

kezdte , m a jd  a nyelv elsajátítása után 

m érnök i m unkát kapott. Cége képvise

letében Párizsban is dolgozott. 1863-ban 

hazatért. E lőször gépészeti irodái nyitott, 

azonban 1864 elején elfogadta a hívást 

és a debreceni István-malom „technikai 

fe lügye lő je" leit. Évek során a m a lom  

kapacitását megtöbbszörözte, közben ki

nevezték m űszak i igazgatóvá. Debreceni 
évei során tanított a gazdasági taninté

zetben. 1874-ben m egvált a m alom tól. 

Ismét önállósította magát. Lisztvizsgálat

ra v o n a tk o zó  szabada lm áva l beutazta 

Európát (1876-78). A párizsi világkiállí

tás zsűrijének egyik tagja (1878). A ma

gyar á llam  m egbízásából 18 8 1-ben am e

rikai tanu lm ányutat tett. Ezután elvállalja 

a Magyar Leszám ítoló és Pénzváltó Bank 

Igazgatói állását (1881-1909). 19 21-töl az 

MTA tiszteletbeli tagja. Hires m űg y ű jtő  

Kb. 2000 patikaedényt és más e  téma

körbe tartozó műtárgyai m ondhatott ma

gáénak

Az 1876-ban kelt szabadalma a „liszt- 

neniek megvizsgálására és összehasonlí

tására" vonatkozik  Ennek az a lényege, 

,10gy a lisztféleségek néhány  grammját 

egymás m ellé faláblácskákra helyezik és 

•‘Ikalmas szerszámmal lesimítják. A szín

kü lönbség  k iütközik . De m ég  szembeöt- 

<öbb a sz ínk lllönbség , ha a m intákat víz- 

,x-* mártjuk. E műveleteket pekározásnak 

nevezte el a z  utókor. A pekározás m ind 

m áig tájékoztatja a m olnárt az őrlés rész

és végeredm ényéről, a liszt tisztaságáról 

(korpam entességéról). A legkorszerűbb 

'■átvizsgáló készülékek (1. llankóczy  és 

G n iz l)  sem  telték fölöslegessé a |>ekáro- 

***-  A tö b b  m int száz esztendős |>eka- 

r<>zási m ár töblx_'n igyekeztek m odern i- 

**toi. S ikertelenül, mert az ereden m ód 

szer o lyan  egyszerű, gyorsan elvégezhe- 

tö ^  o lcsó, hogy a .fejlesztési" Jgyek* 

Zot csak lx>nyoiítoita

1‘ I egy ike  azon  keveseknek, akik 

nek a neve világszerte használt fogalon>-

639__________________________ ____________

má vált. Nyelvűnkben nemcsak a peka- 

rozás' használatos, hanem az igei alak 

is; ,pekározik\ Ezek mellett meg létezik 

vagy nyolc Pekár-névből képzett fogal

munk. pl. pekárdeszka, pekársimító stb. 

Az előző fogalmak számos idegen nyelv

ien  is megtalálhatók: az angolban: Pé

kár test; a franciában; essai Pékár-, a né

metben pekarisieren, Pekár-Probe. az 

oroszban: pribor Pekara, próba Pekara. 

Mivel az International Association fór 

Cereal Chemistry a fogalomazonositás- 

hoz szótárai jelentetett meg a fenti világ

nyelveken és még 12 nyelven ki is egé

szítették azt, P.I- neve világfogalomma 

lett Nevezetes szakirodalmi munkáia a 

Földünk búzája és lisztje (1881) az 1878. 

évi párizsi világkiállítás búzamintai alap

ián készült- Mégpedig úgy, hogy a buza- 

mintákat Pékár hazaszállíthatta és a vizs- 

„álatokat itthon végezhette. Következ

ményként a mű világméretű áttekintést 

ad a búzafajtákról és lisztjeikről, a mező

gazdasági állapotokról és őrlési módsze

rekről stb E ritka könyv napjainkban is 

haszonnal forgatható. Amerikai tanul 

minyúlja egyebek mellett hozzájárult a 

hazai egyszerű és gazdaságosan épít

hető gabonatárolók kialakításához Ta

nácsa. alapján épült a fiumei efevátor

(1890).

Irodalom

Miiszaki nagyjaink 6
l^nzts István

__________ _______________Pertik

PliRTIK. OTTÓ

(m i, 1851 dec I I  -

fíudaptst, im fM rW

\ budapesti egyetemen W ó-ban  orvos. 

oklevelet szerzett, még ugyanebben az 

X n  tanársegéd a budapesti anatómia. 

n izéken majd Párizsban es Strasslwrg-

£ « * « •  í  ‘,“n“  "
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kővetői Ranvier, Róbert Koch, Waldeyer 

és Recklinghausen mellell dolgozott.
1885-ben a Vöröskereszt kórházának, 

majd az István kórháznak kórboncnoka 
1887-ben egyetemi magántanár a zsige- 

rek kórbonctanáról írt dolgozata alapján.
1890-ben a kórszövett tanszéken c. rk. 

tanár, 1895-ben a kórbonctan ny. r. taná
ra a budapesti egyetemen (a II sz Kór

bonctani Intézet igazgató professzora). 
Az Igazságügyi Orvosi Tanács és az Or
szágos Közegészségügyi Tanács tagja 

volt. Szerkesztette a Magyar Orvosi Ar
chívum és az Ungarisches Archív für 

Medizin című folyóiratokat. A róla elne

vezett gurdély leírója. Mind magyar, 

mind idegen nyelven nagyszámú közle

ménye lelem meg. Mint bakteriológus is 

jelentős munkát végzett. 1891-ben meg
alapította a Fővárosi Bakteriológiai Inté

zetet Nagy érdemeket szerzett az 1887 
évi tífusz- és az 1892, évi kolerajárvány 

leküzdésénél.
Horni József

PETÉNYI SALAMON JÁNOS

(Ábelom, I799.jtil.30.-  

Hm/, /#55 oki í.)

Apja evangélikus lelkészként szolgált. 

Apját követve ő is lelkész! pályára ké

szült. Losoncon, Besztercebányán, Sel

mecbányán járt iskolába, majd Pozsony
ban, tíécsben teológiát hallgatott Becsben 

inkább a természetvizsgálók társaságát 

kereste, s Josef Natterer, Jákob Heckel, 
Vinzenz Kollár körében gyú|tókírámintá

sokon vett részt. Kitanulta a preparáton 

mesterséget, s 1824-ben l’est, Békéscsa

ba, Nagybecskerek érintésével a torok 

határvidékre utazott gyűjteni. Tvmes- 

vár-Arad felé kerülve, Pesten át tért 
vissza Bécshe. számos fontos megfigye

léssel gazdagítva a zoológiát Megfigye
léseivel és gyűjtéseivel a szakma érdek

lődését és megbecsülését vivta ki. köz
tük olyan tekintélyekét, mint az idősebb

Brehm (aki gyűjtést akart indítani P. uta

zásainak fedezésére), s Johann Priedrich 

Naumann, a híres ornitológus. Hívták 
Besztercebányára tanárnak. Modorba, 

Nagyszombatba, Losoncra lelkésznek, 
de P. S.J. nem fogadta el a fölkínált állá

sokat, mert nem folytathatta volna tudo

mányos utazásait. Egy ideig erdőőrként 
éldegélt egy felvidéki birtokon, majd 

Kubinyi Ágoston vendégszeretetét élvez
te Videfalván, mígnem 1826-ban elfo
gadta a cinkotai parókiát, ahol szorgo
san megtartott szlovák nyelvű prédikáci

ói mellett folytathatta megfigyeléseit és 

utazásait, elsősorban a tudományok 

iránt érdeklődő földesúr, báró Podma- 

niczky János segítségével. 1833-ban még

is lemondott tisztségéről, hogy minden 

idejét a természet vizsgálatának szentel

hesse. 1834-ben elnyerte a Magyar Nem
zeti Múzeum megüresedett állatkonzer- 

vátori posztját, s ettől kezdve haláláig 

értékes példányok tömegével gazdagí
totta a Természetrajzi Osztály gyűjtemé

nyeit. Folytatta felfedező útjait, .szinte 

évenként föltárta az ország egy-egy jel

legzetes vidékének jobbára még isme

retlen faunáját. Eredményeiről többnyire 
Brehm folyóirata, az Isis számolt be rö

viden, később pedig, a Magyar Orvosok 

és Természetvizsgálók vándorgyűlésein 

vagy az Akadémián maga Petényi ismer

tette egy-egy felfedezését. Hazánk ter

mészeti viszonyai iránt erősen megnőtt 

akkoriban a külföld érdeklődése, s az 

idelátogató zoológusok - Naumann, Vi- 

eregg, Heckel, Hanlaub, Natterer, Land- 
beck - többnyire P. segítségét s szakértő 

kíséretét kérték Külföldön sokkal jol>- 

hsin megbecsülték mint idehaza, ahol 

még idegenül hatott az általa i.s képviselt 

modern biológiai irány. Gondosan fi

gyelte az állat viselkedését és életkoniil 
menyeit, anatómia és életmód korreláci
óját. Felderítette, hogy mién kényszerül 

idegen fészekbe rakni tojásait a kakukk, 

miért ét úgy a pirók, ahogyan él, s ho
gyan alkalmazkodott különleges föld



alatti életmódjához a fogas vakond. De 
sok új megfigyelés köszönhető R-nek a 

halak világától is; nem ok nélkül neve
zett el róla Jákob Heckel, a nagy bécsi 

ichtiológus egy márnafajt, s Hermán Ol
ló figyelmét később R S. J. Balaton-vidé- 

ken följegyzelt népi halnevei fordították 

a halászat felé Külföldi barátai váltig 
biztatták P S. J.-t megfigyelései és föl

jegyzései publikálására De mire elké
szült alapvető ornitológiai kéziratával, 

Magyarországra a Bach-korszak árnya 
borult, s ő a megváltozott körülmények 

közepette ragaszkodott hozzá, hogy 

könyve először magyarul jelenjék meg. 
Nem érhette meg: a kíméletlen munká

ién felőrlődött szervezete 1855-ben fel
mondta a szolgálatot. Az Akadémiára 

hagyott kéziratainak csupán első vé

konyka kötete jelent meg, a többi - köz
te a nagy madártani mű - eltűnt, s csak 
évek múltán talált meg véletlenül né

hány lapot belőle Hermán Ottó egy ut
o l  árusnál, csomagolópapír formájában. 

Ez a néhány részlet is mutatja azonban, 

hogy mit vesztettünk R S. J. könyvével

l-öbh művei

^ S- J hálni hagyott munkái Pest, 1H64 ; To

vábbi tanulmányai az 0] Magyar Múzeum
o n  (1850). A K M Természettudományi

Társulat Évkönyvében (1841-45) és .i Ma-
KVar Orvosok és Természetvizsgúlók Hl 

Nagygyűlésének Munkálataiban (1842). 

•rodalum

hermán ottev p s. j. Hp.. i89i, • '■'>
quia Petényiana Természetrajzi Fűzetek, 

1K7? . TASNÁDI KUDACSKA András P N )

1,(1 vár. 1 9 4 2  . KEVE András: P S J. Hitvilág. 

1%1
Vchtnh Láizió
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PÉTER RÓZSA
(Hutapes,' 1901/cbr 17- 

ft'd tp ftl. 1977 fe b r17.)

A fővárosi van végezte az elemi és ko 
zépiskoláit, 1922-lx-n érettségizett a Má
ria Terézia leánygimnáziumban. bgyt'(c

mi tanulmányait a budapesti Tudomány
egyetemen folytatta, 1927-ben szerzett 
matematika—fizika szakos középiskolai

tanári oklevelet
Már igen fiatalon jelentős tudományos 

eredményeket éri el. 1931-ben használta 

először Gödéi alapvető jelentőségű - a 
nem teljességi tétel bizonyításál közlő - 
dolgozatában a rekurzív függvény fogal
mát A rekurzív függvények, a kiszámít
hatóság fogalmának elemzése lett fő ku
tatási területe. Ezen belül legjelentősebb 
korai eredményei a primitív rekurzív 
függvények osztályának szerkezetére 

vonatkoznak. E munkái alapján már 

1927-ben felkérték, hogy a The Journal 
of Symbolíc Logic című neves amerikai 
folyóirat szerkesztő bizottsági tagja lé
nyen 1951-ben írta meg a tárgykör első 
és mindjárt világsikert arató monográfiá

ját Rekursive Funktionen címmel A né
met nyelven írt könyv már 1954-ben 
megjelent oroszul is, később több világ
nyelvre is lefordították. Mintegy ötven 
tudományos dolgozata jelent meg kü
lönböző nemzetközi folyóiratokban 
M unkásságának  későbbi időszakában a 

rekurzív függvények szóhalmazokon 

vett általánosításai érdekelték. E vizsga
l a p n a k  a számítógéptudományban szá

mos a lka lm azása  van Ezekről közvetle

nül halála előtt megjelent második mo
n o g rá f iá já b a n  (Rekursive Funktionen in 

dér Komputer Theorie, Bp.. 1976.) szá-

" l á n y o s
,  m atem atika i tudományok doktora cí

met kapta Az MTA 1973-ban választotta 

lev. lagjává. 1970-ben Állami dij|al tün-

,0l,|tÍ Í l jelentős oktatói munkássága is. 

,045 után rövid középiskolai tanár, mű-

2 5 SMR.V
S S  TW om íweW '*-  F " * - ” ™
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voll. Ó indította el a matematika alapjai

nak oktatását. Mégis legjelentősebb di
daktikai tevékenysége a középiskolai 

matematikaoktatás reformjaiban való 

részvétel és a Gallai Tiborral közösen ín 

Matematika a gimnázium I. és II. osztá
lya számára című tankönyve volt. E gon
dolkodásra nevelő könyvek szellemük
ben tovább hatnak és matematika okta

tásunk megújhodásának elindítói közé 

számítanak.

Páratlan sikerű tudománynépszerűsí

tő munkásságot is folytatott. 1945-ben 

jelent meg a Játék a végtelennel című 

könyve. Célja az volt, hogy a tömegek 

számára is hozzáférhetőve tegye a mate
matika szépségeit Könyvéi több mint tíz 
idegen nyelvre lefordították. Kevés nép

szerűsítő munka dicsekedhet hasonló 
eredménnyel.

Igen aktívan veit részt a hazai tudo

mányos és szellemi közéletben is. Aktív 

munkása volt a Bolyai János Matemati
kai Társulat irányította középiskolai ma 

tematikatanítási kísérleteknek. A BJMT 

tiszteletbeli elnöke volt. Az Állami díjon 

túl is számos kitüntetést kapott.

Irodalom
RÚZSA Imre-URHÁN János: 1* R. Matemati

kai Lapok, 1975; HAJNAL András I*. K Ma

gyar Tudomány, 1977

Hajnal András

PETERFI TIBOR

(Déi, IHHj.jiin. 22. - 

fíiula/ieil, 1953-jan. IS)

Erdélyi vasutas családban született. Ko

lozsvárott tanult a református kollégium
ban, majd az ottani Tudományegyetem 

orvoskarán. Már diákkorában is színes 

egyénisége élénk irodalmi munkásság

gal mutatkozott meg, verseket, elbeszé

léseket és lilozófiai tanulmányokat kö

zölve különböző folyóiratokban Külö

nösen az akkor divatos inonista világné
zet népszerűsítésével tűnt ki. 1905-lxm

orvosdoktor lelt. Utána néhány évig 
Apáthy István mellett működött tanárse
gédként, részt véve a medikusok szövet

tani oktatásában. Ekkor természetesen 

híve volt Apáthy „continuitastan"-ának. 

Mégis 1908-ban Budapestre költözve, az 

egyetemen Apáthy nagy ellenlábasa: 
Lenhossék Mihály mellett kapóit állást, 
az 1. Anatómiai Intézetben. Itt kezdeti 
élénk tempójú tankönyvíró tevékeny

ségbe: Szövettan (1909), Idegrendszer 

szövettana (1911) és Általános szövettan 

és fejlődéstan (Nagy Lászlóval közösen, 

1911). Csak később győződött meg az 
Apáthy nézeteivel ellenkező és hazánk

ban Lenhosséklól képviselt „continuitas 
tan" helyességéről.

Az 1. világháborút végigszolgálta ka

tonaorvosként, de közben 1916-ban ma
gántanári képesítést is kapott szövettan 

tárgykörből. 1918-ban csatlakozott Káro
lyi Mihály polgári radikális mozgalomá- 

hoz, 1919-ben pedig a Tanácsköztarsa- 

ság közoktatásügyi népbiztosságán vál

lalt funkciót. Ugyanekkor egyetemi ta

nári megbízatást is kapott. 1919 végén 

emigrációba vonult. Kezdetben Prágá

ban, majd 1920-tól Jénában talált mun
kahelyet. Itt J. Schaxel elméleti biológus 

kutatóállomásán és a Zeiss Művektől 
fenntartott lnstitul für wissenschaftliche 

Mikroskopie-ben dolgozott. Utóbbi he
lyen Ixmtakozolt ki mikrolechnikai te

hetsége: S. L Schouten holland kutató 
és A Barber mikrobiológus által a szá

zad elején szerkesztett mikromanipulá- 
tort nagymértékben továbbfejlesztette, 

kondenzátorral és mikroeleklródákkal is 
felszerelte Ezzel lehetővé tette a sejtlest 

belse)él>en zajló elektromos jelenségek 

mérését és „sejtsebészeti", vagy mikrur- 

giás beavatkozások végzéséi. A mikrur- 

giában R. Chambers New York-i szövei- 

tanprofesszor volt az úttörő, de P. iu 
sok új eredményi éri el így sikeresen 

értelmezte a kolloidlkában már ismeri 

„lixotropia" jelenségét az éló sejt műkő 
désében. Mindezekhez az eredményei



hez részben Jénában, részben Berlin- 
Dahlemben (az ottani „Kaiser Wilhelm- 

Institut"-ban, a mai Max Planck-féle ku

tatóintézet-hálózatban) jutott.
1934-1939 közölt Cambridge-ben és 

Koppenhágában dolgozott, majd meg
hívták az isztambuli egyetemre szövet- 
•anprofesszornak Törökországi éveiben 
újabb tankönyvet irt, az ottani igények 

kielégítésére. 1946-ban hazahívták, Tu
dományegyetemünk újonnan szervező
dő természettudományi karán kapott ka

tedrát.

Főbb művei
Mikrurgische Methodik in; Aberhalden's 

Hdb. d. bioi. Arbeitsmethoden, 1924.; Das 

leitende Elemen! Hcthe-Embden: Hdb. d. 

norm. u paih Physiologie; Die Teclinik der 

Zelloperationen Mikrurgie. 1928 Szerkesz

tette az 1920-as években J. Springer kiadá

sában a Heridite über die wissenschaftliche 

Uiologic cimű folyóiratot 

Irodalom
KISS Ferenc I* T. Orvosi Hetilap. 1953. 

c h a m h e k s , k in memóriám T I’ Acta 

Anatomica (Ha.sel), 1953.; KENÉZ János; P 

T Orvosi Hetilap, 197H,
Lainbrecht Miklós
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PETHE FERENC
(Riidsxattm lhaiy. 176) m án. 30 - 

S*tUgysomly4, IH32.fel>r 22 )

A debreceni református kollégiumban 

folytatott teológiai és bölcseleti tanulmá
nyokat, ennek liefejezése után szülőfa- 

Mában tanítóskodoit. 1788-ban, az egy
kori alma mater pénzügyi támogatásá
val, nyolc évet töltött Európa legfejlet
tebb országainak Hollandia, Anglia, 

l'Mncia-, Olasz- és Poroszország, Svájc - 
t‘gyetemein, és közben tanulmányozta 
Wzdasági és politikai viszonyaikat. 179f> 

han Bécsben szerkesztette az első ma 
Ky*r gazdasági szaklapot, a Magyar Uj 
vágói 1797-től négy és lél éven át az el-
*  hazai mezőgazdasági tanintézetben, a 

keszthelyi Georgikonbnn tanított mate

matikát, üzemszervezést, mezőgazdasági 
építészetet. Ezt követően volt uradalmi 
inspektor, majd különböző helyeken bér
lőként gazdálkodott. 1814 és 1818 kö
zött ismét egy szaklapot, a Nemzeti Gaz
dát szerkesztette. Előfizetők hiányában a 
lap megszűnt, utána nehéz évek kö
szöntöttek rá, ismét gazdálkodásra adta 
a fejét. Később Erdélybe költözött, ahol 
rossz anyagi körülményei ellenére, poli
tikai lap - a Hazai Híradó - alapítására

tett kísérletet.
Munkássága rendkívül szerteágazó volt. 

foglalkozott matematikával, kémiával, 
biológiával, nyelvészettel. Lapot szer
kesztett, gazdálkodott, lanított. A legma
radandóbbat azonban az agrártudomá
nyok terén alkotta. Mitterpacher Lajos és 

Nagyváthy János örökségére, valamint a 
Nyugat-Európában tapasztaltakra építve 
irta meg a mezőgazdasági üzemtan egész 

területét átfogó Pallérozott mezei gazda
ság című könyvét (I—III. Sopron, Po
zsony, Pécs, 1805-1814.). Felismerte a 
belterjes termelés - benne a talajműve
lés és trágyázás -, továbbá az üzemszer
vezés jelentőségét. Munkájában felhívta 
a figyelmet, hogy a növénytermelés és 
állattenyésztés között kialakítandó he
lyes arányok a vetésforgó meghonosítá
sával érhetők el, és ebben nagy szerepet 

szánt a mesterséges takarmánynövények 
é.s répafélék termesztésének. Fontosnak 
tartotta a szarvasmarhatartást, és felhívta 

a figyelmet a tejtermelés fontosságára 
Legtöbb teret a juhtenyésztés kérdésé
nek szentelte Felmérte, hogy az ágazat 
számára az európai textilipar fejlődése 
kitűnő konjunkturális lehetőséget kínál. 
Figyelme kiterjedt technikai kérdésekre; 
épített ekéi és a szélmalmok hazai meg
honosításában is úttörő szerepet játszott 

Életművéből a mezőgazdaság elmele- 
ti és gyakorlati fejlesztéséért tett fárado
zását kell kiemelnünk. Felismerte a kor
szerű termelési eljárások bevezetésének 
szükségességét, és számcw gyakorlati 
példán keresztül kijelölte a változás le

__________________________________Pethe



Pettko 644

hetséges útját A feudális társadalmi rend 
és a napoleoni hálxmikat követő gazda

sági válság azonban nem kedvezett né

zetei elterjedésének. Munkássága, min
den értéke ellenére, kezdeményező jel
legű maradt A fíziokrata P. F.-cd kezdő

dött gazdasági irodalmunk korszerűbb, 
racionálisabb, európaibb korszaka.

Irodalom

SÜLÉ Sándor: Kisszántrti !». F.(1763-1832). 
Hp„ 1964.

Fehér György

PETTKO JÁNOS

<Fthőeírétorna. Trendén t>m., 1812. non I I  - 

Pozsony. 1890. okt. 26.)

A pozsonyi líceumban és az eperjesi jog

akadémián tanult, majd a selmeci bá
nyászati akadémián bányamérnöki okle

velet szerzett 1839-ben A körmöcbányai 
kohónál töltött gyakornoki ideje alatt,
1843-ban elvégezte Bécsben a K. u. K. 
Montanistisches Museumhan W. Haidtn- 

ger által létrehozott és vezetett földtani 

továbbképző tanfolyamot. Még ugyan

abban az évben kinevezték a selmeci 

akadémia 1840-ben létrehozott minera- 
lógia-geológia-paleontológia tanszékére 

helyettes tanárnak, ahol 1847-ben ren

des. tanszékvezető tanár és bányataná

csos lett; ő volt az első magyarországi 

geológus professzor. Megszervezte a 

tanszéket, felszerelte a tanításhoz és ku
tatáshoz szükséges eszközökkel Fejlesz

tette a C». A. Scopoll által létrehozott, de 

távozása (1779) óta elhanyagolt ásvány
földtani gyűjteményt, mely később hí

ressé vált. Vezetése alatt az (íj tanszék 

erőteljes fejlődésnek indult.

Munkássága elsősorban Selmecbánya. 
Körmöcbánya és kornyéke földtani vi

szonyainak vizsgálatára és (óldtani fel

térképezésére terjedt ki Jelentős a Ma

gyarhoni Földtani Társulat megbízásából 

1852-ben végzett úttörő földtani tanul
mánya a Morva folyóval határos részről.

mely Jelentés Magyarországnak March 

folyóval határos részéről, melyet a Ma
gyarhoni Földtani Társulat megbízásából 

1852 ősszel földtani vizsgálat alá vett 
címmel a Társulat Munkálatai 1 kötelé
ben 1856-ban megjelent. Ez a tanulmány 

később a Böckh Hugó által 1913-ban 

megkezdett sikeres egbelli kőolajkutatás 
földtani megalapozását ls szolgálta. El

nöke volt a Selmeci Akadémiai Magyar 
Olvasótársaságnak, és vezetésével állí

tották össze az akadémia hallgatói 1845- 

ben az első magyar-német bányászati 

szótárt, Bányászati szófűzér címmel.

P. J. részt vett az országos tudomá

nyos szakmai mozgalmakban is. Ott volt 
Sopronban a Magyar Orvosok és Termé- 
szetvizsgálók 1847. évi 8 vándorgyűlé
sén, ahol Zipser K. András meglette út

törő javaslatát, és jelen volt 1848 január 

3-án Videfalván is, a Kubinyí Ágoston 

elnök otthonában ülésező és a Magyar

honi Földtani Társulatot megalapító ötös 

bizottság tagjaként, majd részt vett az 
alapszabály kidolgozásában is mint ala

pító tag. Tudományos munkássága elis

meréseként az MTA 1861-ben levelező 

tagjává választotta.
Tanítványai közül kerültek ki a ma

gyar geológia múllszázadi aranykorának 

nagyjai, a hazai földtudományok meg
alapozói: Szabó József, Hantken Miksa, 

Zsigmondy Vilmos, Böckh János, Pávai- 

Vajna Elek, Winkler Benő, Gesell Sándor 
és Dioniz Slur Legismertebb tanítványa 

Szabó József, a magyar földtan „atyja” 

nagy elismeréssel emlékezik Petikéről, 
akit széles körű szakmai műveltségű, 

nagyhatású pedagógusnak tartott 
Irodalom
MP.DNYÁNSZKY Dénes. I>. J emlékezete 
Akadémiai Értesítő, 3 1H92.; POJJÁK Tibor 
Az ásvány-földtani tudományok oktatásának 
története Magyarországon, Bányászati lapok. 

1964 ; VADÁSZ Elemér. Tudomány történet* 
jegyzetek I’. J.-röl Itányászati Lapok, 1967.; 
ZSÁMHOKI László: A Selmecbányái akadé

mia oktatóinak lexikona. Miskolc, 1983
C'sílty Gábor



p e t z v a l jó z s k f

(Szepesbéta. 1807 ja tt. 6.- 

Bécs. 1801. szept 17.)

Szqiességi német (cipszer) család gyer
mekeként született, de mindig magyar
nak vallotta magát. Életrajzi adataiban 

sok a bizonytalanság. Ó maga még szü
letése idejét is eltitkolta 1826-tól Pesten 
az Insiimtum Geometricum tanulója volt 
Itt szerzett mérnöki oklevelet és tanított 
1835-tól felsőbb matematikái 1837-ben 
Becsben lett műegyetemi tanár. 1849-től 
a Wiener Akademie dér W issenschaften  

tagja. Nevét a bécsi egyetemen emlék

táb la , a temetőben díszes síremlék örö
kíti meg. Számos tudományos társulat 
tagja és a Wiener Photographische Ge- 

sellschaft alapitója volt.
Kutatásai az elméleti é.s gyakorlati lény

tan, lóként pedig a fényképezés terén 

jelentősek. Számításai alapján készült az 
első igazán jónak nevezhető objektív 

1840-41 körül egy 149 mm gyújtótávol
ságú négylencsés szimmetrikus objekti- 

yet konstruált, amelyben a tárgy felé egy 
akromaiikus ragasztott korona-flintüveg 

Pár, a lemezoldalon pedig két közel álló 

ragasztatlan, szabadon álló llint-koromü- 
veg lencsepár állt. Az így nyert „Petzval- 

téle objektív" gömbi és színi eltérése 

'gén kicsi, kóma pedig alig van. Különö

sen alkalmas vetítésre, mert a megvilágí
tott felület közepén kitűnő képet ad. 

•’etzval maga ls nagy ügyességgel csi
szolt lencséket Az ezekkel készült (és 
’Ky híressé vált) gépeket a Voigtlánder 
t-*g hozta forgalomba Az akkoriban ké
szült példányok ma is jól használhatók 

A lényerő - az akkori időben - igen 
nagy (1:3,2) volt. Ezek a tulajdonságok 
•ették lehetővé a portréfényképezésl. 

Korában a l’etzval-objektiv nagy ha

ladást jelenteit és hosszú ideig nem tud* 

teljesítményiben felülmúlni
Számításaihoz segítségre volt szüksé

ge. ezért Lajos főherceg számításban 

gyakorlott liszteket és katonákat rendelt
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ki mellé. 1846-ban egy fényerős vetítő- 
lencsét szerkesztett. Az ötvenes években 
tájkép és reprodukciós célra tervezett

objektíveket.
Továbbfejlesztette a lencserendszerek 

elméletét. Tőle származik a képmezőel- 
hajlásra vonatkozó általános összefüg
gés. melyei 1843-ban publikált. Eszerint 

a Petzval-féle összeg

P=-L+_i-+...=0,
n,f, n J ,

ahol fj. f2 ... az objektív egyes lencséi
nek gyújtótávolsága, nj, n2 ... pedig az 

egyes törésmutatók, amelyek a közönsé
ges lencsetörvényből számítandók A tör
vény bármilyen vastag lencsére érvényes.

Nem szabadalmaztatta találmányát, 

amiből később kellemesen viták szár
maztak. Már az ötvenes években kb, 
8000 portréobjektív volt forgalomban 
Lencséi a fényérzékeny anyagok fejlődé
sével pillanatfelvételek készítését tették 

lehetővé.
Jelentek meg dolgozatai a ballisztlka, 

a világítástechnika és az akusztika terü

letéről is.

Főbb müvei
Ilencfil (iher die Eigehnls.se einiRer dloptri- 

sclien Unterxucliun>*en Fest. 1843 ; Pigen- 

schaften einer guten Camera-Obxcura 1847; 

lieríchte uber optlsche Untersuchungen 

Wien 1857., Dioptrische Umersuohungen 

Wien. 1857 , Ul>er das neue Landschalt - als 

Fernrohrobjektiv. Wien, 1858; On the Ca- 

mera Oliscura 1859

tnAIoai
VOIGTLÁNPER. ) . Academiker Prof. J H 

(1859); FRMÉNYI L K J  élete é.s érdemei. 

»p.. 1906 ; SERESS János: P J. Bp., 1954
Kunfalvi Rezső

PFTZVAL OTTÓ

(Szepesbíla, 1809 fan. <í •

Hudepett. 1883. aug 28)

Kassán végezte a líceumi tanfolyamot, s 
1828-ban a pesti Institutum Geometri-

__________________________________ Petzval
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cum, a Mérnöki Intézet hallgató|a lett. Itt 

szerzett mérnöki oklevelet. Szemben 
bátyjával, Retzval Józseffel, aki az opti

ka, a lencsék számitaxa, szerkesztése és 
csiszolása révén a modern fényképészet 
egyik úttörője lelt (a bécsi egyetemen, 

de magát mindvégig „magyar Hóna hű 

fiá"-nak vallva), R O. a gyakorlatban 
mérnöki munkát sohasem végzett. Ó  a 

tanítást választotta.
1837-től a pesti Tudományegyetem, s 

vele párhuzamosan az egyetem szerve

zetében 1782-ben életre hivott Institu- 

tum Geometriáim tanára. Ez utóbbi tes

tületében maradt akkor is, amikor a bé

csi kormányzat 1850-l>en egybeolvasz
totta az Ipartanodával, és annak kereté

ben működött 1857-ig Ettől kezdve a 

Tudományegyetem tanáraként járult 
hozzá a hallgatók matematikai, 1872-től 
pétiig csillagászati ismereteinek elmélyí

téséhez. Önálló matematikai eredmé

nyek nem fűződnek a nevéhez, de több 

sikeres mérnöki és matematika tanköny

vet ín.

Előadásait - amelyeket kezdetben 

latinul, majd németül és magyarul, 

18ó0-től kezdve pedig kizárólag ma
gyar nyelven tartotta tankönyveit és 
tudományos műveit egyaránt tiszta, 

világos, egyszerű stílus jellemezte Ele
mi mennyiségtan telgymnasiumok és 

reáliskolák használatára cimű könyvét 

az MTA 1858-ban Nagydijjal jutalmaz

ta Az akadémiai Nagydijat (megoszt

va) mégegyszer kiérdemelte; ekkor - 

1865-ben - Erő és géptan cimű művé

ért

Főbb inúvci

Vlzeró és vlzépltészettan Hydraulika és 
hydrotechnika l’est, 1M50; liléim mennyi- 
.téglán Pest, 1856. lín'i é> géptan l’est,
1 Hí)t , Fetsóhb mennyiségtan. I'est, 1H67 , 
IWiH ; Csillagászat elemei Hp . IH7S

Irodalom

KONDOR GUSZTÁV: |> O. Akadémiai l-m- 
lékheszédek <V 1 llp., IMH9

Végh Ferenc

PFEIFER IGNÁC

(Szeillgál, I867.ízepl.30.- 

Htitldpest. I941.szept. 7.)

A budapesti Műegyetemen végezte ve

gyészmérnöki tanulmányait, majd War- 

tha Vince mellett a kémiai technológiai 

tanszéken volt tanársegéd, majd magán
tanár. 1894-ben a MÁV Anyagvizsgáló 

Intézetének szolgálatába lépett. 1904- 
ben magán műszaki irodát nyitott. A 
Műegyetemen továbbra is előadott

1912-ben Wartha utódaként a kémiai 
technológiai tanszék vezetője lelt, Részt 

vett a Galilei-kör alapításában, továbbá 

a szabadkőműves mozgalomban, A Ta
nácsköztársaság a szociális termelési 

népbiztosság vegyészeti osztályának ve

zetőjévé nevezte ki. Ezért az ellenforra
dalmi korszakban megrovásban része

sült. Tanszékéről eltanácsolva, nyugdíja

zását kérte. Az Egyesült Izzó Rt.-hez 

ment, s annak lett kutatási vezetője Ve
zetése mellett alakult ki az első korszerű 

ipari kutatólaboratórium hazánkban, 

melynek a volfrámszálas izzólámpák tö
kéletesítése terén voltak nagy jelentősé

gű eredményei A harmincas években 

elnöke volt a Magyar Kémikusok Egye
sületének.

Legjelentősebb munkája vízlágyitási 

eljárása (1894), melyhez meszel és szó
dát alkalmazott számítolt mennyiségben 

A viz keménységének meghatározására 

ugyanezen elven alapuló analitikai mód
szert dolgozott ki (Wartha-Pfeiler-mód- 

szer), melyei a közelmúltig világszerte 

alkalmazlak ipari vizvizsgálalokhoz. Mun

kássága úttörő még a tüzelés technikája, 
a földgáz- és szénkutalás és azok termé

kének hasznosítása, továbbá a világítás- 

technika területén A Magyar Kémikusok 

Egyesülete 1968-ban örökös ügyvezető 

elnöke tiszteletére I*. I -emlékérmet ala

pított, 

liíhb művei
A technikai víztisztításról M Cliem 
IK95 i Ka/ántuwlrt .szerkezetek megvizsgi'



lása. Hp., 1K9R, Krltische Studirn ulxr Un- 

tmtichung und Kemigung de* KesM.-lspei.se- 

wassws Z. angew. Chern., 1902.

Irodalom
fimlékfozet P I 60. síúletésnapjin Client 
Rundschau. 1927.; MÖI(A László P. 1 Hp. 
1977.

Szabtiiiváry Ferenc

PILLÉR MÁTYÁS
(Graz, 17}} ápr 25 - 

Rnda. 1788 nor. 10)

'750-ben a jezsuita rendbe lépett, teoló- 
Riai tanulmányai kapcsán természetfilozó

fiát tanult. A rend feloszlatásáig (1773) 3 
l>écsi Theresianumban hittant tanított, 

ahol a zenei igazgatói állási is elnyerte 

Majd természetrajzból doktorált s az 
1773/74-es tanévtől kezdve a nagyszom
bati egyetem bölcsészeti karán termé

szetrajzot (história naturalis) oktatott (az 
egyetemet 1777-ben Budára helyezték 

&). A természetrajzi tanszék (állattan és ás
ványtan oktatási profillal) az 178.V84-es 
■anévtől az orvosi karra helyeztetett át, itt 

Cniiott haláláig
Hgyike volt azoknak, akik a történelmi 

Magyarország egyes területeinek termé
szetrajzi feldolgozását megindították, fcrde- 

tas állat- és növénygyűjteményt állított 
^sze. melybe (valószínűleg a.facQUÍn-fé- 

le expedíció révén) még amerikai fajok is 

bekerültek A gyűjtemény botanikai része 

a Természettudományi Múzeum növény
táráim került, az ásványtani, állattani anya- 

KOt a pesii egyetem őrzi.

Mhh milvei
leniemen puMlriim ex praelectionihus his
tória* naturalis d M I' quod e regnn 
"linerali suliiba Augusiimis l’etr.is, Tymavlae. 
1̂ 75; lücinenta histor.te namr.ilis in .sdiolaium 
jfruninytii^nj,,, et gynmaxioruin per rvgnum 
l'lnxaruy usu Tyrnaviae, 1775. edilio nova. 
*udae 1779, Collcciin naturaliunt (|uu e tripli-
11 reg no tninemli, animali et vegetahlli undiquc 
lni"pleia posi ohitum M I* repena est Crae- 

'792; MlTri Kl'ACHrkrel együtt írott krtny- 
v< Iter per l’o.seftanaiu Slavoniae provinciám
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incnsibus |unio rt julio anno 17H2 suspectum 

lludae, 1783
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Kádár Zoltán

POGÁNY BÉLA
(Budapest, 1887. ápr /. - 

Budapest, I94J. dec 2 } )

Szülővárosában kezdte meg egyetemi ta

nulmányait, a Tudományegyetemen. 1908- 
tól kezdve kél éven át Eötvös Loránd köz
vetlen munkatársa volt. Ezután a göttinge- 
ni Georgia Augusta egyetemre kertüt, ahol 

19 11-ben szerezte meg bölcsészdoktori

oklevelét.
Visszatérése után itthon folytatta Gottm- 

genben megkezdett optikai kísérleteit 
Kebleiben a fémrácsok által elhajlított fény 

polárosságát, majd az igen vékony fémré
tegek elektromos és optikai sajátosságait 
vizsgálta Az erről szóló cikkeit a nagy né
met folyóiratok is közölték (Annáién dér 

Physik., Phys. Zeitschríft).
1917-ben az Akadémia pályamunka 

kidolgozásával bízta meg, amelynek tár

gya A ferromágneses fémek Faraday-ef- 
fektusa kísérleti tanulmányozása. P. B,-t 
1918-ban, 31 évesen választották meg a 
Magyar Tudományos Akadémia levele

ző tagjává
1918 tói a kolozsvári egyetemen tanított,

nyilvános rendkívüli tanárként Az egyetem 

Szegedre költözése után, 1920-ban nyilvá

nos rendes tanárrá nevezték ki.

Tudományos munkája mellett ismeret- 

terjê -téssel, és tudománytörténettel is fog
lalkozott 1921-ben jelent meg A fény, e> 
még ugyanebben az éviién a Bevezetés a 

fiz ikai optikába című munkája Ezeket kö
vedé 1927-ben Az elektromágneses tér.

1933-l»an összefoglalót irt a Bulletin du 
Comíté In te rna tiona l d o  Sciences Histort- 

(jues számára, a fizika magyarországi fej

lődésiről
1923-ban keríilt a budapesti Műegye 

temre, ahol egészen 1943-ban bekövet

kezett haláláig dolgozott
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1926-ban az Akadémia felkérésére meg

ismételte a Harres-Sagnac-féle kísérletet, 
amelynek a relativitáselmélet bizonyítása 

miatt volt jelentősége, és korábban pontos

sága nem volt kielégítő. Schmid Rezsővel 

spektroszkópiai laboratóriumot rendezett 

be a Műegyetemen, ahol molekulaszín
képek analízisével foglalkoztak. Akadé
miai székfoglalóját i.s e témakörből tartot

ta a krypton-l színképének, főleg ultravö
rös vonalainak Zeemann felhasadásáról. 

(Az e témakörben írt publikáció a Matema

tikai és Természettudományi Énesítő évfo

lyamaiban, valamint német periodikák

ban jelent meg.) 1931-ben választották 

meg az Akadémia rendes tagjává.
1937-ben megkapta az Akadémia Mar- 

czibányi-mellékjutalmát a nemesgázok 

színképének Zeemann-felhasadásáról szó

ló közleményeiért Utolsó éveiben érdek
lődése az akusztika és a geofizika felé for

dult Olyan új kondenzátor mikrofont ké- 
szitett, melynek segítségével földtani geo

lógiai alakulatokat lehetett földeríteni.
Kezdetben általános fizikát tanított az I. 

éveseknek, később elektromosságtant, 

utolsó éveiben a felsőbbéveseket oktatta 

elméleti elektrotechnikára. Több nagy si

kerű tankönyvet is ín, gépészkari dékán is 

volt. Tanítványai közül számos jeles fizikus 

került ki.

Főbb hazai művei

A fény. Hp., 1921.; Hevezelés a fizikai optiká
ba Hp., 1921 ; A Magyar Tudományos Akadé
mia hatása a fizikai tudományok fejlődésére az 
utolsó száz év alaii Hp . 1926 ; Kísérleti fizika, 
Hp., 1928., Az elektromágneses tér Hp., 1927., 
Fizika. Hp.. 1933 . Fizika gépészmérnok-hall- 
XatAk számára Hp., 1934 , 1940,. 1944 , A fizi
ka e(tyes fontosabb problémái, In: A mai vita# 
képe 4 Hp.. 1942 K

Irodalom
MTA Ta (Ajánlások 1918.. 1931, Ml A Almanach
1933,, 19.34 ; KYIlÁR István gyászheszéde 
Akadémiai Értesíti. 1943 . Szegedi egyetemi al
manach Szeged, 1971. GULYÁS IMI Magyar 
írók (kéziratban)., A Műegyetem története 
1782-1967. 4 k.

Variba Magdolna

POLÁNYI MIHÁLY

(Budapest, 1891 márc 12.- 

Northamplon, t976.febr.22.)

Az egyik legkitűnőbb budapesti értelmisé

gi családban született, amelynek tagjai kö

zé tartozott Szabó Ervin. Seidler Ernő és Po- 

lányi Mihály két testvére Károly, a világhí
rű közgazdász, Duezynska Ilona férje és 
Laura, pedagógus, könyvtáros, történész. 

Értelmiségi pályán aligha indulhatott vala

ki szerencsésebb környezetben, mint Po- 

lányi Mihály. Édesanyja, „Cecil mama” Bu

dapest legszínvonalasabb szalonját vezet

te, maga köré gyűjtve a kor számos jelen
tős szellemi emberét. A nyilvánvalóan te
hetséges Mihály az orvosi pályát választot

ta, azonban már végzése előtt Tangl Ferenc 
professzor mellett, egyre közelebb sod

ródott a laboratóriumhoz, kivált a fizikai 

kémiához. Hamarosan ösztöndíjat kapott, 
és Karlsruhéba utazott, ahonnan ugyan 

visszatért még, de az 1918-19-es forradal
mak után végleg Németországban vállalt 

állást. Ekkor már fontos műveket jelente

tett meg a termodinamika és az adszorp
ció tárgykörében, előbbivel Einstein fi

gyelmét is felkeltette.
1920-ban Berlinbe költözött, előbb a 

Kaiser Wilhelm Institut tűr Faserstoflchemie 

munkatársa, majd az Institut für Physikali
sche Chemie und Elektrochemie osztályve

zetője lett.
Kiterjedten foglalkozott röntgendiffrak

cióval, új kísérleti módszert is kidolgozott, 

holott alapvetően az elmélet érdekelte 

Rendkívül széles körű. úttörő jellegű kuta

tásaiba beletartozott a szilárdtestfizika is, 

kivált a kristálynovesztés, a kristályok me
chanikai tulajdonságai, hilxíi Alapvető mun

kásságot fejtett ki a reakciókinetika terén, pl 

a biomolekuláris folyamatok mechanizmu
sával kapcsolatban. Külön is megemlítendő 

együttműködése Wigner Jenővel (akinek 

eblien az időlxín doktori témavezetője volt) 

a kvantumelméleti meggondolásokat tartal
mazó munkáiban, az asszociációs és disszo- 

oációs reakciókra vonatkozóan.



Az 1930-as évek elején, Hitler elől me

nekülve, áttelepült Angliába, ahol a man
chesteri egyetem fizikai kémiai tanszéké
nek élére került. Kiemelkedő a reakcióhő

reakciósebesség összefüggésére é.s az 
..átmeneti állapot elméletére'’ vonatkozó 
eredménye. Időközben az Egyesült Izzó al

kalmazásában is állt mint szakértő: a 
kripton olcsó, nagyüzemi előállításához 
vezető kísérletekben együttműködött 

Bródy Imrével.
A 40-es évektől egyre líehatóWian fog

lalkozott társadalomtudományokkal. Előbb 

főként közgazdaságtannal, majd mindin

kább filozófiával, olyannyira, hogy 1948- 
ban átment a manchesteri egyetem társa
dalomtudományi tanszékére, 1958-ban pe
dig Oxfordba, a Merton College-ba Je

lentős, de sokat bírált nézetei közül meg
említendő a klasszikus liberalizmus szelle

mét idéző „tudósok köztársasága' elmélet, 
»mely a tudósközösségek szociológiai mű

ködését írja le, továbfiá legalapvetőbb mű
ve, a Personal knowledge cimű könyv, a 

tudományos megismerést elemző, telje

sen önálló gondolatmenet, mely messze
menően szakított a logikai pozitivizmus 

Uralkodó szellemével.

Irodalom
PALLÓ Gábor I’ M Nyelvünk és Kultúránk. 

•*P. 1985 . !»AU/> Gálvir A kémikus és a filo- 
. |> Magyar Tudomány, 1991. p

Palló Gábor
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**OUACK M1HÁI.Y

1773. mg. 30.-
*»' 1815 ja,, 1)

Családi hagyományt követeit, amikor az 

építészi pályát választotta, atyja ugyanis 
építőmester volt Kaunitz h e rce g  szolgá

latában. Mesterséget tamilt, majd 1n 
1?93 között látogatta a bécsi a k a d é m iá i 

,s' ahol Johann Ferdinund H e tze n d o r f 

*°n I lohenlHTg tanítványa volt. Tanuló 

beinek legfontosabb állomása Milánó

volt, ahova részint a virágzó lombard 
klasszicizmus, részint féltestvére, a hírne
ves építész, Leopoldo I’ollach vonzotta.

Pestre kerülésének oka az lehetett, 
hogy Bécs építési fejlődése lelassult, vi

szont Pest-Buda éppen a századfordulón 
indult gazdasági és építészeti fejlődésnek 
I* nehezen tudott beilleszkedni a szigo
rít céhszabályokkal védekező építész- 
társadalomba, így első munkája, a pesti 
evangélikus templom (terv. 1799) egy 

másik mester állal megkezdett mű foly

tatása volt. Az elkészüli templom (1811- 
lx.*n szentelték fel) sok változtatást tartal
mazóit az eredeti tervhez képest, mégis 

tetszést aratott tiszta formáival és nemes 
arányaival A továbbiakban a beszterce
bányai evangélikus templom tervezése és 
a pécsi székesegyház átépítése jelzik 
működését. A kutatás, a közvetlen doku
mentumok hiányában, a mai napig sem 

tudta eldönteni, hogy a budai egykon 
Sándor-palotát P.-nak tulajdonítsa-e; az 
épület kiképzése, főként a belsőé min
denesetre sokban emlékeztet mesterünk 
stílusára (1806-ban készült el). Korai kor
szakának utolsó nagy vállalkozása a szé

kesfehérvári megyeháza terve, amely a 
hazai klasszicista megyeházak sorának

elindítója,
A következő évtizedek P építészeti te

vékenységének kibontakozásál jelentik 

Ez 3 korszak az építész (é.s kivitelező-vál

lalkozó) társadalmi helyzetének emel
kedését hozza, amit P.-nak az 1808-ban 

léire|ött Szépészeti Bizottmányban (át

szőtt szerepe példáz. Ugyancsak ez a 
periódus mutatja a klasszicizmus sajá
tos magyar változatának kibontakozá

sát, amelylxm P. ismét csak fontos ténye
ző Lényeges végül, hogy működése ki
szélesedik földrajzi (Pest és vidék), tema
tikai (köz- és magánépületek) és társadal
mi (polgári és nemesi megbízók) szem-
I .ólmából egyaránt. Ennek a húszas évek 

végéig tartó korszaknak leginkább emlí- 
lésre méltó alkotásai a pesti, volt Al- 
másy-palota, illetve a dégi, voli Festetich-

____________________________________ Pollack
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kastély és az egykori (lebontott) alcsúti 
kastély. Ez utóbbi esetében a tömeg
alakítás egyszerűsége, a formálás nyu

godt eleganciája és a tájjal teremtett har
mónia a reneszánsz villák hangulatát 

idézi.
A harmincas és negyvenes évek a 

nagy középületek építésének évtizedei 
Ekkor épül a szekszárdi megyeháza, a 
pesti Vigadó, a Ludoviceum és a Nemze
ti Múzeum (1823 és 1843 között). Ezek 
közül legjelentősebb a Nemzeti Múzeum, 

amely 1*. M fő művének is tekinthető. 

Nagy jelentőségéi az adta meg, hogy 

benne már kezdetben a nemzeti öntudat 

szimbólumát látták Az építkezés 1837- 

ben kezdődött és 1848-ban fejeződött 
be Az épület főhomlokzatát nyolc kor- 

tnthoszi oszlopos, timpanonas portikusz 

teszi ünnepélyessé, amivel harmonikus 

kontrasztot alkot az oldalszárnyak vízs

zintes tagolása. A homlokzat ünnepélyes

ségét a belső térben az előcsarnok, a 
nagyszabású kerek csarnok és lépcsőház 

folytatja. Az épület középső tengelyé

hez két, téglalap alakú udvarokat körül
vevő épületszárny csatlakozik, amelyek 

külső tagolása és belső elrendezése nyu
godt fenséget áraszt Alaprajzi elrendezé

se, homlokzatkiképzése és belső térala
kítása alapján a Nemzeti Múzeum Euró

pa legsikerültebb múzeumai közé tarto

zik.
I* M. működése a klasszicizmus ki

lőni a kozását jelentette építészetünkben 

I’ az akkor általánosan használt stílus 

eszközeit képes volt nem csupán egyé
ni megoldásokkal gazdagítani, hanem 

azt nagyszabású nemzeti jelentéstanai- 
mak kifejezésére is alkalmassá tenni

Irodalom

HIEKHAUEK Virgil I’ M nagy pesti palolaépit- 

kezésel Magyar Művészet, I92V; ZÁI>OI< An- 

iia-KADOS Jenfi: A klasszicizmus építészete 

Magyarországon Hp., 1943 , HORHIkÓ Vir

gil A magyar klasszicizmus építészete l)p . 

1948 . /JVOOk Anna I* M ll«>, 1960

Uainóczt G ábor

POIXAK ANTAL

(Szentes, 1865. márc. 29. - 

Budapest, 1943 márc. 30.)

Az Osztrák-Magyar Monarchiában az első 

elektromos távírót 1847-ben létesítették 
Bécs és Pozsony között. Bécsből Pestre és 

Zágrábba 1850-ben épült távíróvonal. 188- 
ig a távirószolgálat különálló szervezet
hez tartozott, ekkor egyesítették a postával. 
Ettől kezdve a posta nemcsak a belföldi há
lózat kiépítésén dolgozott, de számos kül

földi távirókapcsolat is létre|ótt, pl. 1899- 

ben a Budapest-London összeköttetés A 

Magyar Postának e téren kifejtett tevé

kenységét a világ azzal ismerte el, hogy az 

ezeréves évfordulón a második nemzetkö
zi távíró-értekezletet Budapesten tartot

ták A rádióátvitel terén még csak kezdeti 

lépések történtek ebben az időben, így a 

vezetékes távíró-összeköttetéseknek igen 

nagy szerepük volt. Megnőttek az áthidalt 
távolságok, és a morze üzem mellett a be- 
tüiró-rendszerek jelentősége egyre növeke

dett.
Ebben a technikai környezetben szüle

tett meg P. A. és Virág József gyorstávíró ta

lálmánya, amelyet már az 1900. évi pánzsi 

világkiállításon is bemutattak, egy ott ren

dezett kongresszuson Nemcsak a hazai 

technikatörténet, de a francia, német és an
gol szakmai körök is elismerték a Pol- 

lák-Virág-féle gyorstávíró találmány nem

zetközi jelentőségét A szabadalom kelte 
1895, amelyben a találmány képátviteli 

rendszerként szerepel, de egy évvel ké

sőbb teleautográíként ismertetik. Ezt a l*‘ 
rendezést kezdte gyártani az Egyesült l/zó 

elődje, Kgger Béla műhelye.
P A. 1898-lv.in társult Virág Józseffel A 

képtávíró az együttműködés során sokat 

egyszerűsödött és alkalmassá vált morze’ 

távíró|elek átvitelére. Ez a berendezés veze
téken 1200 km távolságra óránként 100000 
szót továbbított A feltalálók latin Műkre is 

átdolgozták a rendszert. A berendezés így 

40 000 szó/h teljesítményű volt, ami az ak

kori igényeket messze meghaladta.



A rendszer szakmai körökben nagy fel
tűnést keltett. Mad’hereon amerikai szak
mérnök a találmányról így nyilatkozott: 
.Magyarország a 20. századba grandiózu

sán lép be."
A gyorstávíró első hazai bemutatására 

Budapesten 1899. év májusában került sor 

a Budapesti Mérnök- és Épitész-Egylet- 

lx:n, ahol az Egyesült Villamossági Rt. m ű 

szaki igazgatója, Pintér József ismertette a 

találmányt. 1901-ben újabb  Ivemutatót tar

tottak, l>áró Eötvös Loránd és Wittmann Fe

renc fizikusok jelenlétében, akik elismerő

en nyilatkoztak az ú j találmányról. A felta

lálókat a Magyar Tudom ányos Akadém ia 

1903-ban Wahrmann-díjjal tüntette ki 

Az első hazai vonalpróba 1899-ben volt 

Budapest és Temesvár között, melyet a 

Budapest-Berlin Ix-mutató követett. 1904- 
ben a párizsi bem utatót london i követte, 

teljes sikerrel. A rendszer bevezetésére 

1906-ban Párizsban „Société Générale  de 

Télégraphie Rapidé Sysleme Pollak-Vi- 

r^8" társaság alakult, m elynek m űszaki 

‘gazgatója I*. A. volt A francia posta ezt a 

rendszert az összes vonalon va ló  beveze

tésre elfogadta. Erre újabb társaság is ala

kult, a „La Telegraphie Rapid  (Sysleme

l’ollák-Virág)"
A német posta még 1903-ban sikeres kí

sérleteket folytatott ezzel a rendszerrel a 

•Wlin-Frankfurt vonalon
E rendszer bevezetésére Amerikában 

külön társaság alakult.
A l’ollák-Virág-gyorstáviró legnagyobb 

ikerét Frjnciaországlwn éne el. A sikernek 

*'■ első világhálóm veteti végei, de a tedv 

nikai körülmények is változtak: megjelen
ek a Ix-tűnyonitató rendszerek, és igen 
jjy°rsan előretört a telefon Az elektroncső 

clledezése és gyors alkalmazása |**dig »l 
északot nyitott a nagy távolságú drótnél-

kuli átvitel számára
I* A -nak több találmánya is voli, pl. Ix'r‘ 

‘jrátor a Wheaisione-géptávíró és a Ban

tuéit- gyorstávíró részére1.
!*• A. Grazban végezte magasabb szak- 

111,11 lanulmányait, Virág Józsei a budapes
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ti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki

oklevelet.
A Híradástechnikai Tudományos Egye

sület tiszteletükre Pollák-Virág-emlékér- 

met alapított.

Fő műve
40 000 szó óránként. Hp., 1934 

Irodalom
VAJDA F.ndre (szerk ): A magyar híradástech

nika évszázada H p, 1980
Susánszky László

__________________________________Pólya

PÓLYA GYÖRGY
(Hudapest, 1887 dec. 13—

PaloAlto, 1985.fú l. 7.)

Ama Pólya Jakab, híres közgazdász a 19 
század második felében, több szakkönyv 
szerzője, az MTA lev. tagja volt. P. Gy 

1005-ben lett a budapesti Tudományegye
tem hallgatója, ahol rövid ideig jogi, majd 

irodalmi, filozófiai, végül fizikai és matema
tikai tanulmányokat folytatott. Doktorátu
sát is itt szerezte meg 1912-ben a valószi- 
nűségszámítás témaköréből irt dolgozatá

val.
1910 és 1914 kozott Bécsben, Göttin- 

Xenben és Párizsban tanult tovább a kor 
vezető matematikusainál. 1914-ben végleg 

elhagyta Magyarországot és Svájcban, a 
zürichi szövetségi műszaki főiskolán kez

dett el tanítani, 1928-tól egyetemi lanar-

ként
1924-25-l>en jelent meg első könyve, a 

Szegő Gáborral közösen írt kétkötetes Fel

adatok és tételek az analízis koréból (Au/- 
gaben und Lehrsatze aus dér Analysis), 

amely rövid időn belül a műfaj klassziku

sává vált, és mind a mai napig az is maradt. 
Szakmai érdeklődésének főbb irányai er

re az időre már kialakullak: elsősorban 
valós és komplex függvénytan, valoszi- 
niHégsxáinftás (ő kezdeményezte pl. a vé

letlen bolyongás vizsgálalál), kombinato
rika ezenkívül geometria, algebrai egyen

legek elmélete, számelmélet Kuialási stihi- 
sinak egyik jdlegzeíesiége, hogy kumJu-
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lása gyakran matematikán kívüli: így pl 
legfontosabb kombinatorikai eredményé

re vegyületek izomérszámának vizsgálata 

vezeite.
1940-ben a fenyegető nácizmus elől ki

vándorolt Amerikába és 1942-től a Stanlörd 

egyetemen tanított. 1953-ban innen ment 
nyugdíjba mint „Professor Emeritus". Taná
ri és kutatómunkáját azonban nem hagy
ta abba: utolsó egyetemi előadássorozatát 
1978-ban, 90 éves korában tartotta. Koráb

bi kutatási témái közül előtérbe került a 

matematikai fizika; eredményeit - ame

lyek nagy részét Szegő Gáborral közösen 

érte el - ismét egy közösen írt könyvben 

foglalták össze (Isoperimetric Inequalities 

in Mathematical Physics, 1951).
Hosszú évek tanári és kutatói tapaszta

lataiból Amerikában bontakozott ki heu

risztikai munkássága. Könyveiben, cikke
iben, középiskolai tanárok számára tar

tott továbbképző tanfolyamokon felélesz

tette a századok során sokszorosan hitelét 

vesztett „felfedezés tudományát”. Főleg 
Euler hatására azt tekintette feladatának, 
hogy a felfedezés, a születés folyamatában 

tegye kívülállók számára is hozzáférhető

vé a matematikát, szemben a személytelen, 
formális, csak a végeredményre figyelő 

felfogással.

Első és legismertebb heurisztikai köny

ve az azóta 16 nyelvre lefordított Gondol

kodás iskolája (How to solve it?, 1945.), 
amelyben elemi szinten foglalkozik prolv 

léma megoldással, összefoglalja a heurisz

tika történetét, alapfogalmait és először 

fogalmazta meg híressé vált szabályrend
szerét feladatmegoldásra. Legfontosabb 
ilyen művében a plauzibilis gondolkodás 

logikai megalapozására is kísérletet tett 

(Mathematks and Mauslhle Keasonlng 1-IL, 
1954.)

Heurisztikájához szorosan kapcsolódó 

matematika-felfogásának központi eleme, 
hogy kísérleti természettudománynak te

kinti a matematikát; egy ebben a szellem
ben tartott előadássorozatát 1963-ban Ma

tematikai módszerek a természettudo

mányban címmel könyvalakban is megje 
leniette (Mathematical Methods in Science).

Több mint 250 tudományos írása es 
szakkönyvei ugyanolyan híressé tették a 

nevét szakmai körökben az egész vilá

gon. mint heurisztikai munkássága a ma

tematikaoktatás új útjait keresők szélesebb 

táborában. Hozzájárult ehhez híressé vált 
előadói stílusa, meleg egyénisége, tanítvá
nyaival fenntartott baráti kapcsolata Ls.

Összegyűjtött műveinek négy kötete 

1974-ben és 1984-ben jelent meg. Több 

matematikai és természettudományos tár
saság, tudományos akadémia választotta 

tiszteletbeli vagy lev. tagjává, így 1976- 

ban, hazalátogatásakor a Magyar Tudo
mányos Akadémia is. A modern matema

tikai heurisztika megalkotója az amerikai és 

a nemzetközi matematikai közösség do
yenjeként hunyt el Faló Alto-ban (USA).

Irodalom
KÁCZ Andris:!’ Gy, Magyar Tudomány. 1986.

RácT András

POLZOVICS IVÁN

(Budapest. 1909Júu. 4. - 

Budapest, t97H m árc.9 )

Iskoláit Gödöllőn végezte, majd a budapes
ti Tudományegyetem közgazdaságtudo

mányi karára iratkozott be, ahol k iem e lke 

dő tanulmányi eredményei alapján „sub 
auspieiis" minősítéssel avatták doktorra 

(1932-ben). Tanulmányait a bécsi Tudo
mányegyetem jogi karán egészítette ki, 

majd ennek nyomán a budapesti tudo
mányegyetem jog i karán végbizonyítványt 

is szerzett. A Műegyetem közgazdaság^1' 

dományl karán tanársegédként, majd ad

junktusként dolgozott, és 1938-ban egye- 

térni magántanári képesítést szerzett
1939-től 1944-ig a kassai K ereskede li'1' 

Főiskolán a közgazdaságtan, majd a kére* 
kedelmi jog professzora. Javarészt ebbe*1 

az időszakiéin készíti a nemzetközi jotf 

üiigykörélie eső tanulmányait, amelyek!*'0 
a nácizmus jogsértő tényeit v izsgá lja  **



bírálja a nemzetközi jog szempontjából, és 

figyelmeztet a német kormány és hadsereg 

embertelen, jogtipró Intézkedéseire.

Náciellenes tudományos munkássága 
és magatartása miatt a német megszállás 

után menekülnie kellett.
A háború  után visszakerült a Műegye

tem közgazdaságtudom ány i karára egye 

temi tanárként, egyidejűleg pétiig az uflá 

építési, illetve építésügyi minisztériumiban 

is dolgozott. A közgazdaságtudom ányi kar 

1949-ban - a Marx Károly Közgazdaságtu

dom ány i Egyetem szervezésével - m eg

szűnt. Közh ivatali pályafutása 1950-ben 

az O rszágos Tervhivatal tanulm ányi oszt a 

lyán. m ajd az OT felügyelete alatt létesül' 

Műszaki Dokum entációs Központban loly 

tatódotl.

1951 ben  kezdődött információs pálya

futása, am elynek során gyümöfcsöztetnl 

tudta egyrészt a jogtudomány művelésé so

rán megszerzett logikai rendszerező kész

ségét és precizitását, másrészt a közgazda

ságtan művelése során megszerzett gazcfc 

sági és szervezési ismereteket Tekintve 

!iogy több  m int egy évtizedet töltött el a 

közgazdaságtudom ány i karon, amelyik a 

budapesti M űegyetem hez tartozott nem  

volt ismeretlen és idegen a műszaki légkor, 

amelyhez tevékenysége ettől fogva kapcso

lódott

Már 1951-ben részletes metodikát dol

gozott ki Tájékoztató a műszaki referátu

mok készítéséhez címmel Ez az úttörő 
jellegű módszertani útmutató alapiáva % alt

OMKDK egyre szélesedő referál* mun

kájának. de felhasználták szempontot kul 

földön is.
Ó  kezdem ényezte és készítette e lő . 

szakirodalm i tájékoztató k iadványok és a 

szakirodalm i fordítások alaki és egyes ia« 

•alm i követelm ényeinek s za lw ányos itá .^ '

K iem elkedő elméleti és gyakorlati 

•idénye volt a szek-ktiv mformációtefles/i** 

e lvének k id o lg o z á s  és megvalósítása le  

"^ f ig y e lé s e im  alatt. 195S-l*m Egyedi 

•‘wmációs igények szervezeti, fo ly am a1*' 

kielégítése nagy vo lum enű irrxlalomligy'
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lés a lám án az. ő  elgondolása szerint öltött 

„ „ ir t U „-először a világon Az általa k.gon- 

,1, Jn - es az akkori technikai lehetőségeink 

között csupán manuális módszerekre ala

tt .zha tó-  szolgáltatás előfutára volt, és a 

ii u i  rup.K is prosperáló manuális reprezen- 

ú n v i a / 1959 után SD1 (Selecüve Dissemi- 

n inon o f Information) néven híressé vált 

Képi infonniclószolgáIta tásna k Bár az SDI 

i-isleiét általában a híres amerikai mémcik, 

)| p Lufin. az IBM munkatársa 1959. évi kl- 

^•ilétéire vezetik vissza, nyilvánvaló, hogy 

,/  egyedi igények szerint differenciált m-

iormációszolgáUaiás k ig o n d o lá s n a k  és 

első megvalósításának érdem e az 6  névé

hez fűződik
Az 50-esévek végére esik P. 1 m ásodik 

ulAt .llő  újítása. Ekkor dolgozta ki - a ha- 

/,'ji információs gyakorlatban addig nem  ts- 

llWfi  - újv/erű analitikus-szintetikus infor- 

m *. k «  feldolgozások és szolgáltatások e l

m é idé t és váltotta valóra e lgondolásait 

úLszerű szolgáltatások (Témadokumeniacv 

6s kiadványok, Műszak. Inform áció, Mű- 

>7jk .  Gazdasági Információ, M űszaki I n  

|6dés. Áltekintések M űszaki G azdaság . 

Fejlődés Fő irányai c ím ű sorozatok, illetve 

,  Műszaki-Gazdasági Tájékoztató c. fr> 

lyóirat) szervezésével.

Az azóta eltelt időszakot 3Z in form áci

ószolgáltatások további mennyiségi c^ vá

lasztéki fejlődése, különösen ped,g a nenv 

információs kapcsolatok erósodé- 

,,-lUnnezte Új szint hozlak a s z o lg a id  

H tok  közé a nemzetközi szervezetek anya

g ib ó l  készített fe ldo lgozások , am e lvr*  

ÍL-.lx;n egy új információs folyóiratban 

részben ped ig  válogatott fordítaskotetek 

közreadásaién nyilvánultak meg. Ekkor in 

dult meg irányításával a technológiaátadás 

M ncn . H megko/rlfcő mformácioszolgal-

uU» az UNDO vjkmxU
Í Z  nHzJcges referálása nagy nyugatnémet 

T f Z i a -nformácös szolgáltatások és

:' ' t r X V u S rk « lN S P E C é s a z lN I .S

m*finevwala«o* szolgáltatások alapján

ű z e n d ő  Témára Irányuló G ép . Informa

______Pol/ovics
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cióterjesztés (T1GIT) kidolgozása és be
vezetése

l-'öbb művei

Dokumentáció és információ In: A dokumen

táció, az információ és a tájékoztatás fogalma 

Terminológiai vita Up., 1961.; lJevezetés a 

szakirodalmi dokumentációba i  műszaki és 

természettudományok területén. Hp., 1962 

Információszerzés, -feldolgozás és műszaki 

dokumentáció. A tudományos kutatások szer

vezése és módszerei Mérnöki Továbbképző 

Intézet előadássorozatából, Hp , 1965 . A felső 

vezetői és a vezetői tájékoztatás főbb kérdései 

I—II Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 

1968 , Engineering inl'ormation in the Eastern 

h'uropean soclallst countnes with speci.il regard 

to lile national scientific and technical informa- 

tion system of a small mdustrializing country 

Prepared fór the Conference on Engineering 

Information in Developmg Countries of the 

Committee on Engineering Information of the 

World Federation of Engineering Organizati- 

ons Cairo, 1974 Bp., 1974 (LAZÁK Péterrel 

közösen).; Twenty year.V experiences in a 

non-mechanized national SD1 system. Prepa - 

red fór the Scmmar on Indnstri.il Information 

Systems of the Committee on Engineering In 

formáljon of the World Federation of Engine

ering Organizations Leningrad, <iW-30 May 

1975 Bp , 1975 (LÁZÁK Péterrel közösen.)

Irodalom

LÁZÁR Péter. 1* I Tudományos és Műszaki Tá

jékoztatás, 197K,

Lázár l’étvr

PÓSAHÁZI JÁNOS
(Sárospatak* I62H f - 

Gyutafcbtn'Ar. l6tK) m áj, 4.)

A sárospataki reformálás kollégiumban 

tanult 1650 és 1653 közt Comenius tanít

ványa volt, akitől a racionalista Descar
tes-tál szemln/állitott empirista Bacon ta
pasztalati módszerének tiszteidét tanulta 
Az utrechti egyetemen (1653 és 1657 közt) 

töltött évei alatt viszont olyan meggyőző

désre kartéziánus fizikusokat hallgatott, 

mint Kegius és Jan de Bmyn Az utrechn 

egyetem hangadó professzora azonban 

Voetius volt, aki a kételkedés filozófusának

vádolt Descartes teológiai hatása ellen 

küzdött, s e tekintetben meghatározó ha
tást gyakorolt P J.-ra. Az 1657-ben sárospa

taki professzorrá kinevezett P. így lett inhon 
az elmélyült személyes vallásosságot a 
kartéziánus világszemlélettel összekapcso

ló hazai puritánok és coccejánusok ellen
fele, elsősorban teológiai vonatkozásban. 

Míg az utóbbiak a Habsburgok által tá

mogatott, egyre erőszakosabban fellépő 
ellenreformációval szemben az egyéni val

lásosság érzelmi és szervezeti kötelékeit 

igyekeztek vallásos népkönyvekkel, s 

ezekhez anyanyelvi népoktatással, vala
mint a köznépnek a helyi egyházkormány

zatba való bevonásával erősíteni (választott 
presbitériumok), addig az intellektuális al

katú P. a dogmatikai kérdések körüli viták

tól remélte, ha nem is a jezsuita vitapartne
rek meggyőzését, de legalábbis a reformá

tusok hithűségének biztosítását. Ebben 
csalódnia kellett, mert a hatvanas években 

a sárospataki és kassal jezsuitákkal folyta
tott hitvitái személyeskedésekbe fullad

tak, s 1671-ben azzal végződtek, hogy a 
Habsburg-hű földesúrnő, Báthori Zsófia 

a sárospataki kollégiumot a jezsuitáknak 

adta.
A református professzorok diákjaikkal 

együtt Frdélybe menekültek, s a több mint 

évtizede üresen álló gyulafehérvári kollégi

umban telepedtek meg. P haláláig az erdé
lyi kartéziánusokkal és coccejánusok kai 

pereskedett - nem sok sikerrel. Tévedés 

lenne azonban teológiai álláspontját mim 
„maradit" szembeállítani „haladó'' termé

szettudományos nézeteivel Dogmatikai 

kérdésekben puritán ellenfelei is egyetértet

tek vele. csak másodlagosaknak tekintették 

azokat így azután P.-nak köszönheti a ma
gyar reíonnálusság jellegzetesen kálvinista 
arculatát, mén ő adta a kálvini tanok első 

rendszeres, a hazai viszonyokra alkalmazz" 

kifejtéséi Igazság istápja című m űv éb e n  

(1669) líz késői, de nem klőszerűllen vála

szul készüli Pázmány híres Kalauzára, mely

nek, ha stílusban nem i.s, de emdiclől*>n 

méltó párja volt l-kkor azonban már nem
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az érvek, hanem a hatalmi viszonyok dön

töttek a hitvitákban. Sárospatakon K id 

ben jelent meg l’hilosophia nafuralts i mű

ve, az első magyarországi fiztkalankonyv, 

mely a korabeli természetfilozófiái kom

pendiumoktól eltérően csak fizikai, anyagi 

jelenségekkel foglalkozik, az ontológiai, 

metafizikai kérdések elkerülésével. Mit ki 

•sebb utrechli fizikai értekezésein étem*” 

antiansztoteliánus és antiskolaszlíkus, rév 

ben viszont kartéziánus nézeteket vallon t 1 
utóbbiakat azonban a főművéhen részben 

név szerint idézett, részben (a feltehetően 

ismert Galilei, Basso, Gassendi, sperluiK. 

Stevin, esetleg Boyle), tehát a korszerű 

•szakirodalom alapján módosította, eleven 

kritikai szellemről léve bizonyságot • 
ra a világ magyarázatának egyetlen al:i|H-l 

ve a mozgó anyag, nem mint a kartéziánus 

.kiterjedt test", hanem mint erők áfiai m< •' 

gáton atomok halmaza.
A tehetetlenség elvét szinte a newtoni 

fogalmazást előlegezve mondja ki: '•* 
mely test megmarad abban az állapotban. 

anvrlvl)en van, hacsak valami más mozgó 

test ebből ki nem mozdítja A hot Ha'.on 

p*yomán anyagi részecskék mozgás"VÍI 

magyarázza, mint egyébként a testek ,nir; 

den olyan tulajdonságát is. amctyeM-t ■< 
Pertárs fizikusok nagy része nem merhető 

*°b|ek{ív) mennyiséginek, hanem a/ em 

lxtri érzékelés (szubjektív) lenyom***- 

k£nt minőséginek tekintett. A halm ai a 
PWot az anyag szerkezeti váUozataiho* 

^Pótolja. I lelyesen látui továMw a sza»*K ' 
esetéiben a különbségeknek a közeg

ellenállástól való függését ts Nézetei mind 

:,z akkor élenjáró fizikusokéinak ideinek 

n>eg Ha mindehhez még hozzátesszük. 

il°gy Apáczai után l*. volt Magyjrots/ág^n.

a kopernikuszi vihigkqKi nyíltan <■ ® 

K^dhatónak mondta, nemzetközi mérte 

is kltOnö fizikusi kdi Iwnne látnunk 

Nemcsakélesszemíí megfigyelője '<>* J 
'bánnak, hanem nyitott volt a kú*«W-«eze> 

ts A hlivitáklw való merülése akadá- 

■y<>ttsi nurg, ho#y lx#lólc váljak *.y/ •*

1"agyar kísérleti fizikus, de nem véletlen.

Prcisz

houv az ő  hagyományait folytató, helyre

állt sárospataki református ko llég ium ban  

tanszékén utódja. S .m ándi István 1709 

ben hazánkhan elsőnek mutatott be m ű  

szeres fizikai kísérletekei

p,5bb miivri ....... ...
Dwpuuiio l'lryMca De C.orpore Flutólo^ Ul- 

Ift>4 rtiocj. HlillosopWcse. De Natu- 

'n l’atakm'i, t tó l  . HneunuinlnKia l>atakinl.
F l u l - ^ a  NiOiralis. S.veUuroductio

InTheairuni Naturae. M a k M i 1 " '

FjtWV P J likneAfiáM Koloxv

v j , 1 9 U  M  ZF.MWÍ>.N J o lá a  P J  n t t
( J k  naiuolis (XttíT) *wt-

wZ fizikai Szemle. 1959. 
z ‘ Makkal lúszlö

PRF.1SZ Hl!GÓ

(RtiHta. iSÓ O .tstp í^l - 

ttitrfapctf. 1940. Jú l 5.)

A ,xidapestl TUdominyegyetemen volt ur-
vostánhallgató es .szerezte m eg d . * t o n .  I 

mét Külföldi tanulm ányút után gyakor 

"  ,y egyelem  kórbonctani, m ajd

,o tt 1 * 1  N n  FÖLsk° lán

megszervezett

zet
•el vezetőiévé, ma,d 1894-ben ugyanezen 

. -/ménvben a bakteriológia tanaráva 

líki 19(X>-«6Í * budapesti Tudó- 
J tak.™ l68;a (1910-töl

} ‘ 1931 ben vonult nyugdija A

^ i i H ^ » y ‘*'Akadcmia ,912;btfn
Í ^ S z ő  1923-Ivm rende> tagjává válasz- 

<Vt i i -ntcV- k a bakteriológia lerén vég-

f f  • í  me. v a n n a k  továbbá a magyar 
^un .gV^s.negszetvezé^ terén. 

szak- és tankönyvet irt

|.'(tbb intfvci w V|£S(tii;uok a léple-
ILktc-noioK.:. ! ^ ^  síeliüü,é>C.nek nii-
„elm'llus van.  ̂ ^   ̂ oj(. nakteriopha)i«;
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gén, Jena, 1925-. Az infectio és immunitás ta
nának elemei. Hp., 1925.; Az általános krtnan 
vázlata. I)p., 1930.

Irodalom

S. K: Akadémiai Értesítő, 1940.
Szahadváry Ferenc

PREYSZ M ÓRIC

(Sopron. 1829jt il 23- 

Budapest, 1877, márc. 24.)

Középiskoláit szülővárosában végezte.

1844-ben a pesti Tudományegyetem liöl- 

csészettudományi karára iratkozott be, ta
nulmányait azonban nem itt, hanem a l)é- 
csi műegyetem vegyészmérnöki karán 

folytatta é,s ott is fejezte be. 1853-ban a ké
miai tanszék tanársegédje lett, innen tért 

vissza Pestre, hogy az itteni főreáliskola ta
nári állását elvállalja

Középiskolai tanárként nem elégedett 

meg az oktatással, hanem - kihasználva a 
kémiai szertár biztosította lehetőségeket

- kísérletező kutatómunkához fogott. Kü

lönösen a bor kémiai vizsgálatával kapcso
latosan végzett kísérletei jelentősek, mert 

ezek a bor hevítéssel végzett konzerválá
sának felfedezésére vezettek Megfigyelé

seinek eredményeiről 1861-ben a Termé

szettudományi Társulat egyik szakülésén 

számolt be „A tokaji bor utóerjedésének 

meggátlásáról' című előadásában Nagy 

kár, hogy előadásának anyagát akkor még 
rövid tudósítás formájában sem közölte 

nyomtatásban.
Csírátlanításra vonatkozó korszakalkotó 

közleményének megjelenése (1864) után 

megkísérelte ugyan prioritásának érvénye
sítését, 111. bizonyítását, és ennek érdekéiben 

1865-ben közzé is tette eredetileg 1861- 

lien elhangzott előadásának szövegét, űe el

késett: az eljárás „|xi.sztőrözés" néven Ierjedt 

el és vált világszerte elfogadottá 

Irodalom
IIANKÓ Vilmos 1' M A legnagyobb magyar 

bor kémikus Itnrásxati Lipok, 1908.

Korasszon Dénes

PRINZ GYULA

(Kábam olnári, 1882. jan . II.-  

Budapesl, 191). dec. 3 1)

A budapesti Tudományegyetemen id, 
lóczy Lajos és Koch Antal, Breslauban 

(Wrodaw) Joseph Parisch és Friedrich 
Frech tanítványa volt. 1905-től tanított a bu
dapesti Tudományegyetemen.

1906-ban Almásy György meghívására 
részt vett annak közép-ázsiai expedíciójá

ban, Ennek során tanulmányozta és térké

pezte a Tien-San hegység számos vonula

tát, miközben a magas hegységek geo

morfológiai kialakulásának több, addig vi
tatott kérdésére adott azóta is helytálló vá
laszokat Az egyik vonulatnak ő adta mes
teréről a Lóczy-hegy elnevezést. Kutatóút- 

lát 1909-ben megismételte, most már egye

düli résztvevőként. Ez alkalommal ismét 

három térképszelvényt készített a Tien- 
San É-i részének addig csak részlxm ismert 

területeiről. Utazásainak fő eredménye a fi
atal kéregmozgások uralkodó szerepének 

a felismerése volt a mai domborzat kiala

kításában. Emellett elemezte az akkor ter
jedő poliglacialista szemlélet tükrében az 

alpi és a közép-ázsiai területek eljegesedé

sének különbségeit, Ezen utazásoknak a 
tapasztalatait is hasznosította akkor, amikor 

a húszas években kidolgozta a Kárpát- 

medence szerkezeti-geomorlológiai kia
lakulását magyarázó földszármazástani 

koncepcióját, az ún. Tisia-elméletet ENx*n 

az elődök (id. Lóczy Lajos, Richthofen F.) 

tudományos felfogását olvasztotta össze 

saját fejlődéstörténeti szemléletével, amely 
azóta is kiindulási bázisa minden, a Kárpát- 

medence kialakulására vonatkozó magya* 

rázatnak. Egyetemi tanárként jelentős réstf 
vállalt hazánk földrajzi feldolgozásában is 

Budapest földrajza (1913) és Európa váro 

sai (1916) cimű müvei tanúsítják, hogy;l ltw 
lepü léstöldrajz anyaga sem volt tőle k,l“ 
gén  Négy alkalommal kiadott M agyan»*  

szág földrajza cimű munkál (1914., 1926. 
é n  (1936-1938). 1942.) a hazánkra vonal- 

kozó földrajzi ismereteknek kora magi*'
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színvonalán álló, folyamatosan emelkedő 

szintű összefoglalását képviselik Az 1936- 
1938 közöli megjelent kötetben olyan szer

zőtársakkal dolgozott együtt, mint Chol- 

noky Jenő, Teleki Pál és Bartucz Lajos A 
Magyar Földrajzi Társaságnak 1904-től volt 

tagja, 1920-1922 között alelnöke, 1923-
1924-ben főtitkára, 1930-tól tiszteletbeli 
tagja, 1952-től tiszteletbeli elnöke. Tanítá
sai, elméletei többségével megelőzte korái

Irodalom
MEKZNACHEK G,; Megjegyzések I' Gy üll- 

icgyzeteiliez Földr. Közi , 1907 ; VADÁSZ E 

Őslénytani adatok Helső-Ázsiából. P. Gy. hel- 

ső*lzsiai utazásainak őslénytani eredményei 

MAFI Évk., 19! 1„ SZENTPÉTERY Zs. Kőzetta

ni adatok llelsó-Ázxiából. P Gy. belső-ázsiai 

kutatásainak kőzettani eredményei MAFI Évk.

19l3., SOMOGYI S. Búcsú F. Gy.-tól. Foldr. 

Kúzl, 1974 .. MIKLÓS Gy Emlékezés P. Gy - 

re. Társaságunk örökös ib. elnökére Frtldr. 

K öz i. 1982
Somogyi Sándor

p r o s zt  J á n o s

(Budapest. 1802 febr(x- 

Kitdapest, 1968pH. 6.)

A budapesti Tudományegyetemen végez- 

le  vegyé.szi tanulmányait Buchbóck Gusz- 

t4vnál dok iorá lt, témája az oldott elemi 

lód molekuláris állapotának vizsgálata volt 

Ezután a berlin i egyetemre ment tanul

m ányútra, ahol Nemsl mellett dolgozott, 

majd a budapesti egyetem 3 sz. Kémiai In 

‘ézetében lett tanársegéd B u c h b ö c k  mel 

lett. 1924-ben a soproni hánya- és erdő- 

mérnöki főiskolán a kém ia professzorának 

nevezték ki 1948-tól a buda|>esti Műegye- 

,t?Ri szervetlen kém iai tanszékének veze

tője volt 1963-ig, am ikor nyugalomba vo

nult A Magyar Tudományos Akadémia 

1956-ban lev tagjává választotta. 1953- 

b án  Kassuih-dijjal tüntették ki

A polarográfia és a szilikonok kémiája 
területén végzett Magyarországon úttörő k> 

kleteket Foglalkozott a flotádónál leját- 
folyamaink elméleteivel, továbbá a

folyadék-gőz rendszerek egyensúlyi vi
szonyaival Erdey-Grúz Tiborral írt Fizi

kai-kémiai praktikum című tankönyve a 
legsikeresebb magyar tankönyvek közé 
tartozik 1934-ben jeleni meg először, 1967- 
ben 10. kiadását érte meg A selmeci bá
nyászati akadémián a 18. században folyt 
kémiai kutatásokról szóló munkája értékes 

tudománytörténeti forrásmunka.

Irodalom
SZAHADVÁRY Ferenc: J. P Periodlca Poly-

teclwica Chem. Eng., 1969.
Szabadváry Ferenc

________________________________Purjesz

PURJESZ ZSIGMOND
(Szentes, 1845 -

Hűd a pest. 1896 febr. 17.)

Iskoláit Szentesen végezte, majd orvosi 
tanulmányait a pesti orvosi karon folytat

ta, ahol 1869-ben orvosi oklevelét is szerez

te 1870-IŐ1 haláláig Korányi Frigyes bel

gyógyászati klinikáján működött, 1873-tól 

haláláig szerkesztette az évente megjelenő 
Orvosi Zsebnaptárat Az 1870-es évek ele

iétől folyóiratokban és szaklapokban orvos- 
történeti tárgyú írásokat jelentetett meg, 
elsősorban a görög-római orvoslással fog
lalkozott Legjelentősebb Irasa a „hippok- 

ralészi loccsanással" foglalkozott, az el
sők között írt magyar nyelven az akkor fel
fedezett Ebervpa pyrus orvostoiténeti jelen 

tőségéről. 187^-ben „az ókori orvostudo

mány története” tárgykörből magántanári 

előadásokat tartott 1881-ben a Magyar 

Orvosok- és Természetvizsgálók vándor 
gyűlésén egyik pályázó volt a Foór-féle pa- 

lyadltra kiin orvostörténeti monográfia 

megírására, de az ő  javaslata szerint nem 
egy szerző, hanem szerzői közösség fel

adata lett volna ezen munka megírása. Ki

emelkedő tudású Itelgyógyász volt, a me

dikusok számára tankönyvet in

F.ibl> miivel
Az Ebers-féle orvosi papyrus Up.. 1876; A 

brl|íyrtgy*«a* tankönyve Hp.. 1HH5
Kapronczay KámJy



Puskás 658

PUSKÁS FERENC

(Pest. 1848. m árt )0, - 

Budapest, 1884. mdrc. ?)

A üitrói Puskás család erdélyi származású, 

de Ferenc - bátyjához, Tivadarhoz hason
lóan - inár Pesten született. Iskoláit részben 

a bécsi jezsuita Theresianumban végezte. 
A Monarchia hadseregében tiszt volt, de 
onnan kilépjen, és a hazai telefonhálózat lé
tesítésével kezdett foglalkozni. Hazánk

ban a telefon elterjesztésének kezdeti lépé

seit ő tette meg.

1879-ben Pesten a Gyöngytyúk utcában 
bemutatási célra két állomási szereltek fel. 

Ezt, mint találmányt, a pesti közönség 
megcsodálta, de nem fedezték fel gyakor- 

lati jelentőségét, alkalmazhatóságát.

P. F. 1880-ban kapott engedélyt tele

fonhálózat létesítésére. Az első telefon

központ a Fürdő (a mai József Attila) utcá

ban létesült - Európában ez volt a negye

dik.
1881-ben Pesten már a második telefon- 

központot is üzembe helyezték (.a Királyi 

Pál utcában). Ekkor már 50 állomás volt 

Pesten, és 1882-ben elkészült az első tele

fonkönyv is. Ezután központok létesültek 

Pozsonyban, Temesváron, Aradon, Pé

csett. Debrecenben, Nagyváradon, Mis

kolcon. Zágrábhan, Fiúméban, Sopron

ban, Győrött és Szegeden.
P. F, a túlhajtott szervezési és irányítási 

munkák során megbetegedett és 1884- 
ben meghalt A lelefonengedélyt még Fe

renc halála előtt, 1883-ban átírták Puskás 

Tivadar nevére A vállalat fejlődése P. F. ha
lála ulán azonhan megtorpant, és 1884-lvn 

még csak 400 előfizetője volt Puskás Tiva

dar munkája nyomán a telefon terjedése 

újabb lendületet kapott, de egy nagyobb 
vállalat lÉlreliozá^a már nem sikerült.

Irodalom
Lásd Puskás Tivadarnál.

Siiseiitszity Liszló

PUSKÁS TIVADAR

(Pest, 1844 szept. 17.- 

Buctapest, I89J. márc. 16.)

Első iskoláit a mai Deák téren (Szén tér) vé

gezte, majd a bécsi jezsuita Theresiánum- 

ban folytatta tanulmányait.
Nagy könnyedséggel tanulta a humán 

tantárgyak mellett a matematikát és a fizi

kát Zenei téren is volt tehetsége és a sport 

iránt is érdeklődött. A bécsi műegyete
men tanult tovább 22 éves volt, amikor 

atyja meghalt. Ezután Pestre jött, de szűk

nek érezte az itteni lehetőségeket. Ango

lul és franciául lanull, majd 1867-ben Lon

donba ment. Itt német nyelvórákat adott, 

és tökéletesítette angol nyelvtudását.
Rövid bécsi tartózkodás után hajóra 

szállt, és Amerikába ment. Colorádóban 

földet vásárolt, de hamarosan mindenéből 
kifosztották, s 1876-ban csalódottan tért 

vissza Európába
Még amerikai tartózkodása alatt megis

merkedett a vezetékes távíróval, és már ek

kor felötlött benne az a gondolat, hogy va
lamely kozponti hely alkalmas lehetne 

több érdekelt összekapcsolására, és ezzel 

a kapcsolatok lehetőségei lényegesen bő
víthetők lennének. A központ gondolata 

találmánnyá érett, amit Londonban akart 

értékesíteni. Ez akkor otí nem sikerüli, 

Brusszellxm azonban igen. A központ lé
tesítésének gondolata gyorsan elterjedt, 

és P. T. megindulhatott a hirnév és a gaz

dagodás útján.
Kiutazott Amerikába, Bostonban és 

New Yorkion találkozott Bcll-lel és Edison

nal. Edison ekkor már továbbfejlesztette a 

telefont a szénmikrofon találmányával, és 
így a telefonátvitel minősége lényegesen 

megjavult. Edison értékelte P. T. tudását, és 

munkatársává fogadta. Két évig dolgoztak 

együtt Edison laboratóriumában
1877-ben Edison P. T.-l Londonba küld

te találmányainak értékesítésére. A nem ki

elégítő eredmények miatt P T. áthelyezte 
székhelyét Párizsba, és 1878-ban itt mutat 
ta he Edison találmányát, a fo n o g rá fo t



Puskás neve fogalommá vált Párizsban, ö 
maga villamos hajlású fiakkeren járt, bár ezt 

a járművet a benzinmotor hamarosan hát

térbe szorította.

A telefon ügye Párizsban is nehezen 

haladt, de ez a körülmény nem kedvetle

nítette el, meri meggyőződése volt, hogy 

ez a találmány nagyra hivatott. Személye

sen foglalkozott egy központ létrehozásá

val, mely 1879-lien nyilt meg Egész vállal

kozása jól jövedelmezett, és a központ lé

tesítésének jogát Európa valamennyi álla

mának eladta, Franciaország és Magyaror

szág kivételével.

Magához hívatta öccse'., Ferencet, hogy 

a telefonszolgálat szervezéséi és igazgatá

sát vele megismertesse. A hazai telefonhá

lózat létesítését és fejlesztéséi egészen 

1884-ben Ixfkövetkezett haláláig - Puskás 

Ferenc irányította (lásd ott) Ezt a vállala

tot - röviddel Ferenc halála előli - álírták 

Tivadar nevére.

Párizsban villamos világítással is tog- 

lalkozotc, de a legnagyobb s zen zác ión ak  

egy másik találmánya szám ított: az, amely

nek segítségével a párizsi nagyopera elő

adásait vezetéken közvetítették 1881-ben. 

P T. - a párizsi sikerek után - a közvetítést 

l’esten is Ik* akaria vezetni, de terve (ak

kor) nem valósult meg.

Abrudbányán bányát vásárolt, de vál

lalkozása nem volt sikeres, és a hazai tele

fonvállalat egy részét eladta. Ezután Zsibó 

környékén olajbányászatot kezdett, és biz

tató olajnyomokat is talált, de a drága mély

fúrások nem hoztak kellő eredményi, tehát 

ez a vállalkozás is sikertelen volt. A Szamos 

Vl>lgyi tartózkodás után Puskás családja 

Q o Á í  költözött, de ő maga Pesten maradt.

1887-ben ismét a teleíonuzlettel loglal 

kozott. l-biK-n az éviién a telefonhálózat ál- 

k'ini tulajdonba ment át, de P bérbevette. 

Vállalkozása nem volt sikeres. Amikor 
1890-lx.in a bérlő vállalat jogviszonyát új

ra rendezték, a társaság névsorában P ne

vét már nem találjuk .

• 892-1>en Pesten is IxjmutaUák a dalmi 

telefont. Február I4*en a ííánk bán elóadá-
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sál közvetítenék az Operaháziból a Pesü Vi
gadóba. 1893-ban - P T. kezdeményezé
sére - mar stúdió létesült a Magyar utcá
ban és ugyanekkor volt az első közvetítés 
innen 1894-ben már 700 előfizetője volt a 
Jiangosújságnak”. A hírolvasó stúdiót át

helyezték az Erzsébet korúira, majd 1894- 
ban a Rákóczi út 22. szám alatti házban 
működött a stúdió (később ez volt a helye 

a rádió első stúdiójának is).
49 éves korában halt meg. Ezt a hírt el

sőnek a telefonhírmondó közölte hallgaió- 

,val aznap reggel. A telefonhírmondó ve
zetései Popper István mérnök vette át. es 

az 1944-ig működött. 1896-ban már 6000 
előfizetője volt a telefonhírmondónak, és 

saját légvezetékes hálózattal rendelkezett.
Alkotni akaró, szervezni tudó, kiváló 

műszaki-gazdasági szakember, nagy kí

sérletező volt, aki az akkori idők technikai 
lehetőségé it |ól ismerte és alkalmazta is

vállalkozásaiban- _
A Híradástechnikai Tudományos Egye

sület Puskás Tivadar-emlékérmei alapí

tott hogy ez is emlékeztessen arra a kivá

ló magyar műszaki szakemberre, akit mi a 
telefonközpont és a telefonhírmondó fel

találójának tartunk, és aki testvéröccsével 

envütt jelentősen hozzájárult a hazai tele- 

lonhálózat kezdeti lépéseinek megtételé

hez.

I>APjám»: F T Hp 1960.; VAJDA Pál: Újabb 
„urok a híradástechnika magyar utiftrőiről

siotj*. im fM ,
U-iitnitók és válásán á Puskás fivérek eleteMl 

Köílrfcedéstudnmányi Szemle. 32. évf

Susánszky László

_______________Putnoky

piTNOKY LÁSZLÓ
(M stlkfosritárk. 1888. non 25- 

Htitlapcsl. I94&yzep< 19)

A karlsruhet Fridericana műegyetemen ta

nult. Még hallgató korában az ammóma- 

S t t é x S n  tk Jg o zó  llaber 1~

vonta kutatómunkáiéba. 1911-ben ,ele>
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diplomát szerzett, majd a mílszaki dokto

ri disszertációját a Royal Society anyagi 
segítségéve] a liverpooli műegyetemen, 

Donan professzor mellett készítette el. Ez
után a Nohel-díjas Rutherford professzor 

mellett a manchesteri Victoria Műegyete
men Hevesyvel és Geigerrel a különböző 
uránizotopok elválasztásával és vizsgálatá
val foglalkozott. Eredményeikről a Philo- 

sophical Magaziné hasábjain számoltak 
be. Angliából a párizsi Sorbonne-ra ke

rült, ahol Rutherford ajánlására Le Chate- 

lier mellett a vas és ötvözeteinek metallur

giai vizsgálataiban vett részt. 1914-ben 

Karlsruheban vegyészmérnöki doktorá

tust szerzett.
1914-ben, az első világháború kitörése

kor bevonult és három éven át az első 
vonalban teljesített katonai szolgálatot

1918-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a 
Budapesti József Nádor Műegyetemen 

szervezett szervetlen kémiai tanszékre, 

melynek első professzora volt.
Harmincéves egyetemi tanári működé

se alatt 50 körüli tudományos közleménye 

jelent meg magyar, angol és német nyel
ven. Foglalkozott többek között: a kiilön- 
|->öző módokon előállított aktív kovasav tu

lajdonságaival és adszorpciós képességé
nek növelésével; bauxitok dúsításával és 

feltárásával; a timföldgyári vörösiszap alká
limentesítésével és könnyebben szűrhe- 
tővé tételével; permangánsav előállításával; 

kolloid titánsav előállításával és hasznosí

tásával; zománcok kémiai összetétele és 

hőtágulása közti összefüggéssel; üveggyár

táshoz használatos Import szóda pótlásá

val, valamint a dunai homok vastalanításá- 

val; az üveg kristályosítási folyamataival; a 

nagyüzemi üveggyártással.
Az üvegipar európai hírű szaktekintélye 

volt. A legnevesebb külföldi vállalatok is 

kérték tanácsát rendszeresen és több hazai 

üveggyár hívta meg igazgatóságába 'lúdo- 

mányos munkásságának elismeréséül a 

Deutsche Chemische Gesellschaft, a Deut

sche Bunsen Gesellschaft, válammt a Bri

tish Chemical Society rendes tagjának hív

ta meg.
Rendszeresen részt vett külföldi ve

gyészkonferenciákon, ahol előadásait min
dig papír nélkül, fejből tartotta a vendég
látó ország nyelvén és a hozzászólóknak 

saját nyelvükön válaszolt.
Putnoky professzor elsőrendű feladatá

nak a tanítást tartotta. Az általa oktatott 
tárgyak az általános kémia, a szervetlen ké

mia és a kémiai analízis a vegyészmér

nök hallgatók alapképzésének tantárgya

it jelentették. A Műegyetem tanárai közül 
elsőnek adta ki előadásainak jegyzeteit. 

Felhívta tanítványainak figyelmét az idegen 
nyelvek tanulásának fontosságára és meg

ismertette őket a bel- és külföldi szakiro

dalommal, de talált időt a mérnöki etika 

oktatására is. Állandóan tanulmányozta a 

nagyhírű külföldi egyetemek tanterveit, 

hogy a helyes kezdeményezéseket a Mű

egyetem is átvegye. A Műegyetem adjon 

kiváló általános vegyészmérnöki tudási - 
vallotta a specializálódást minden mér

nök maga végezze egyéni képességei és 
érdeklődési köre szerint Ebben segíLse a 

Műegyetem az ifjúságot a mérnöktovább
képzés nívós megszervezésével

1930-tól haláláig a Legfelsőbb Bíróság 

vegyipari szakértője volt. A Műegyetem 
Gépész- és Vegyészmérnöki Karának dé
kánjává több ízben is megválasztották

Étibb miivel

G von HEVESY-L. von 1' The difliision of 
Uránium, l’hilosophical Magaziné, Marcii 
1913.; L von 1’ Chemische Rundschau 1927., 
1931 . 1932 ; I* I. -UOUES2T Héla Hazai ho
mokok vastalanitása Magyar Mérnök és Épí
tési: Egylet Közlönye, 1931.. 1932.

Irodalom

A Hudapesti Műszaki Egyelem Vegyészmérnö
ki Karának Centenáriumi Emlékkönyve,
1871-1971 Hp.. 1971., Magyar Kémikusok 
Lapja. 1988/10.

Putnoky János
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RÁCZ SÁMUEL

1744. m árc 30- 

1807 febr. 24.)

1773-ban Becsben orvosi diplomát szerzett 
Eleinte Nagybányán működött gyakorló 
orvosként, majd az 1783/84-es tanévtől 

kezdve a pesti egyetem orvosi karán az 
élettant tanította egészen haláláig. Ugyanitt 

1805 és 1807 közt Ixinctant, az 1785/86-os 

tanévben pedig belgyógyászatot is taní
tott, az 1802/03-as tanévben pedig az elmé
leti orvostant és az államorvoslant is oktat

ta. Több ízben volt az orvosi kar dékán)3, 

az 1793/94-es tanévben pedig az egye
tem rektora Széles körű természettudomá

nyi műveltséggel rendelkezett, ismerte és 

továbbfejlesztette J. Brown skót orvos 
0735- 1788) élettani nézeteit, egyetemi 
előadásaiban pedig a bécsi Van Swieten 

öoerhave kommentárjára, majd a götlingai 
Haller professzor nézeteire is támaszkodott.

Mint a magyar nyelvű oktatás lelkes hí
ve. számos magyar nyelvű orvosi tankóny- 
ve' is írt, melyek az orvostudomány külön

böző ágait ölelték fel, ezt a tevékenységéi 
Csokonai Vitéz Mihály egyik versében is

üdvözölte

Mbb művei

emberi élei általános ismeretéi tanító könyv 

Duda, 1T72., ti kiad. Uo. 1802, Orvosi oktatás. 

^lylHrn j  leggyakrahh és legkOxünségesebb 

1*1*6 nyavalyáknak jelei és orvosságai röviden 

1'■‘Iratnak Huda. 1776., II kiad Pozsony és 

Kassa, 177H ; A skárlátos hidegnek leírása és nr- 

^slása Pesten, 1784 . A physiulogiának rövid 

summája Pest, 1789., Heszéd a nemes ma- 

Kyar nemzethez, hogy Magyarországom lehel 
s kell ím a magyar nyelvet és a magyar tanliá- 

W)kat felállítani, és ho^y az universitásnak

'’esi a lexiohl) hely (H n.) 1790.; A lx>H>éIy W- 

"Itásoknak elsrt darah|a Az anatómiáról, a 
PhysioliiKÜrtSI, a puihologiárAI. iTűtena ine»h 

("*ról, chürurgíáról és bábaságról. Pesten. I7?t-

Második darabja. A törvényes orvosi tudo

mányról és az orvosi policziáról. Pesten, 1794., 

Orvosi praxis. 2. rész. Itudán, 1801., Physiolo- 

gia Hungarico in Latinum per Jós. Seh. Peter- 

ka versa Pestinl, 1810
Kádár Zoltán

RADÓ TIBOR

(Budapest, 1895)ún. 2 -

New Smynia fíeacb, Ronda, 1965. dec. 2 8 )

1913-ban iratkozott be a Műegyetemre 
Tanulm ányait az első világháború félbesza

kította és 1920-ban a szegedi tudomány- 
egyetemen folytatta. Itt doktorált 1921- 

ben Riesz Frigyes irányítása mellett. Rjesz 

terelte figyelmét Geőcze Zoárd felszínszá
mítással foglalkozó munkáira. Ekkor kez
deti el Geőcze és a francia Lebesgue nyom
dokain haladva, felszin-meghatározással 
foglalkozni. 1921-től 1928-ig a szegedi 
egyetem adjunktusaként tanított 1928-ban 

a Rockefeller-alapítvány segítségével kül
földi tanulmányútra ment, elfogadva a 
müncheni egyetem meghívását Az 1929- 

Was tanévben a Harvard-egyetemen adott 
elő, és 1930-tól az amerikai Ohio State 
Universiry professzoraként működött nyu
galomba vonulásáig, 1948-ig Az egyetemi 
előadásokat nem, de kutatómunkáját az

után is folytatta, mint a chicagói egyetem 
kuiató professzora. Az Amerikai Matema

tikai Társaság tagja volt Grazban nevét 
viseli a Radó Tibor Matematikai Intézet.

Fő kutatási területe a differenciálgeo
metria és a feLszínmérés volt. Reisz függ
vénytan  eredményeinek a felhasználásá

val sikerült általánosítania Geőcze eredmé 
nyeit. és így megteremtette a felszlnszáml- 
tás modern elméletét. Nem kis szerepe 
van abban. hogy Geőcze matematikai mun 
kásMgii a mértékelmélettel foglalkozó 
m atem atik u so k  az egész világon számon
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tartják. Length and A reá című könyvében 

még az áll, hogy a Lebesgue* és a Geőcze- 
féle felület-terület definíciók egyenérté

kűségét még nem sikertilt igazolni Azóta 

azonban a két meghatározás ekvivalenci
áját sikerült kimutatnia Ceocone olasz ma 

tematikusnak, 1956-ban. Sok munkája fog
lalkozik speciális konform leképezésekkel 
és a Riemann-feliiletekkel Számos jelentős 
matematikai logikai közleménye is megje

lent. Egyik igen fontos eredménye az ana
lízis topológiai alapjainak lerakása. Jelen

tősen hozzájárult a szubharmonikus függ

vények elméletéhez, és továbbfejlesztette 

az automataelmélet matematikáját is.

Főbb művei

A felszínmérés elmélete. Matematikai és Termé

szettudományi Értesítő, 1928; Subliarmonic 

functioas. Berlin, 1937.; Length and Arca. New 

York, 1948.

Irodalom

Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970 Sze

ged. 1971

Sain Márton

RADOS GUSZTÁV

(Pest, t862.febr.22.- 

Budapest, 1942. non I.)

Tanulmányait a budapesti V. kér. főreális
kolában, majd a Tudományegyetemen és 

a Műegyetemen végezte 1883-ig Róvid 

külföldi tartózkodás után már 1885-ben a 

Műegyetem repetitora és magántanára.

1891-ben rk., két évre rá ny. r. tanára lett. 

Az MTA 1894-ben lev., 1907-ben r tagjává 

választotta Hosszú tanári pályafutása során 
a mérnökök és a matematika-szakos tanár

jelöltek több nemzedékét oktatta. A Mű

egyetem életéből különböző beosztások

o n  vette ki részét. Egy ideig a könyvtár ve

zetését vállalta, több ízben volt a mérnöki 

és építészmérnöki szakosztály dékánja

1911-től három éven át az egyetem rek
tora.

Mintegy másfél szíz matematikai érte

kezése főleg algebrai és számelméleti tár

gyú A lineáris algebra akkor már hagyo
mányos magyar művelőinek egyik legje

lentősebb képviselője. A mátrixszá mi tás 
terén számos és jelentős eredményt ért el 

az adjungált és az indukált, valamint az ort- 

hogonális és unitér mátrixok körében A 
számelméletben különösen sokat idézik a 

Kőnig-Rados-télelt, amely arra a kérdésre 
ad választ, hogy törzsszám modulusra vo

natkozóan valamely egész együtthatós 
kongruenciának milyen feltételek mellett 

van legalább egy gyöke, továbbá, hogy a 

kongruencia együtthatóiból miképpen le

het meghatározni a gyökök számát. A 

problémát Kőnig Gyula vetette föl, de 

1883-ban ő adott rá választ. Lényegesen to
vábbfejlesztette a körosztás elméletét mind 

algebrai, mind geometriai szempontból. 

Klasszikus differenciál-geometriai kérdé

sekkel is foglalkozott. Legmaradandóbb 

a hazai mátrixelméleti vizsgálatokra gyako

rolt hatása, 1905-ben és 1910-ben egyik 
tagja volt a Bolya i-dijat odaítélő bizottság
nak, továbbá eredményes kezdeményező

je annak, hogy az első nemeuklideszi ge
ometriát Bolyai-Lobacsevszkij-geometriá- 

nak nevezzék.

Irodalom

STACHÓTibor-l'OGÁNYHélu K. G Matema

tikai és Fizikai Lapok, 1942., MÓRA László: A 

Műegyetemi Könyvtár története Hp., 19r?l ; 

Műszaki nagyjaink 3-

Szénássv Barna

RADOS IGNÁC

(Pl-st. IH59. m áj 15 - ’  1944.?.)

1883-ban szerzett matematika-fizika szakos 

tanári diplomát, Ezután a budapesti Keres 

kedelmi Akadémián tanítóit, majd 1888 
őszétől a székelyudvarhelyi főreáliskola 

tanára lett, 1894-1>en visszakerült a főváros

iéi, ahol a VI kerületi főreáliskola nagyhí
rű tanára volt nyugalomba vonulásáig.

1920-ig.

Cikkei jelentek meg a Műegyetemi I-'* 
pokhnn, a Matematikai és Természetin-
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dom ányi Értesítőben, a Tanáregyesületi 

Közlönyben és a Mathematikai és Physikai 

Lapokban. Ez utóbbi periodika ötödik év

folyamában az ívmérés elméletéről jelen

tetett meg cikksorozatot. A millenniumi 

évek egyik nagy vállalkozásának, A Pallas 

Nagy Lexikonának egyik főmunkatársa 

volt, a kötetekben számos szócikkével ta

lálkozhatunk

A Mathematikai és Physikai Társulat 

alapító tagja volt. A Társulat egyik dönté

se szerint folyóiratuk (ez volt a Bolyai-tár- 

sulat gondozásában megjelenő Matemati

kai Lapok elődje) 1897-es évfolyamát a 

Matematika és fizika hat nagy klasszikusa 

egy-egy tanulmányának, kisebb művének 

bemutatására szentelik. E tanulmányok 

inagyar fordításban jelentek meg a folyó

iratban. Helyet kapott Cayley, S Carnot. 

Heltnholtz, Klein egy-egy tanulmánya és 

Gauss két írása. A magyar tudósok közül 

a választás Bolyai Jánosra esett, akinek A 

'£r tudománya - ismertebb nevén: Ap

pendix - cimű világhírű írása magyar for

dítását készítettek el Ez volt az eredeti la

tin szöveg első magyar fordítása A fordí

tással a Társulat R l.-t bízta meg A fordí

t s  a folyóirat 1897-es évfolyama 3 füze

teként adták ki az MTA anyagi támogatá

sival l)gv a nettben az évben még Suták Jó- 

7-scí is lefordította az Appendixei, amely - 

a Bolvaiak emlékének másik „fáradhatat

lan elöharcosa" - Schmidt Ferenc építész 

támogatásával jelent meg A szakértők sze

rint ez utóbbi fordítás az olvasmányosabb

ami természetesen nem kisebbíti Rados 

Ignác érdemeit.
K 1 tudományos munkássága másik 

^emelkedő .tettének" tartja 3 tudomány- 

tönénet-írá.s, hogy az 1910-es évek elején 

elvállalta a német professzor, Paul Stáckel 

tatalma* Bolyai .monográfiájának nugyai

fordításái. Ehhez m ind a latin, m ind a né

met nyelv magas fokú ismeretére volt 

v ü k s é g . hiszen az 19M-ben megjelent 

nt,gyar nyelvű változat második kötetéiben 
;• legfnntosaNi Bolyai-kézirátok fordítása 

*•' ,'*eRtalálható. Ezeket R I. természetesen

nem németből, hanem latinból fordította, 

akárcsak az Appendixet néhány évvel ko 

rábban. A stáckeli m ű - mely azóta is a 

legátfogóbb magyar nyelvű monográfia a 

két Bolyai munkásságáról (természetesen 

azóta jó néhány ú j adatot hoztak felszínre 

a kutatók! - sajtó alá rendezésében részt 

vett. mondhatni alkotó módon, maga a 

szerző, továbbá Kürschák József p ro fe s 

szor. a geometria neves .tudora” és a  lan

kadatlan szorgalmú Bolyai-kutató, Szabó 

Péter is, akinek emellett Akadémiánk Bo- 

Ivai-gyűfteményének megalapozását is k ö 

szönhetjük. R -nak segítségére voltak még 

a marosvásárhelyi református kollégium

akkori elöljárói is.
R I. telüt sokat tett azért, hogy ne me

rüljön feledésbe a Bolyaiak életműve. A 

m agyarországi matematika történetének 

kutatói e családnévvel másutt is találkoz

hatnak, hiszen Ignác bátyja, R. Gusztáv 

( 1862-1942) szintén matematikus volt, de 

ő  a .ranglétrán" még feljebb jutott, hiszen 

a Műegyetem professzora, egyben könyv

tárának Igazgatója volt és rendes tagjává vá

lasztotta a Magyar Tudományos Akadé

mia is mint a mátrix-elmélet egyik jeles ha

zai művelőjét.

_______________________________ Rados

Irodalom
Évfordulóink. 1984

ijj Cazela Itíiúu

1} ADÓS JEN Ó
(Budapest, 1895, ápr25- 

Budapvst, 1992 Jan 9)

Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Bu

dapesten végezte. Az egyetemen, m int a 

legjobb tanulmányi eredményt elért első

éves hallgató kapta a Konser-Elgel dijai, és 

ót évvel később - mint az év legiobb mi

nősítésű végzőse - a Fáblán-jutalom dijai 

A Zeneakadémián elvégezte a zeneszerzői 

szakot és egy többtételes szonátával itt is 

diplomát nyert Tagja volt a budai Mátyás- 

templom zenekarának is.
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Műszaki egyetemi tanársegédi kineve

zést kapott 1919-ben, 1920-ban adjunk
tus, 1931-ben magántanár, 1935-től felső- 
építőipari iskolai rendes tanár, 1945-től 

tanszékvezető műegyetemi ny. r. tanár.
1957-ben vonult nyugdíjba. A Városépíté

si Tudományos és Tervező Intézet Műem
léki Műtermének vezetését egyetemi okta 
tói tevékenysége mellett 1951-től ellátta 

és mint tervező, szakmai-szellemi irányító, 
nyugdíjba vonulása után is részt vett e mun
kában. Tagja volt az Építészeti Tanácsnak, 

a Magyar Tudományos Akadémia Építé

szettörténeti Bizottságának, a Magyar Épí

tőművész Szövetség különböző szakbizott

ságainak Több éven át dékánja volt a Mű
szaki Egyelem Építészmérnöki Karának.

Oktatói, szakirodalmi és műemlékhely
reállítási munkásságát Fittler-éremmel, 

Czigler-éremmel, a Székesfőváros Akadé- 

miai-dijával, az MTA WellLsch-díjával, Ybl 

Miklós-díjjal, a „Magyar műemlékvédele

mért’' éremmel, a Munka Érdemrend arany 

fokozatával, 1978-ban Állami díjjal, majd a 

Magyar Népköztársaság zászlórendjével 
és több alkalommal Nivó-dijjal ismerték el

Több pályázaton nyert első dijat, vagy 

eredményes helyezést. Műemléki hely
reállítási munkásságából kiemelkedik a 

fertődi Esterházy kastély és a ráckevei Sa- 

voyai kastély helyreállítása, a budai várban 

a volt Pénzügyminisztérium romjainak a 

műemléki környezetbe hangolt helyreállí

tása, az egri görög katholikus templom, a 

cisztercita templom, a csákvári kastély, a 

budapesti Szent Anna templom külső hely

reállítása, a l>élapátfalvai ciszter apátsági 
templom restaurálása.

Szakirodalmi tevékenységéi>ől kiemel

kedő jelentőségűek a Magyar kastélyok 

(1931), a Magyar oltáruk (1938), A klassziciz
mus építészete Magyarországon (Zádor An

nával 1943), Iliid József. Pest nagy építőjé
nek életműve (1958), Magyar épités/ellorté- 

net (1971),Tata (1964)cimű könyvei, vámos 

tanulmánya, több városról készített városké
pi és műemléki vizsgálata, oktatási jegyzete 

és szakfolyóiratokban megjelent cikket

Irodalom
Építés és ÉpitészettudomSny 1975. száma; KU- 

1HNSZKY Mihály megemlékezései

Hajós György'

RAICHLE JÓZSEF FERENC

(Apafin, t869febr.- 

Buctapest, 1960 ápr 12.)

Műépítészeti tanulmányait 1891-ben fejez
te be Budapesten. Vándorévei során két 
évig Berlinben dolgozott és számos euró

pai központot bejárt, majd Szabadkán nyi

tott önálló építésztervezői é.s vállalkozói 

irodát. 1895-ben a szabadkai főutcán álló,

1882-ben épült Nemzeti Szálloda homlok
zatát újította fel. 1896-ban megvalósította a 
városi szegényházat, felújította a központ

ban fekvő barokk kúriát, amely a mai Vá

rosi Könyvtárnak ad otthont. Kialakította a 

Nemzeti Kaszinó pazar palotáját, majd 
megnyerve, a főgimnáziumra kiírt tervpá

lyázatot, annak felépítését 1900-ra fejezte 
be. Még abban az évben egyik résztvevő

je volt a szabadkai zsinagóga pályázatnak, 

valamint megépítette a palicsi Conen-villát, 

ahol a gazdagon tagolt alaprajz tömegei az 

angol, szaludon álló falusi házakéra emlé
keztettek Eddigi műveinek megjelenésére 

a historizmus hatott. Az életmű koronája

ként értékelhető 1904-ben emelt Raichle- 

palotára - melynek teljes berendezését is ő 

tervezte - már a legerőteljesebb é.s legfris- 

sebb szecesszió jellemző A palota tömegé

nek és homlokzati megjelenésének fan

tasztikuma akár Gaudi barcelonai reziden
ciáival is összevethető. A pazarul Iberende

zett, leqedelines helyiségek két szinten he
lyezkednek el A főlxíjár.itot egy dinamikus 

vonalvezetésű balkon és egy hatalmas, két 

szintet átölelő árkád keretezi. A palota gaz

dagon díszített kapuja és lejárata kovács- 
művészeti remekmű A homlokzat Zsol- 

nay-pirogránit burkolatának tüzes színei 
mintegy a szemközti platánsor zöldjének 

komplementereiként villannak fel A Fcrn- 
bach Károly llács-Bodn>g megyei alispán 
állal építtetett Fernbach kastély (1906--O7)



Szabadka és Zomlx>r közöli helyezkedik el.
A meredek lelőzetű, zárt, masszív hom
lokzattal és magas tűzoltótoronnyal rendel

kező egyemeletes épület esetenkénti ottani 

tartózkodásra szolgált. Ezután még megter
vezte az eklektikus apaiint városházát, 

majd rövidesen áttelepült Szegedre, miután 
a Ralc’hle-palotái nagy társadalmi vissz
hang közepette elárverezték, gyönyörű 
bútorait, gazdag műgyűjteményét szétkap
kodták. (A szabadkai Kaichle-palota napja
inkban a Képzőművészeti Találkozó épü

lete, képzőművészeti galéria.) Szegeden 
számos lakóház-, villa-, és palotaépület 

megtervezésére kapott megbízást 1907- 
•>en építette a Földes-házat, a Bercsényi ut- 
ci 17. számú lakóházat. Izgalmas munká
ja volt a dr. Gróf Árpád számára a belváros

ban 1909-12 közt megvalósított, meredek 
tetőzetü, tornyokkal, oromzatokkal díszített 
ötszintes épület, melynek főhomlokzatán a 

szabadkai Raichle-palotáról Ismerős, több 
szintet átfogó, loggiákkal tagolt, árkádos 

Ivezet is megjelent. Ezzel egyidőben épült 
meg a Faludy-ház (Szent Mihály utca 9 ), a 
taichle-ház és az Apolló mozgóképszínház 

(Hurryady János utca 2). Az ún. Vastagh-ház 

(Szeged, Batthyány utca 33-) 1911'ben ké- 
S2últ el. Az I. világhálxjnj alatt és azt köve
tően számos katonai létesítményt terve 

''■ett, korábbi elképzeléseihez hű művészi 

ambícióval 1912-ben Budapestre költö- 
2öu, ahol haláláig bútortervezéssel és fes

téssel foglalkozott 

Irodalom
F r a n c i .  Béla: A vaidasági építészeti sze- 

Növi Sad, 19«3. GERLE János-KO- 
VACS Aitib-MAKOVl;CZ Imre A századlordu- 

magyar építészete. Bp., 1990.
Műjdricza Péter
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RA1SZ KERESCTÉLY
Oiiporc, 1700- 

Kór*i'<?lyct, 1849. ung. t .i)

^nulnianyaii az Institutum G e o m e tr ic u m -

l>a» »79l-lx;n fejezte be Először kamarai

mérnök, majd Gömör és Kishont vármegye 
tiszti főmérnöke volt. számos Gömör vár
megyei község térképét készítette el. 1807- 
tól az Rszterházy uradalmak kerületi mér
nökeként tevékenykedett Munkái közül 
kiemelkedő értékű a Torna völgyét Rozs
nyóval összekötő, ma is használatos szo

roskői műút, valamint a Gömör és Kis
hont vármegyét, a Baradla-barlangot és 
felszíni területét ábrázoló térképek. Az év
századok óta látogatott Baradla-barlangot 
1801-ben mérte fel. amiről nemcsak alap

rajzot. hossz-szelvényt és helyszínrajzot 
készített, hanem elsőként jutott el a barlang
- több mint húsz éven át végpontot jelen
tő - Vaskapu szorosáig. A magyar, latin és 
német nyelvű felirattal ellátott térképek 

(32 .32/a, 32/b.) Görög Demeter Magyar- 
ország vármegyéiről készített atlaszában 
(1802) jelentek meg először, majd a felmé
rés során született német nyelvű barlang

ismertetéssel együtt 1807-ben Bredetzky 
munkájában láttak napvilágot. A barlang le

írását önállóan is kiadták, amelyet az 6 
barlangrajzai illusztráltak, de azok a fellelt 
mű egyetlen példányában sem találhatóak 

meg A barlang keletkezését a tűz hatásá
val magyarázta, és e téves bariangkeletke- 
zési elmélete miatt hosszú időn át csak 
térképeit fogadták el, a barlang feltárása és 

ismertetése terén elért eredményeit nem 

becsülték.

Frfbbnttfwd
Gómór VJrni.ben fekvrt Daradia barlangjá
nak külön táblái. In; GÖRÖG D. Magyar At- 
Un üécx, 1802.; Topograpllische Hexchrei- 
Ix i o k  dér im Gömorer Koinitate bei dein Dor- 
fe Aggtelek liefindlicher Hrthle Maradta. In- 
ItlíEDETZKY S. Neue Beitrage zűr Topogra- 
plne und Statistik des Könlgreichs Ungarn

Mécs, 1H07

lnnlürwn
DARVAS István Adalékuk íz Aggteleki (Marad
tál luibng tw-jlrJ és feltérképezése történe
tibe/ Kars/t «•' lUrlang 1<*>4 I , DÉNES 
Gyrtrgv 200 éve született R K. Karszt és Har- 
Un«. *966. II , BALÁZS Dénes Magyar utazók

lexikona Hp., 1993-
Székely Kutya

__________________________________Raisz
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RAPCSÁK ANDRÁS
(Hódmezővásárhely, 1914. dec. 12. - 

1993 ok1. Iá )

Apja Rapcsák Péter, anyja Bereczki Mária 
Érettségi vizsgáját a szülővárosában műkö

dő Bethlen Gábor Református Gimnázium
ban tette le, 1953-ban. A matematika-fizl- 

ka szakos középiskolai tanári diplomát a 
szegedi Tudományegyetemen kapta 1941- 

ben Professzorai közt található Riesz Fri

gyes, Kerékjártó Béla, Szőkefalvi-Nagy 

Gyula és Haár Alfréd

Egyetemista korában, 1933-ban súlyos 

betegséget (csontszarkóma) kapott, amely 
végigkísérte egész pályafutásán, olyannyi
ra, hogy 72 éves korában egyik lábát am

putálni kellett. Ilyen körülmények közt, a 

fájdalommal szinte állandóan együttélő 

tudós emberi helytállása és tudományos, 

valamint oktató tevékenysége még inkább 

becsülendő.
1942-től 1948-ig a Debreceni Reformá

tus Gimnáziumban tanított. 1949-ben az 

Egri Tudományegyetem Geometriai Tan

székének docense lett 1960-ban professzo

ri kinevezést kapott, de a tanszéket már

1958-tól vezette 1973-ig Többször betöl
tötte a Természettudományi Kar dékán
helyettesi, az egyetem rektorhelyettesi és 

1966-tól 1973-ig a rektori tisztségét 1985- 
ben vonult nyugalomba. A Magyar Tudo

mányos Akadémia 1967-ben levelező és 

1983-ban rendes tagjává választotta A 

Debreceni Akadémiai Bizottság és a MTA 

Matematikai Bizottság tagja volt 1968-ban 

a kijevi Szevcsenko Egyetem díszdoktorává 

avatta.

Tudományos tevékenysége főként a 

modern differenciálgeometriai terek vizs
gálatára összpontosult. Kiemelkedően szük

séges feltételeit, hogy a térben valamilyen 
geometria felépíthető legyen, vagyis, hogy 

milyen ún. pályák szükségesek egy geo
metria felépítéséhez. Számos hazai és kül

földi tudományos közleménye mellett a/ 
1952-54-ex években technikumi tanköny
ve kei is írt 1953-ban jelent meg a Komp

lex számok című munkája. Az Acta Mathe- 

matica és a Matematikai Lapok szerkesztő- 
bizottsági tagja volt.

Sain Márton

RÁTZ ISTVÁN
(Sátoraljaújhely; 1860. jiU . 30. - 

Budapest, 1917 febr 28 )

Orvos, kórboncnok, parazitológus, a para- 
zitológia tudományának hazai megalapító

ja Orvosi tanulmányait Budapesten vé
gezte A közegészségtan nagy alakjának, 
Fodor Józsefnek intézetében töltött két év 

után ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra 
indult, hogy ott a bakteriológiában és pa- 

razitológiában itthon szerzett ismereteit 

kiszélesítse. Hazatérve az Állatorvosi Aka
démián (ma|d Főiskolán) lett a kórbonctan 

professzora: ezt az állást töltötte be 57 

éves korában bekövetkezett haláláig. Kez

deti bakteriológiai kutató munkásságát ha

marosan a parazitológiára koncentrálta, s 
e téren rendkívül kimagasló eredményeket 

ért el. Különösen a férgekkel foglalkozott, 
az e csoportba tartozó élősködők közül 

több új fajt és nemet fedezett fel és tisztáz
ta azok kórtani jelentőségét Tiszteletére 
több új fajt őróla neveztek el. Tevékenysé

gét a dunai és balatoni halak parazita-fau

nájára is kiterjesztette, intézetében jól fel
szerelt Halkórtani Állomást létesített Kuta

tásainak eredményét hazai és kulloldt fo
lyóiratokban megjelent közel 150 érteke

zésben közölte. Magyar nyelvre ültette 

Fröhner német nyelvű állatorvosi gyógy

szertanát; munkatársa volt több en c ik lo p é 

diának, pl. Brehm hatalmas műve magyar 
kiadásának, amelynek egyik kötetét ó irta. 

állandó referense é,s szerkesztője volt töbh 
tudományos folyóiratnak, jelentős szerep- 

lője volt a közéletnek, mint a Magyar Vö

röskereszt alelnöke, a Természettud. Táf> 
elnöke stb. Tudományos eredményei elis

meréseképpen lev tagjává választotta :,z 
MTA és számos külföldi tudományos tát*1' 

ság; birtokosa volt számos magas rang11



külföldi érdemrendnek és kitüntetésnek 

Emlékét a tiszteletére állított emléktábla 

őrzi.

Irodalom
ZIMMERMANN Á- Állatorv. L. 1926.. KAKASZ- 

SZON O : Orv. Hetil. 1985.
Karomon Dénes
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Rá t z  l á s z l ó

(Sopron, 1863 ápr 9 - 

fíinlapest. 1930. szept 30 )

Oklevelét a budapesti Tudományegyete

men szerezte, utána Berlinben és Stmss- 

burghan mélyítette tudását. 1890 ben a 

budapesti evangélikus gimnázium  taná

rtva választották. 1909-től 1914-ig az igaz

gatói teendőket is ellátta. 1914-ben lemon

dott e tisztségről, hogy idejét teljesen a 

matematika oktatásának szentelhesse. 1 Vi 

dományos tevékenysége két szempont 

hói jelentős. Aktívan részt vett a középis

kolai matematika-oktatás reformjának el - 

készítésében, tanítási gyakorlatában, mint 

egy húsz évvel megelőzve az 1924-lwn 

életbe lépett tantervet. Elgondolásának 

egyik célja az iníinitezimális számítás kö

zépiskolai oktatása volt E tárgykörből (Mt 

kóla Sándorral) tankönyvet is írt (A függ

vények és az iníinitezimális számítások

elemei Bp., 1914.)

Ennél még fontosabb, hogy 1

között. Arany Dániel után. ó  szerkesztem 

a Középiskolai Mathematikai Lapokat, az 
eblxm kitűzött feladatokat - megoldásuk

kal együtt - összegyűrve ki is adta (Maihe- 

'natikai gyakorlókönyv 1-2. köt Bp-. 1^0 > 

, 905.). KitCrnő adottsága volt a tanftv*- 

n>'ok matematika iránti érdeklődésénj- 

felkeltéséhez Tanára volt több. később 

V'lfghíriivé k ti magyar rnatetiwtikusna . 

akik viss/nomlt#ki‘Zt,st?ikbc*n windiR *•

emelik érdemei!

Irodalom
X'XNRRjá.uxs K L. Középiskolái Matematika.

** fizikai Unok, 1930

R ázso

RÁZSÓ IMHE if)-

(Kassa. 1904 oki 14- 

Btirlaptsl. 1964 okt ) l )

A budapesti Műegyetemen 1927-ben szer

zett gépészmérnöki oklevelet. A pálya

kezdő mérnök az Első Magyar Gazdasági 

Géncyár(EMAG) tervezőirodájába került, 

ahol már a második évben önálló tervezői

munkakörbehelyezték.

1929+>en a magyarázván gazdasági aka

démia igazgatójának meghívására állást 

változtatott A műszaki tanszékén - amely 

a Gépkísérleti Állomáshoz kapcsolódott 

_  asszisztensi kinevezést kapón Magyar

óvára kerülésében döntő szerepet játszott 

édesapjától, id R Imrétől - aki évtizede

k é  tanított, kísérletezett és kutatott ebben 

a városban - örökólt pwlagógiat habarna. 

. 7 , 079-1931 tanévekben elvégezte a 

gazdasági akadémiát is. Képzettségének ez 

az ötvözete egész életpályáján előnyére 

vált 1935-ig mint gyakornok, majd 1 3 . 

iu mint tanársegéd dolgozott az 

•n Közben 1937-ben elnyerte a Smithje-

miás-osztondíjat,

EeyesOlt Államokba utazott, ahol az 

ni mezőgazdasági gépgyártást -- m inde

nekelőtt a traktorgyártást - tanulmányoz

ta Fz itlő alatt 28 egyetemmel és # P ^ e t  

L  intézettel vette fel a kapcsolatot Az 

amerikai Mezőgazdasági Mérnokszövet-

trendé* tagivá választó
tanulm ányút b r f r ) « é s e u l* n  

y ^ lia  a kispesti Hofherr-S< hrantz-Clay- 

T h u ttle w o rth  GéPgy^ , Művek ; aján- 

lemondott m agyaróván
rnn-N

"to u iá  Mt 1941-lwn cégvezető lómemo- 
ma/ottra lei megbízták a sz.er-
kíkmevezest kaix a?_ klöbcn

SzéiiAssy Unnui

' . í r j  vezetésével. Eblien 
vizoszla nwzőgazdasági gépé

K  szaSpokban l*5-‘g volt a

Ryf ‘ ' ,' süiwi Minisztériumban gepesi-
roUlnnlvel-ugy-M mc-g-
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bán őt bízták meg, ugyanakkor az Újjáépí
tési Minisztérium szaktanácsadói teendőit 
is ellátta. 1946-ban elvállalta a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola műszaki tanszékének 

vezetését, majd kinevezték a háború után 

létesült Agrártudományi Egyetem mező- 

gazdasági géptan taaszékének vezetőjévé.

1949-ben a budapesti Mezőgazdasági 
Gépkisérleti Intézet igazgatójává nevezték 
ki, és még ugyanebben az évben a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választotta. 1950-ben a Budapesti Műszaki 

Egyetem mezőgazdasági gépcani tanszéké
nek vezetésével bízták meg. Néhány hónap 

után a gépészmérnöki kar dékánjává válasz

tották, mely tisztséget még három egymás 

után következő éven keresztül viselte. 1953- 
ban - a gépészmérnöki kar kettéválásával a 

gépgyártó gépészmérnöki kar dékánja lett. 

Vezetőségi tagja volt az MTA Műszaki Tudo

mányok Osztályának és elnöke az Agrártu

dományok Osztály mezőgazdasági gépé

szeti szakbizottságának. A Földművelésügyi 
Minisztérium megbízásától 1954-től kép

viselte Magyarországot az - ENSZ felügye
lete alatt álló - Európai Gazdasági Bizottság 
mezőgazdasági munkacsoportjában, mely

nek 1957-ig elnöke is volt. 1963-től ismét a 
Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnö

ki kar dékánja volt, haláláig.

Sokoldalú tudományos, oktatói és egye

sületi tevékenységének elismeréseképpen 

számos kitüntetésben részesüli. Tudomá

nyos munkáiban elsősorban a mezőgazda 

sági erőgépek stabilitásának kérdésével, 

mező- és kertgazdasági kézi eszközök mű

szaki és élettani vonatkozású vizsgálataival, 
valamint a vontatási hatásfok megjavításá

nak kérdéseivel foglalkozott.

Főbb művei

CKUHER Ferenc-VOGELJÓzsef-R. I Gazdál

kodás díóhcflmn Magyaróvár, 193#; Tala|- 

pusziuláA és talajvédelem Erdélyben Up.,

1944., Mezőgazdasági géptan. Bp., 1952 , HA

JAS JAzseí-K I Mezőgazdaság számokban 

llp , 1955 . Neues Verfuhren zűr Veil>es>erung 

des Sanbadeas unter F.iasatz teclinis<.lier Hllfs- 

inittel O  lierlin, 1957.

Irodalom

KÉGL János: K. 1. Felsőoktatási Szemle, 1964 

12.; VÖRÖS Imre: R. 1. Magyar Tudomány, 

1965. 2 ; ERDEI János-FLESCH György: A 100 

éves Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet törté

nete. Bp., 1969

Réz Gyula

RÉDEI LÁSZLÓ

(Rákoskeresztúr, 1900, non 15 - 

Szcged, 1080. nov .JI.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudo

mányegyetemen végezte és ugyanitt dok

torált 1922-ben. Annak ellenére, hogy
1921-től 1940-ig középiskolai tanárként 

dolgozott, igen jelentős tudományos te
vékenységet is folytatott. A debreceni 

Tudományegyetemen 1932-ben magán

tanár lett, és 1934-1935-ben Humboldt- 

ösztöndíjasként Göttingenben dolgozott
1940-ben Kőnig Gyula-jutalommal tüntet

ték ki.
A szegedi Tudományegyetemre 1940- 

ben került, ahol 1941-ben egyetemi tanár

rá nevezték ki Szegeden huszonhét évig 
tanszékvezetőként dolgozott Először a 

geometriai tanszéket, azután pedig az al
gebra és számelméleti tanszéket vezette Az 
MTA Matematikai Kutató Intézete algebra 

osztályának vezetőjeként 1967-től 1971" 
lx;n történt nyugdíjazásáig alapvető ered

ményeket ért el mind a tudományos kuta

tás, mind az új algebrista nemzedék neve

lése terén.
Az MTA 1949-ben lev,, 1955-ben pedig 

r. lagjává választotta. A Deutsche Akadeiruf 

dér Naturforscher Leopoldina 1962-ben 
tagjává választotta A Kossutlvdí]at két al
kalommal kapia meg A B o lya i János Ma

tematikai Társulat 1973-ban Szele Tilx>r- 

emlékéremmel tünteite ki a magyar <•! 
gebrai iskola megteremtésében végzőn 

munkája elismeréseként
Közel 150 dolgozatot és öt könyvet111 

a matematika különböző területeiről W  
jelentősebb eredményeit az a Igei >ra és a 

számelmélet területén, a véges Allékul***



tok elméletében érte el Felismerte, hogy 
ha a véges Abelcsoport egyértelműen a

c  - iy>2 . i>n

alakban favorizálható, ahol
•‘k,(k « 1,2....n) tartalmazza G egység

elemét és elemeinek száma prímszám. ak
kor a H,, |>2, f a k t o r o k  közúl legalább 

az egyik csoport Ez a tétel, amelyet a ma
gyar matematika egyik legszebb gyöngy

szemének is neveznek, igen hatásos esz
köznek bizonyult az n-dimenziós euklide
szi terek térfedő kockarácsainak vizsgála

tánál. a szóban forgó tételnek igen komoly 

számelméleti vonatkozásai Ls vannak, és se- 
giLségével meglepő kódoláselméleti ered- 

*fiények születtek.
A nemzetközi matematikai élet egy ra

gyogó tehetségű. humánus g o n d o lk o d ású  

tudóst tisztel Rédei Lászlóiban.

Irodalom
KIING, J . P. S. M Ram Murty and G.-C Kotu 

On the Rédei zeta functtnn J Number Tlieory 

; LOVÁSZ, L-SCHRIJVF.R, A Remaiks 00 

a theorem of Kédei. Studia Scl. Math. Himtt,
; SEIT7., K On lacmnzatlon of fimte 

•‘■Hrlian j^miips Bulletin de I-J S(Kiété Matht- 

"latKiue de líelgique. 19«3 . MARKI, L: A in

puté to L. Kcclt-i Seinijtroup Forunl, 19K5
SeiU Károly
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R£f>EY ISTVÁN
(. 1898  d tc  H - 

H" 'l« p n t  ly fy* o k i 7.)

l^Klapt-^fn, a Szent László gimnáziumban 

J'égeae középiskolai tanulmányait Mémo- 
oklevele megszerzése után 1921-hen a 

józsef Nádor Műszaki Egyetemre kenilt, 

ni*nt a Mechanika-, majd ezután a Geodé- 

/ 'a tanszék oktatója.
A tanszék vezetője. Oltay Károly pro- 

ft'sszor őt javasolta térképével! szolgálat- 

' n' am ikor a Monarchia felbomlása után 
«w re  hívták a Honvéd Térképészei! Inté* 

Ennek numkatársaként a hozzálrt- 

reményeket messzemenően bevál

totta

Az 1920-as években világszerte alkal
mazni kezdték a fotogrammetriát, mint a 
térkéj*3szet új és sok szempontból hatéko
nyabb módszerét R. I -t csakhamar a meg
alakuló Magyar Fotogrammetriai Tarsaság 
titkárává választották. Sokoldalú érdeklő
dését 1 bizonyítja, hogy a geodézia más aga
ival is foglalkozott, fgy - többek kozott - 
a földkéreg izosztatikus egvensülyával, a 
potenciálelmélet geodéziai vonatkozásai

val
Geodétaként mindig szabatosságra tö

rekedett. a szaknyelv és szakdldaktika fo
galmainak tisztázására létrehozta a geo
dézia különböző ágainak értelmező szótá
rait, ezek egy része sajnálatosan csak kéz

iratban maradt ránk
A Műegyetemen 1930-ban műszaki

doktorrá avatták, 1942-ben magántanán 
hahiütációt szerzett. Tudományos mun
kásságát az újjáalakult Magyar Tudomá
nyos Akadém ia a tudományok doktora

fokozattal ismerte el
Az Akadémia Geodéziai Bizottságá

nak 1947-től aktív tagja, majd hamaro
san a nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Unió Magyar Nemzeti Bizottságának is Al- 
elnőke. illetve választmányi tagja a Geo
déziai és Kartográfiai Egyesületnek, vala
mint a Geofizikai Egyesületnek A Geodé
ziai Egyesület Lázár deák emlékéremmel 
Hintette ki Az 1951-ben megszervezett 
BME Hadm érnök Kar térképész tagozatá
nak vezető professzora 1959-ben vette át 
az Építőmérnök! Kar geodézia tanszéké̂  
nelr vezetését, ahol haláláig tevékenyen 
részt vett a mérnökhallgatók oktatásá
ban. a szakma szeretetére. a mérnöki pre- 
u/itásra való nevelésében Egykori taná
ra, Oltav Károly Geodézia tan- és kézi
könyvét a kor igényelnek megfelelően 
átdolgozta és kél egymás utáni kiadását

sjirrfcrvtfrtte
\ 7. egykori terepen dolgozó térképészt 

az n<é«7 életét átölelő tudományos és ok
tató munkája a legkiválóbb magyar geodé- 

ták közé emelte Horváth Kálmán

__________________________  Rédcy
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REDI. ENDRE

(?, 1900?-? I993.D

Mérnöki diplomáját 1928-ban szerezte meg 
a budapesti Műegyetemen. Ezt követően 
mintegy három évig a Standard vállalatnál 

dolgozott Budapesten, ill. Párizsban. Készt 
vett a magyar rádióadók tervezéséiben, 

szerelésük vezetésében. (Lakihegyi 120 
kW-os középhullámú adóállomás, a ma

gyaróvári, pécsi, miskolci, nyíregyházi relé 
adóállomások és a székesfehérvári rövid- 

hullámú adóállomás)
Ezután az elektroncső alkalmazási terü

letéről áttért a vákuumtechnika területére.

1932-től három évtizeden át a Tungsram- 

nál dolgozott. Kezdetben az eleklroncsó- 
laboratóriumhan működött, Winter Ernő 

munkatársaként.
A Tungsram 1935-ben megkezdte a lég

hűtéses adócsövek, higanygőz egyenirányí

tók és a vezérelt, gáztöltésű egyenirányítók 
fejlesztését és gyártását Ekkor dolgozta 

ki a karódnak használt volfrámlönalak to- 
rium-bevonását, a grafit és cirkonozott 

anódok és rácsok gyártási technológiáját.
Az adócső gyártásának a Magyar Adó

csőgyárba való átvitele után mint a Tungs

ram főkonstruktőre működött és irányí
tóiul a rádió vevőcső fejlesztést, a gyártá

si és vizsgálati eljárásokkal egyuti Az elekt

roncsövekkel kapcsolatos a hegesztett M 
karódra, valamint az aluminiumoxid-szige- 

telő ja vitásra vonatkozó szabadalma Fény

forrásokra vonatkozó szabadalmai közül 

egy a nagynyomású izzó lámpára, egy a 

trópusálló fénycsőgyújtóra vonatkozik.

1962-401 egy évtizeden ál az Országos 
Műszaki Fejlesztési bizottságnál dolgozni! 

koordinátorként. Emellett a Távközlési Ku 

taló. illetve a Híradástechnikai Ipari Kuta
tó Intézettben működön konzultánsként

Oktatói tevékenységét korán, már pá

lyája elején, a Standard vállalatnál kezdte, 
mérnöki továbbképző előadásokul tartva. 

Ilyen volt Ponibszki Jenővel közösen úr
ion előadása és publikációja a LiMF. Mér 
núktovábbképző Intézeténél, a „Vákuum

terek lezárásának módozatai"-ról. Az esti 
Műszaki Főiskolán majd a Budapesti Mű
szaki Egyetemen 1949 óta tanított és adott 

ki jegyzetet Ipari elektronika, majd Váku
umtechnika címen.

1963-ig a Tungsram Technische Mittei- 
lung cimű folyóiratának szerkesztője volt 

Összeállította a négynyelvű Híradástechni
kai értelmező szótár elektronika részét

Dallos András

REGOCZ1 EMIL

(Székesfehérvár, !900.okL20 

Budapest, 1980. márc. 27.)

Egy aktív tudósnak érdemeit széles mun
kakörben lehet megtalálni, de kevésnek 

adatik meg, hogy kutató-fejlesztő mun
kájának az eredménye tartósan megmarad

jon az általa kidolgozott eljárás elnevezé

sében. A felsőgeodézia munkakörben az 
ú.n. „Regőczi eljárás" itthon és külföldön 
közismert, széles nemzetközi elemzést kö
vetően állíthatjuk, hogy a kifejezés a szak

cikkek után, az egyetemi tankönyvekben 
is megszokott. Gondolatainak felvetése

kor a több száz éves háromszögelési gya

korlatot módosította a nagyból a kicsibe 

gyakorlat helyett a kicsiből a nagyba elv 

gyakorlatban is igazolt helyességének bi

zonyításával.
R. E. középiskoláit Győrben végezte, 

majd 1924-ben a budapesti műegyetemen 

szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1925-től 

1960 évi nyugdíjba meneteléig, de azután 

is, csaknem haláláig az Állami földmérés 

szolgálatában találhattuk. M unkásságé

1925-lben Győrlx*n a földmérési felügyelő
ségen kezdte, 1928-töl a Háromszogelő 

Hivatal, 1937-től a P.M. földmérési ug>-' 
osztályon volt munkahelye. Az alappont' 

NÚrilési munkákban kitűnt eredményei

vel, 194‘Wől a Háromszögeké Hivatal veze

tője, 1950. és 1954. közöli a Geodéziai és 

Kartográfiai Intézet igazgatója 1954-től 
mint az Állami Földmérési és Térképésze

ti Hivatal tudományos munkatársa, irá-
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nyitja a lelsógeodéziai tudományos mun
kát. a technológiai fejlesztéseket Erre az 
időszakra esnek azok az eljárások, amik

kel a felsőrendű geodéziai hálózatok mé
rési költségeit nagy mértékben lehetett 
csökkenteni. Ezekén a sikeres fejleszté

sekért kapta meg 1953-ban a Kossuth

r a  t.
R. E. tudományos munkássága sokol

dalú A műszaki doktori elmet 1952-tK-n. a 

címzetes egyetemi tanári címet 1965-ben 
szerzi meg. Tudományos aktivitását több 

utón fejtette ki, tagja volt az MTA geodéziai 
tudományos bizottságának, a Nemzetközi 
Geodéziai és Geofizikai Unió nemzeti bi

zottságának és a Geodéziai és KanográHai 

Egyesület elnökségének. Szerteágazó ak

tivitásában a legjelentősebb volt a Geodé

zia és Kartográfia című lap 1949- évi alapí
tása. aminek 1980-ig volt a főszerkesztője.

Tudományom és oktató munkásságát a 

magyar földmérő társadalom sokra érté
kelte. Ennek látható eseményei voltak a 
MTESZ dij (1975), Lázár Deák-emlékérem 
('960) és a kormánykitüntetések átadási 

ünnepségei.

Irodalom
•sZÉKtH.Y A.-FURY K Hettélgeté* CecxJézu 
és Kattogriíia 1976., JOÓ István Húoúzis 
d» K. E -trtl, lapunk fflMtrkcsa’.lőtétól Geodé- 

**a és Kartográfia I9H0.
R a iirn  F n g y e*

R , (>irLY ANTAI.

IHlO flU //.. 

l85S.ti„g J i )

f'ekőfokú tanulmányait a pesu egyetem jö

tt1 és államtudományi kanin végezte Élet
útja nem tanult ismcrvteihez kapcsolódott 
Kutató lett belőle, éspedig a nyelvrokon

át; kutatója, távoli földeken nehéz korúi 
■nények között utazó, megfigyeléseket, 

hatokat gyűjtő Uniós
Ö  az első ntigyar kutató, aki - SajncAiis 

János (1733-1785) alapvető megílbpitásait
<>vetőeti - a finnugor nyelvrokonság iga

zolására. a magyarság eredetének tisztázá
sára, valamint a már elért eredmények ki
szélesítésére a rokonnépek körében gyűj

tött anyagot.
Bár nem készült nyelvésznek, sem et

nográfusnak, még kevésbé antropológus
nak vagy kartográfusnak, kutatásai során 
mindegyik szakterülettel kellett valameny- 
nvire foglalkoznia Bejárta a Felvidéket, 

Ausztriát, Morvaországot és Galíciát, majd 
tanulmányai befejeztével, 1839-ben négy
hónapos nyugat-európai körútra indult 

Ütia Bécsen és Prágán át Szászországba, 
Poroszországba, Rügen szigetére s Ros

tockon át Hamburgba vezette. Koppenhá
gán ál Stockholmba utazott 1839 október 

6-tól november 5-Ig tartózkodott Svédor
szágban. Megismerkedett Arwidson kivá

ló finn költővel. Beszélgetéseik a magyar 
etnogenezis, valamint a finnugor nyelv- 
rokonság kérdései felé fordították R A

érdeklődését.
Hazatérés helyett Finnországba utazott.

Hofíszú utazásokat tett a finnek és a lappok 
közölt, tökéletesen megtanult finnül, nyel

vészeti és néptudományi tanulmányokat 
végzett Bár 1840-ben még tervei főhe

lyén a lappok tüzetes megismerése szere
tjeit messzebb tekintve keleti uiazás fon
tosságát mérlegelte. A finnugor, valamint a 
török nyelvek megismerése, valamint ta

nulmányozása volt a célja.
Érdeklődése azonban túlterjedt a nyel

vészeten A Magyar Tudományos Akadé
miának 1842 május 2-án írt jelentéséljen 

(kxJmnányus |w>gnimiát igy körvonalazta: 

ji/ . ékó rész az alap... hol a nydv rokon, 
ua j  nép™* K mely ezt beszéli, rokonnak 
kel) kunt, tehát a linguistikai út - mint 
Ijizka. tsaUuLiilan és egyetlen régen elvált 
népeknek rokonsága megmutatására - 
alapja egys/'Tsimnd a história vizsgálatnak, 

mely az ily rokonság kérdésének második 
része ha a linguixlikai rész tisztában és 
meghatározva van, akkor a kérdés elh- 

no^r.ijihiai é> históriai fontosságára kell 
menni, hi>gy a kérdés teljes* fejezetét hoz
hassuk el5; é« vigyáznom kellett azért
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utamhan mindenre, mi a nép külsejét, al
kotását, charakterét, életmódját, öltözetét, 

superstitióil, mythológiá)át, régiségeit sat 

illeti."
Tervének megvalósítását a balti finnek 

fölkere.sé.sével kezdte, majtl 1841-ben 
Szentpétervárra utazott, Oltani tartózko

dását elmélyült előkészületekre fordítot
ta Szüntelenül tanult: nemcsak nyelvé
szeti téren, hanem az embertan, nép

rajz, történelem, régészet és földrajz te
rületén is igyekezett kellő jártasságot 

szerezni.

1843. júliusában útra készen állt, a kért 
és remélt segítség azonban még nem érke

zett meg, ezért útnak indult. így nem érte 
utói a hír, hogy az Akadémia levelező tag
jává választották, és a várva várt pénzt 

sem kapta meg.
Moszkván át érkezett Nyizsnyij-Nov- 

gorodba, onnan mari (cseremisz), csuvas 

és talár területeken ért Kazánba. Ezután 

tatárlakta vidékeken Malmizs felé indult 
tovább Onnan a vjatkai kormányzósá

gon ál a permi halárig udmurtok (votjá- 

kok) között utazott. Permen és Szoli- 
kamszkon áthaladva végül elérte az Uralt 

s átkelt rajta. Vszevolodo-Blagodacki- 

ban két manysi (vogt.il) tolmácsot sikerüli 

kapnia, s velük, rövid pihenés után, hoz

zákezdett manysi (vogul) tanulmányai

hoz Hamarosan ismét útra kelt. s 1845, 

március 3-ig nehéz és fárasztó utazások 

során bejárta a manysik (vogulok) és 

hantik (osztjákok) lakta vidéket s az Ural 

legészakibb tájain a komi (zűrjén) szór

ványok által lakott területeket Nyáron ví

zi úton, csónakkal, télen szánon érhette 

el az őserdők mélyén megbúvó, 3 tund

rán felállított jurtákat, sátrakat Fölkeres

te tehát a tundrái nyenyec (jurák-sza- 

mojéd) családokat is Visszafelé jövet, 
már betegen, az Akadémia utasítására, 

még a Volga vidékén a mari (cseremisz), 
csuvas és mordva (mordvín) területeket 

Is végigjárta, s végre 1846 augusztus 25- 
én gazdag .zsákmánnyal" visszaérkezett 

l'éttffvárra

Gyűjtött anyaga feldolgozása végeit on
nan Németországba készült. Előbb azon

ban elkészítette az Ob vidéki területek tér

képét. Ez R kézzel kidolgozott alaptérké
pe nyomán Pétervárott 1847-ben jelent 
meg

Páratlan értékű földrajzi adatfelvételt 
készített, olyan területen, amelyet akkor hi
vatalos térképészek még nem kerestek 

föl.
R. kéziratos anyagának értelmezése és 

közzététele még életében megkezdődött 

ugyan, ám sok nehézséggel, lassan ha

ladt Egyre súlyosbodó betegsége volt 

egyik legnagyobb akadály, a másik pedig 

a szövegek értelmezése A munkák első 
szakaszában Hunfalvy Pál nyújtott segítsé
get s A vogul föld és nép című kötetben 

1864-ben adta ki gyűjteményének első fe
jezetét. R. azonban akkor már nem élt Az 
évtizedek folyamán több jól képzett kuta

tó is részt vállalt az értelmezés és kiadás 

feladatában: Munkácsi Bemát, Pápay Jó
zsef, Zsirai Miklós, valamint Fokos Dávid, 

míg elmondható, hogy ma már az egész 
életmű a tudományos kutatás rendelkezé

sére áll.

Irodalom

HA I. ÁSS A Iván: R. A néprajzi gyűjteménye 

Néprajzi Értesítő, 1954 HALÁZS Dénes 

(szerk ): Magyar utazók lexikona llp . 1993 ; 

Ht.NFAl.VY Pál-K. A A vogul (öld és nép 

Pest, 1861; ifj KODOLÁNYI János: K A Kth- 

nograplua, 1959 ; if) KODOLÁNYI János: K 

A néprajzi tárgy-gyűjteménye. Néprajzi EiW* 

sitő. 1959.. MUNKÁCSI Hernát Vogul népköl

tési gyűjtemény 1—1 Hp., 1892-1921 . PAPAY 

József Oszt|ák népköltési gyű|tcmény Hp - 

Leipzig, 1905 . PÁPAYJftzsef: R A emlékeze

te. K A -PÁPAY József: Osztják hősénekek I 

Közzéteszi ZSIRAI Miklös Hp., 1944 . II k 

Hp , 1951 ; K A -PÁPAY József: Osztják (e lin 

ti) lióténekek III 1-1! fűzel ZSIRAI Miklós 

hagyatékának felhasználásával közzéteszi FO

KOS Dávid Hp . 1963 . 1965. TOLDY Fe

renc R utazásai. Pest. 1850. ZSIRAI Miklft* 

Finnugor rokonságunk Hp , 1937; ZSIH^I 

Miklós- K A emlékezete Magyar Ny‘-lVi 

1953

Ifi KodolányiJA’10*



REIS1NGER JÁNOS
(Cy6r. 1784 má) 24.- 

*st. 1852 febr. 12)

A pcsii egyetemen végzett orvosi tanulnia - 
nyai után, 1806-ban orvosdoktori. 1807- 

ben pedig sebés2doktori oklevelet szer
zett Rövid ideig Szegeden működött, 

mint gyakorló orvos, de már ez év végen 
a természet rajzi tanszék adjunktusa lett a 
pesti egyetemen. 1808 han - a tanszék ve
zetőjének, Schönhauer Józsefnek halála 

után - öt hízták meg annak vezetésével

1809-l>en - midőn I. Napóleon megtá
madta Ausztriát - a fölkelő nemesi se
reghez csatlakozott törzsorvosi minőség
tan A fölkelő seregek kórházának meg 
szüntetése után visszatért Pestre, ahol
1810-ben a?, egyetem orvosi karán az ás
ványtan és állattan tanárává nevezték ki 
Midőn az egyetemen a magyar lett az ok
tatás nyelve, arra törekedett, hogy az or
vostanhallgatók kezébe színvonalas ma 
gyár nyelvű tankönyvet adjon Tudomá
nyos munkássága egyaránt kiterjedt a m<- 
neralógiára és az állattanra, ezen beli' 
* *  ichthyologiára, ő írta meg hazánk hala 
*n3k első korszerű monográfiáját 1825 26- 
bart az egyetem rektori tisztét töltötte be, 
1848-ban nyugdíjazták

Főbb művei ,
EfK.1iind,on unorganoMae lludae. 1820.. Npe 

*-imen icthyologiae nLstens pisces aquamni 

dulcium Hungáriáé Hu<l»e, 1828 A ni'n 

^Ülrtnhsége természet-, boncz- és élettani le 
kirwaben Kolozsvár. tW5 : Állattan a genncK- 

!H*rfl|. Huila, 1H4ÍV-1K4H 1 k EinlA'ok. Maia- 

rjk II k. HOlIflk Halak , ^
Kádár Zoltán

Ri-Trn:R ferenc:
Otutetrár, 181 y márt. /•* 
to'dulH-il. I874<I<< 9)

Széchenyi István köréhez tartozott. Az 
•830-as években a Duna és a Tisza víz 
merészeli felméréseinél, majd 1844-ben 

a l*ozsony-Nagyszomb:it közötti vasút™

673_____________________________________

dolgozott. Ezt követően a Helytartóta
nács 1851-től a Budai Építészeti Hatósag 
főmérnöke. A Duna-Gőzhajózási Társa- 

sáu számára 1853-ban építette ki a dunai 
rakpartot a Lánchídnál, 1856-ban a Ru
dolf rakpartot a Lánchidtól északra 1856- 
66-ban tervezte és irányította a Gellért
h g y e i szembeni pesti rakpart kiepité-

Elkészítette a mai Nagykörűt helyén 
kialakítandó hajózható csatorna terveit 

, soroksári Duna-ághoz csatlakoztatva A 

város azonban a tervezet végrehajtása 

hoz illetve a költségekhez csak aranyo

san kívánt hozzájárulni, lévén ez orszá- 
[Z  orv. a Duna-szabályozás resze E 
tervjavaslat költségei meghaladták az ak
kori lehetőségeket. Később terven a fó- 

város legfontosabb útvonalának, a mai 
Nasvkörtmak k ia la k íta n á l IVIhaanal-

,k avaslala a Dima-szatalyoza* elft-lnkaa,a.nakelren*lé«^v«^
Anflrássv Gyula miniszterelnök kérésére 
ÍSSeU  E m lék ira to t .azon mödok- 

ró, ^  eszközökről, amelyekkel Buda es 

■vt városát oda lehetne emelni, hogy a 
‘ ,gVar álladalom fővárosa irányion 
emelhető igényeknek teljes mértekben

_____________ Rrittcr

„..„Mellen'. Ez az emlékirat összegezi a 
^fejlesztés szempontjából legfonto- 

sabb^teendőket, s részletes köllségbecs-
ív t  valamint javaslatot ad a m egbízan

dó  szervezet felállítására. Ez lett a Fővá
ros. Közm unkák Tanácsa, amelynek egyik

,/i,. voll 1870-74 között ó  dolgoz- 

J ííf ,6 v á ,o s  ,87' ’í "  k;
oálvázat követelményen. 

1,1 "nyertes pályaművek javaslatainak fi

s„w> =>hilyotísl w m . m * r

S S X ip * ' *  ',,ín ö a mu" _
kilátókat

'“ ’t ' S L , *  R F emléke Hp- 1 « *5  
r S Í Ü S S :  Hogyan épül. Hudapes,' A Ffl
Ő ?  Közmunkák Tanácsa mrtene.e Hp..

1931 (Keprin. 1985) ^  Czé(ényi p irn ka
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RENNER JÁNOS

(Sopron, I889JÚI. 5.- 

Budapest, 1976.jan. 30.)

1907 és 1912 közölt a budapesti Tudo
mányegyetem és Műegyetem hallgatója, a 

Tanárképző Intézet gyakornoka. 1912-ben 

középiskolai tanári oklevelet kapott a 
mennyiségtan és a természettan szakon. 

1911 és 1914 között Eötvös Loránd alkal
mazta geofizikai kutatásaihoz. 1914 és 1950 

kozott középiskolai tanári pályán műkö

dött, ebből harminc évig a budapesti faso

ri evangélikus gimnáziumban, ahol utóbb 
igazgató is volt. 1938-ban doktorált a buda

pesti Tudományegyetemen. Nyolc éven át 
a természettan tanulmányi felügyelője volt 

a budapesti tankerületben. 1941-től 1949- 

ig fizikai módszertani előadásokat tartott a 

budapesti Tanárképző Intézetben és a Tu
dományegyetemen A Magyar Állami Eöt

vös Loránd Geofizikai Intézetben 1947-től 
megbízott vezető, 1950 és 1954 között igaz
gató. 1962-ig- nyugállományba vonulásá

ig - tudományos munkatárs, majd osztály
vezető Utána az 1970-es évek elejéig a 

budapesti Tudományegyetem Geofizikai 
Tanszékén tartott kollégiumokat, és vezet

te a Föld Ibelső szerkezete, A gravitációs ál

landó újabb meghatározása cimű témákat.

1955-ben kapta meg a műszaki tudomá
nyok doktora címei. 1965-ben címzetes 

egyetemi tanárrá nevezlek ki.

Pedagógusi pályája során prominens 
egyénisége volt annak a kiváló luilós-ianár 
karnak, amely a budapesti evangélikus 

gimnáziumban folyó természettudományi 

és matematikai oktatást nemzetközi hírű
vé telte. Több fizikai tárgyú könyvet, tan

könyvet írt és dolgozott ál.
Tudományos működése kezdetén Eöt

vös Loránd szűkebb környezetéhez tarto

zott. Eötvös halála után - pedagógiai mun

kásságával párhuzamosan és később ls - 

folytatta a félbeszakadt eötvösi munkál. 

Eredményes hazai és külföldi (|>éklául In
dia 1923—24 és 1925-26., Franciaország

1927.. 1928.) ásványi nyersanyagok feltá

rását célzó gravitációs méréseket, kutatá
sokat végzett. Ezzel hozzájárult az Eölvös- 
inga és az ahhoz tartozó mérési eljárás al

kalmazásának kiterjesztéséhez.

Jelentős eredménye, hogy kísérletei so
rán sikerült a tömegvonzás és a lehetetlen

ség arányosságára vonatkozó vizsgálatok 
pontosságát - az eszközöket és a módsze
reket továbbfejlesztve, és a mágneses ha
tásokat is figyelembe véve - egy nagy 
ságrenddel fokozni, a korábbi eötvösi mé

résekhez képest (1932-35). Ezek az ered
mények legújabban ismét az érdeklődés 

körébe kerültek.
Kiemelkedő szerepel játszott a geoidfe- 

lület részletes megvizsgálásál lehetővé le
vő és a föld alatii tömegeloszlásra is utaló 
függővonal-elhajlá-sok meghatározási mód

szerének a kidolgozásában (1945-70), Kez

deményezője és szervezője volt a geofizi
kai térképezéshez szükséges magyaror

szági gravitációs és földmágneses alaphá
lózat létrehozásának, a mérések folytatásá

nak (1949-60).
Készt ven a nemzetközi és a magyar tu

dományos életl>en, együtt működéseken. 

Számos tudományos intézmény, bizottság 

tagja volt. Kiemelkedő érdemeket szerzett 

a Magyar Geofizikusok Egyesülete megala

kulásában, amelynek tiszteletbeli tagja és 
társelnöke volt, továbbá 3 tihanyi Geofizi

kai Obszervatórium létrehozásának a támo

gatásával Az eötvösi idők óta a nemzetkö

zileg is elismert magyar geofizikának kima

gasló egyénisége voll.
Főbb kitüntetései: Kossuth-dí) (1954). 

Eötvös Loránd-emlékérem (1960), Mun

ka Érdemrend arany fokozat (1969) 

művei
Középiskolái fizikai gyakorlatok. Hp , 1032 : 
Természeti:! n llp, 1939.; A fizika elemei 1*1’ •
1944.. Gravitációs mérések és a Fükl alakja 
Geofizikai Közlemények, 1952 ; U m ersuclnin- 

gen uIkt Ttxsilahweichungen. Acia Technics* 
Acadaemiae Scieniianmi Hungaricae. 1‘)^’ ;
íljal>l> vizsgálatok :i fuggfivon.it-elhajlások ko- 

teln-n A Magyar Tudományos Akadémia Mii* 

vz.iki Tudományok Osztályának Közleménye*- 

1957 . A gravitáció* értelmezés problémai
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gyár Geofizika, 1962., K J -STEGENA I... űra- 

v>'y research of lile deep stmcturc of Hungary 

Annales Scieniiarum Budapestiensis de Kn- 

lando Eötvös' Nominaie. Sectio Genlogica,

1965., Grjvfty research in Hungary 1965-1966. 

Acta Geodaet, Geophys el Montanist. Acade- 

mi4C Scicruiarum Hungaricae. 1967.

Irodalom
"AKTA Gy , VERMES M R. J HúcsubesziS 

dek Fizikai Szemle, 1976, liARTA Gy Meg

emlékezés dr. Renner Jánm személyiségéről és 

Pályafutásáról.; SZABÓ Z : Búcsú dr Renner Ja

j t ó l  ; KRIVÁN »■ Gyászlxszéd dr Renner Já

nos felett Magyar Geofizika, 1976 .. A Renner 

hagyaték dokumentumai 1987 ; MARTA Gy 

Renner János. l íp .  19H8., Évfordulóink a mű

szaki és természettudományokban 19H9
Szegd Miklós

RÉVk l AIJ-RÍ-I)

(Budapest, 1921. mari. 20- 

Biutapest. I970.jebr. 1)

diplomáját a szegedi Tudományegyete

n>en szerezte 1946-ban. 1946-1949 között 
Spiránsként Moszkvában képezte tovább 
,Tiagái juríj Vlagyimirovics Linnik vezetése- 
'el Hazatérte után rövid ideig a debrece 
ni egyetem professzora volt 1950-ben, 29 
éves korában kinevezték a Matematikai 
Kutató Intézet (akkor még Alkalmazott Ma 
tematikai Intézet) igazgató|ának. 1952-tól
Pedig a budapesti Tudományegyetemen 

‘•‘gyetiMni tanárként valószinűségszámitá-'t

adóit elő. 1949-ben az MTA lev. tagjává 

riasztotta. 1954 l>en Kossuth-dijat kapott 
>946-1949 kozott főleg számelmélettel 

foglalkozott. 1947-48-ban közleményei 
0f**‘Z nyelven a Szovjetunió Tudományos 

^ • ‘dém üjának lapjaiban (Izvesztyija AN 
S*SzSxK, Dokiadu AN. SzSzSzR) |elentek 

lrteK >949 uián érdeklődése a valószínűség- 

''^niitá.N és az információelmélet leié lor- 
‘ ,f R tárgykörök további munkásságának
*®*épj>ornjdlxí kemltek. Különösen éfde-
J-lte a valószinüségsKimitás gyakorlati, el 

s°rl>an fizikai és technikai alkalmazása. 
*p54-t>cn jelent meg Valósztnűségszamtás 

'-inul egyetemi tankönyve. A valószínűség

elmélet terén egyik kiugróan jelentős Si
kere a valószíniLségszámítás Kolmogorov ál
tal megalkotott axiómarendszerének olyan 
általánosítása, hogy annak a gyakorlati vo
natkozású nehézségei elhárultak. Rénytnél 
a feltételes valószínűség fogalma volt az 
elsődleges alap, és így az ő elméletében 
Kolinogorov rendszere sjjeciális esetként Je
lentkezik Aspiráns korában ismerkedett 
meg a Lwnik-féle nagyszitamódszerrel. En
nek tanulmányozása több, aliala felfedezett 
eredményre vezette Kimutatta, hogy léte
zik a módszernek egy tisztán valószínű
ségelméleti alakja. Innen erednek a Rényt- 
féle keverési tételek és az az észrevétele, 
hogy a valószínűségi változók függőségi 
mértéke jobban használható a statisztiká
ban. mint a korrelációs együtthatók Számos 
karxsolatot talált a számelmélet é s a való
színűségelmélet között, különösen a való- 
színűségszámítás számelméleti alkalmazá
saiban Ide tartozik a Borel-tétel általánosí
tása Ls. Érdekeitea matematikatanítás mód 
\zerunj tevékenyen részt vett a matema
tika tanításának reformjában Sok cikket és 
közkedvelt könyvet itt a matematika nép
szerűsítésének érdekében Kialakult körü
lötte egy jó hírnevnek örvendő, főleg vató- 
színüség -zímitással foglalkozó csoport, és 
ezzel az egyik magyarországi matematikai

iskola megteremtőjévé vált.
Rt-vzl ven a magyar tudományos köz- 

életKfi t* Szerkesztette az MTA Matema
tikai Kutató Intézel Közleményt* Az MTA 
Matematikai és Fizikai Osztályának veze 
tőséjji tagja, a Bolyai János Matematikai 
Társulat ügyvezető elnöke, a Tudományos 
Minősítő Bizottság tag|a volt Meghívott 
elóadókt'nt (árt Kínálwn. Amerikában Em
lékére 1972-Ix;n az MTA Matematikai Ku
tató Intézete Rényi Allréddíjat alapított

|<SM> miivel
AxlitmaiiM Ih 'í Auftwu ó é t W aluv lic in lld i 
keitsreclwung Herlin. 1954, Protatiilistír 

mrÜMHl« in num lirf tl»r»>ry Pnx Int Cong 

M.nh , 195H . Sur les graplis aléatories. Parts, 

I9T,.’ Vlalm* licinlk likeitsreclinung mit él

nem Anitang uIkt In fon iu tio iu lb co n r Berlin.

_______________________ ___________ Hcnyi
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1962.; Dialógusok a matematikáról. Hp.. 1965.; 
Levelek a valószínűségről. Bp.. 1967 ; Valószí- 
nűségszámiiási feladatgyűjtemény. Hp., 1970.; 
Probability Tlieory, Bp.-Amsterdam, 1970.; 

Ad; mathematica. Hp., 1973.; Napló az informá

cióelméletről. Hp., 1976. (angolul ts)

Irodalom
TÚRÁN Pál-RÉVÉSZ Pál-CSISZÁR Imre-KA- 
TONA Gyula-TUSNÁDI Gábor R A Mate
matikai Lapok, 1970; ALPÁR László K. A Ma
tematikai Lapok, 1977-81.

Sain Márton

RÉNYI KATÓ
(Budapest. 1924 okt 24. - 

Budapest, I969.aug j t . )

Rényi Alfréd felesége, Schulhoff Ödön le

ánya voll. Egyetemi évei alatt a budapes

ti, a szegedi, majd ösztöndíjasként a lenin- 

grádi egyetemen tanult. 1949-ben végzett 

Budapesten. 1950-ben a budapesti Tudo

mányegyetemen tanársegéd lett, majd kan
didátusi értekezésének megvédése után,

1958-tól adjunktus, 1963-tól docens.
Tudományos kutatómunkáját a komp

lex függvénytan területén fejtette ki Mint

egy 21 tudományos dolgozata jelent meg.

Főbb müvei

On a conjecture of G. Pólya. Acta Matheinati- 
ca Acad. Sci Hong.. 1956. On multiple zeros 

nf déri vat íves of periodic erűire functions. Int 

Congress of Malii., Edinburgh, 1958.; Néhány 

megjegyzés trigonomikus polinomnkfAI. M a

tematikai Lapok, 1959

Irodalom

TUKÁN Pál: R K. élete és matematikai munkás
sága Matematikai Lapok, 1969 3-4. *z

Sain Márton

RHRRICH BÉLA

(Budapest. I881.JÚL25- 

Budapest. 1932/ebr 23 )

A Budapesti Műszaki Egyetemen 190.3- 
tian szerzett építészmérnöki oklevelet. Kyt 

kövelően IVcz Samu tanársegédjeként vett

részt az oktatásban 1906 és 1908 között Pá
rizsban kerttervezést tanult. Hazatérve 
1908-tól a budapesti Kertészeti Taninté

zetben a kertművészet tanára, majd 1923- 
ig az intézet igazgatója. A magyar műem
lékek védelme érdekében diákjaival sok 

épületet felmért. Elméleti és gyakorlati 

megalapozója volt Magyarországon a vá
rosi közparknak és kertépítésnek. Részt 

vett a Kultuszminisztérium vidéki tskolaépí- 
tési akciójában (Hercegfalva, Süttó. Brád) 
Több pályázaton szerepelt eredményesen 

(Torinói Nemzetközi Kiállítás magyar pa
vilonja, kolozsvári városháza és vigadó, 

Budapest Községi Nyilvános Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, székesfővárosi 

krematórium, győri postapalota stb). Fő 
műve a szegedi Dóm tér kialakítása. Az 

1920-as években tervezte a teret körülve

vő püspöki szeminárium, a Szent Imre 
kollégium és az egyetem vegytani intéze

tének épületeit. A tér körül kialakította 

(Kertész K. Róberttel közösen) a Nemzeti 

Emlékcsarnok árkádsorát.
Széles körű szakirodalmi tevékenysége! 

fejtett ki, különösen a városi terek és ker

tek kialakításának szociális irányú felada

tairól.

Irodalom
LECHNER Jenrt: R H Épító Ipar- Építő Művé
szet 1932.; GEHLE-KOVÁCS-MAKOVECZ: A 

századforduló magyar építészete Bp.. 1990.

Hajós Gyorfí>

RETHLY ANTAL

(Budapest, 1879. m áj.3.- 

tiudapesl, l975-szepL2l.)

A budapesti egyetemen Lóczy Lajos. 

Cholnoky Jenő, Eötvös Loránd, Koch An

tal, Kovesligethy Radó és Thimng C*usziáv 

kiváló tanítványa volt. 1900-ban, az Oü**‘ 
gos Meteorológiai és Pöldmágnességlln* 

tézetlx-n kezdte tudoinányos pályáját, Kon* 

koly-lhege Miklós vezetése alatt A koloz> 

vári egyetemen 1912. ápr. 20-án, *suin|1U' 
óim kiude“ minősítéssel doktorált. A föl1**
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rengésekről, k ü lönös  tekintettel az Alföld

re és Kecskemétre címmel. Olyan össze
függéseket mutatott ki, hogy Eötvös Loránd 

több alkalommal hivatkozott rá, idézte 
nemzetközi kongresszusokon. 1913-ban, 
az első magyar tudományos Adria-kutató 

expedícióban, a Najade hadihajón meteo

rológusként vett részt. 1917-től az Állami 

Kertészeti Tanintézetben, 1920-tól a köz
gazdaság-tudományi karon meteorológiát 

és éghajlattant adott elő. 1918-ban az Or
szágos Meteorológiai és Földmágnességi 

Intézet adjunktusa 1921-ben jelent meg az 
első egyetemi meteorológiai kézikönyve 

Időjárás és éghajlat dmmel. 1923-ban a
Közgazdaság-tudományi Egyetem magán
tanára, neve ekkor már határainkon túl is 
ismén 1925 ápr. 20-án az International 

Society of Medical Hydrology tagjává vá
lasztották lavaslatára 1925-ben megala
kult külföldi mintára, a Magyar Meteoroló

giai Társaság Ezzel sikeiült megoldania Az 
Időjárás elmü folyóirat további megielené- 
sének az ügyét Ls. Már ekkor sürgette egy 
magyar meteorológiai tanszék felállítását. 
*925 oki. és 1927. nov kozott a török 
kormány meghívására megszervezte a tö- 
ö̂k meteorológiai szolgálatot, Ankarában 

meteorológiai obszervatóriumot létesített 
£zért 1927-ben Kemá! Atatúrk, a török 
köztársaság államlője, magas kitüntetésben 
részesítette 192ft-han megbízást kapott az 

magyar nemzeti éghajlati atlasz meg
szerkesztésére 1931-ben az Országos Me- 
•eorolőgiai és Földmágnességi Intézet igaz
gatóhelyettese. 1935-ben. 56 éves korá
in ,  a Magyar Tudományos Akadémia 
előterjesztésére az intézet igazgatójává ne
vezték ki. Mmt meteorológus, elsők kozott 
emelte fel szavát a környezetvédelem ér- 
^élx-n Amikor a 30-as években az a vád 
^r,e a magyar vízjmémököket; hogy 
Alfötd á mentesítésével és a mocsarak le- 

^polásával megváltoztatták az Allöld ég- 
•wPatót és kiszárították azt. bebizonyított* 

e tudományíalnn voltát Amikor íelme- 
nilt a nemzői .Madion létesítése, sikr.i szállt 
;,nnak Ólvudán, az Eztisthegy alatt való

megvalósításáért, mert mint bizonyította, 
fővárosunknak ez a legtisztább és leg- 
ecészséeesebb levegőjű területe Sajnos
nem hallgattak rá. 1947-ben aSzentlstván 
Társulat főtitkárává választották, 1951-ben 
annak elnöke, majd 1974-től örökös dísz
elnöke Számtalan hazai és külföldi tudo
mányos társaság tiszteleti tagja volt. Az 
A kadém ia  égisze alatt hét kiadványa, ide
gen nyelven 24 dolgozata. 250 tudományos 
c i k k e  jelent meg különböző folyóiratok-

bán.

Főbb művei .
A/ elsfi magyar Adria-kutatA út meteorokéul 

Jliin énve i Hp . 1914 ; Megváltoztatta-e éghai- 

á- e n te ^  Bp

Nánd°,. 1SW-1943 UP . 1945.. Nordlichtlx-o- 
U nV n 1513-1960 (UEKKES 

Zo^nnTl) Bp.. 1963,. Időjárás, 
ele-rru csapások M ag y a ro d o n  1701-Vr Dp 

< ijfijír is i események és elemi csapá-

r r : w * m>8>"

________________ Rcthy

rKTHY MÓR
(N agy***. I84&>io< }-

K ö z é p is k o lá i  tanulmányait szülővárosá

é n  végezte, utána a budai és a bécsi mfl- 

!'evetemen tanult. A mérnöki öklévé meg 
érzését követően rövid ideig a Műegye
temen mmt tanársegéd működött, innen a 
Lórrnocbányai reáliskolába került tanár. 

• iMhen Állami ösztöndíjjal Gouin-

* 7  ., Ku|fűldi óljától h a a lé iv r  1874-

£ U « * >  J " * *  kl
. „vlicj 1876-ban r tanárnak 

Kőadásai, melyeket az elliptikus fugg- 
. ». lir.0Ti nagy mértékben serken-
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1886-han a budapesti Műegyetemre hívták 
meg. Előbb itt is geometriai előadásokat 
tartott, de érdeklődése egyidejűleg az elmé
leti fizika (főleg mechanika) elvi kérdései 
felé is irányult. Több ízben töltött be déká
ni tisztséget, az MTA 1878-ban lev , 1900- 
ban r. tagjai közé választotta. A Matema
tikai és Physikai Társulat egyik alapitó 

tagja volt
Matematikai szempontból legjelentő

sebbek a két Bolyai hagyatékának földol
gozásával és néhány eredményüknek to

vábbi kidolgozásával kapcsolatos érteke
zései. 1874-ben a kolozsvári egyetemen el
hangzott előadásának (A háromméretű 
homogén tér ún. nem-euklidikus síktani tri
gonometriája Ért a Math Tud Köréből., 
1875.) az volt a célja, hogy kedvet éb
resszen az Appendix tanulmányozásához. 

E munkája közben a Bolyai-trigonometrí 
ál eredeti elgondolások alapján építette 
fel. A kilencvenes évek során több dolgo

zatban foglalkozott a Bolyai Farkas állal de

finiált „végszerű teriiletegyenlőség'-gel és 
messzemenően általánosította a Bolyai-té- 
teleket, E téren elért eredményeit a magyar 
és német nyelvű értekezések egész sorá
ban tette közzé: Végszemen egyenlő terü

letek (Math és Term. Tud. Ért., 1890. és 
Math és P Lapok, 1893 ). A kérdéskörrel 
kapcsolatos kutatások napjainkban is foly
nak. Ismertek fizikai vizsgálatai is, Az ín- 
kompresszibilis folyadéksugár alakjára vo
natkozó eredményei: „Folyadéksugarak” 
(Én a Math. Tud Koréból . 1894.). E szá
mításokban komplex függvény tani eszkö

zöket alkalmazott - ez ugyancsak sok ké
sőbbi vizsgálatnak képezte a kiinduló

pontját. Hasznosak voltak még az Őst- 

wald-féle, valamint a mechanika klasszikus 

.elveire" vonatkozó kutatásai. Az egyik 

első olyan tudósunk volt. aki fizikai vizs
gálatokban előszeretettel alkalmazta a vek
tora nalízis módszereit.

Irodalom
RADOS Gusztáv: R M. Akadémiai Értesítő, 

1925-: Magyar Zsid6 lexikon Up , 1929.

Széilcíirv Hantit

RHORER LÁSZLÓ
(Budapest, )874.okt. 18- 

Budapest, 19)7. aug. 25J

Orvosdoktori diplomáját a budapesti Tudo
mányegyetemen szerezte 1897-ben. Két 

éven át kórbonctani gyakornokként Pertik 

professzor mellett működöd, 1898. szep
tembertől a budapesti Állatorvosi Főiskola 

vegytani tanszékén tanársegéd, majd ad
junktus. 1902-ben fizikai kémiából, majd 
1907-ben a budapesti Tudományegyete

men orvosi fizikai kémiából magántanári 
habilitációt szerzett. Az Állatorvosi Főis
kolán 1904-ben a fizika előadója, 1908- 

ban c.r.k. tanár, 1910-ben a fizika ny. r. ta
nárává nevezték ki. 1900-ban fél évet Lip
csében, W. Ostwald intézetében dolgo
zott, 1902-ben Würzburgban A. Hantzsch 
laboratóriumában, 1907-ben J. J. Thom
son intézetében, Cambridge-ben volt tanul

mányúton, 1927-ben Stockholmban, Sieg- 
bahn intézetében röntgen spektroszkópiá

val foglalkozott. 1923-ban a pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem orvosi fizikai tanszéké

re nevezték ki egyetemi tanárrá, ahol az in
tézet Igazgatójaként dolgozott haláláig. 

1923 őszétől az egyetemi Központi Rönt
genintézel igazgatói tisztét is betöltötte.

Kutatómunkájában a fizika, iil. fizikai 

kémia, valamint az orvostudomány határ
területe foglalkoztatta, a hazai biofizika 
előfutárának tekinthető. Kutatási tevékeny

sége és kiterjedt röntgenterápiás gyakorla
ti és fejlesztő munkája mellett előszeretet
tel foglalkozott az állatorvostan-hallgatók. 

majd később orvostanhallgatók fizika ok
tatásával Physica című (1. kiadás 1914.. 2. 
kiadás 1922., Budapest, Universitas) tan

könyvéből generációk tanulták a fizika 
alapjait.

Mintegy 30 tudományos közleménye 

felölelte az orvosi fizika számos területét, 
élete utolsó két évtizedében főleg a rönt
gensugárzás biológiai hatásával és orvosi 

alkalmazásával foglalkozott.
Orvosi vonatkozású munkái az Orvosi 

Hetilapban, a Magyar Orvosi Archívumban,
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a Közlemények az összehasonlító élei- és 
kórran köréből, a Magyar Röntgen Köz
lönyben, a Budapesti Orvosi Újságban, a 

Deutsche Med. Wocheaschriflben, a Zent- 
ralbl. f. Physiol.-ban és a Pflüger’s Arch - 

bán jelentek meg Foglalkozott a vesék 
ozmózisos nyomásának mérésével, a gyo
mor és belek reszorpciójával, a ehinln 
származékok és ásványolajak hatásával a 

tejsavas erjedésre, a fehérje savmegkötő ké
pességének meghatározására eljárást dol
gozott ki. Foglalkozott a vizelet aciditásá- 
nak elektrometriás úton való meghatározá

sával. I lári Pállal együtl készített - Az olda
tok elméletének alkalmazása és ásványvi
zek élettani és gyógyító hatásának értelme 

zése című - dolgozatát az Országos Balne- 
olőgiai Egyesület pályadíjjal tüntette ki,

Főbb mitvci
Über die osmolische Arbeil dér Nieren. Arch. 
fúr Ges. Physiol, 109. 1905.; Die Sensihilisie- 
riingsfrage in dér Strahlentherapie Deutsche 

Med. Wochenscluift, 1920. 39., Brennstoffele- 

incntc und eleklmchemische Neduktion dér 
Metalle bei hoher Temperatur. Zeilsclu. f 

Elektrocheni,, 1923

Irodalom
Rhorer Emlékkönyv. Pécs, 1958 A Pécsi Orvos

lód. Egyetem kiadványa

Tigyi József

RICHTER GEDEON

(Ecséd, 1872 szepr 2)-  

Budapesi, 1044 dec 30.)

Richter Gedeon - szülei korai halála miatt 

■ árva gyerekként Gyöngyösön nevelke
dett, ott végezte középiskoláit, majd ugyan

ott töltötte hároméves gyógyszertári gya

korlatát, amelynek befejeztével 1893-ban 

a kolozsvári egyetemen szerzett gyakorno

ki végbizonyítványt, kitűnő eredménnyel 
Ugyanabban az éviién beiratkozott a Pes
ti Magyar Királyi Tudományegyetem lx>l- 

csészeti karára, majd 189'í-ben az orvosi 

karra, ahol 1895 Ixm nyerte el a gyógysze
részi oklevelei, ugyancsak kitflnő ered
ménnyel Ezután Szolnok, Miskolc, Be

regszász és Ótátrafüred gyógyszertáraiban 
végezte el az önálló gyógyszertár nyitásá
hoz törvény által előírt gyógyszerészi gya

korlatot.
Ebben az időszakban érlelődött meg 

benne a hivatásszerű gyógyszergyártás ter
ve, de önállósulása előtt szükségesnek tar

totta a szakma nemzetközi fejlődésének 
megismerését, ezért 1897-ben külföldi ta

nulmányútra indult. Rövid megszakítások
kal négy éven át dolgozott német, olasz, 
francia és angol gyógyszertárakban, illető 

lég gyógyszergyárakban.
Külföldi tanulmányútjáról hazatérve, 

atyai örökségéből megvásárolta Pesten, 

az Üllői út 105. szám alatt ma is működő 
Sas-patikát, ahol preparatív laboratóriu
mot létesített, és 1901-ben megkezdte a kü
lönböző organoterapiás készítmények elő

állítását. Az új gyógyszereket szívesen fo
gadta a magyar orvostársadalom. 1904- 

ben kiadóit közleményében arról ad szá
mot, hogy „a magyar gyógyszerkészítmé

nyekkel sikerült legyőzni a külföldi be
hozatal versenyét".

Miután egyre több új gyógyszer előállí
tását dolgozta ki, és készítményeit külföl

dön is megismerték, az igények rövidesen 
meghaladták az Üllői úti gyógyszertár tel
jesítőképességét. Ekkor megalapította az el

ső magyar gyógyszergyárat. A hasonnemű 

külföldi gyárak mintájára felszerelt üzem 
1907-ben kezdte meg működését a Buda 
pest X., Cserkész u 63 sz. telephelyen, a 
mai gyár területének egy kis hányadán.

Az új vállalkozás R G. személyes irányí

tásával gyorsan fejlődött, és termelési pro
filja bővült. A Hormogland-Richter gyűjtő
néven közismertté vált organoterápiás ké
szítményekben a legkülönbözőbb állati 

szervek szárított porát, illetőleg kivonatát 
hozták forgalomba. Emellett megjelentek 
a standardizált növényi készítmények - 

Adlgan (digitális lanata). Ergam (anyarozs 
krvonat) stb. -, valamint az első szintetikus 

termékek - Hyperol (szilárd halmazállapo
tú fertőtlenítőszer), Kalmopyrin (ma is 
népszerű lázcsillapító) stb. A cég hírnevét
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megalapozta a készítmények széles köríi 
szakirodalmi Ismertetése, valamint a kuta

tás fejlődése. 1914-ben már 24 elfogadott 

szabadalom volt vállalata birtokában. Ek
kor a „Richter“-t már az Osztrák-Magyar 
Monarchia legszámottevőbb gyógyszer- 
gyártó vállalataként tartották nyilván.

A húszas években megszervezte az el
ső hazai ipari biológiai laboratóriumot. Ez 
nagy fejlődést jelentett, miután ez tette le
hetővé a természetes hatóanyagok gaz 
daságos Ipari izolálását, valamint a kész 
gyógyszerek hatóanyagának standardizá- 
lását és ellenőrzését.

A harmincas évek végén a vállalat nem

zetközi versenyképességének biztosítása 
érdekében kutatási szervezetet hozott lét
re, amely számos új gyógyszer hazai gyár

tásának kidolgozása mellett elkezdte a ko
rábban természetből izolált szteroid honno- 
nok félszintetikus előállítását (testosteron, 

progesteron, cholesterinből). 1941-ben 
gyakorlatilag a nemzetközi kutatással egy- 
időben oldották meg az első szintetikus 

ösztrogén hormon (stilbestrol) előállítá
sát.

R. G. nemcsak invenciózus kutató, ha
nem kiváló szervező Ls volt. Korán felismer
te, hogy kis országban az ipari gyógyszer- 

gyártás csak úgy életképes, ha jelentős 

export-értékesítésre támaszkodik, ezért 
kezdettől fogva tervszerűen építette ki 
nemzetközi kapcsolatait. Ezek fejlesztése 

érdekében 1923-ban családi részvénytársa
sággá alakította a céget, és korát megelőz
ve, a mai nemzetközi nagyvállalatok ana

lógiájára alakította ki exportstratégiáját. 
Rövid idő alatt az öt kontinenst átfogó 
ügynöki hálózatot épített ki, és tíz külföl

di fiókvállalatot alapított (Anglia, Argentí

na, Belgium, Egyiptom, Jugoszlávia. Len
gyelország, Olaszország, Mexikó, Románia, 

Törökország). A harmincas évek végén a 
Richter volt hazánk második legnagyobb 
exportáló vállalata az Egyesült Izzó mögött.

A második világhálx>rú derékba törte a 

vállalat fejlődését. R G. fáradhatatlanul 
harcolt a nehézségek leküzdéséért, de a

zsidótörvény alapján 1942-lx:n megfosztot
ták vezérigazgatói tevékenységétől, majd 

a gyárból is kitiltották. Ezután illegálisan - 
bizalmas munkatársai útján - otthonából 
irányította a vállalatot. 1944 júniusában 
még módja lett volna Svájcba menekülni, 

de ő nem élt ezzel a lehetőséggel, mén 
nem akarta elhagyni vállalatát. Ezután a 
megaláztatás, bujdosás és szenvedés hó

napjait kellett átélnie, majd a nyilas terror 
áldozata lett.

Irodalom
K. G Vegyészeti Gyár Rt. 1901-1927 Évkönyv 
Hp., 1928., R G Vegyészeti Gyár Rt. 1901- 
1941 Évkönyv Bp,, 1942.; MOZSONYI S.: R. 
G. gyógyszerész, a magyar gyógyszeripar meg
alapítója. Gyógyszerészet, 1972. 1., PILLICH L.: 
R. G. a magyar gyógyszeripar úttörője. Acta 
Pharmaceutica Hungarica, 46. 1976.; PERJÉS 1.: 
A R. G. Vegyészeti Gyár Rt alapítása és fejlő
dése (Kézirat, 1992); Évfordulóink 1994

Pillicb Lajos

RIESZ FRIGYES

(Győr, 1880.jan.22- 

fíudapest, I956.febr.28)

Középiskolai éveit szülővárosában töltöt
te. Érettségi után, 1897-ben a zürichi poli
technikumba iratkozott be, majd tanulmá

nyait a budapesti Tudományegyetemen 

folytatta és egy évet Göttingenben tanult. 
Itthon nagy hatással volt rá Kőnig Gyula és 

Kürschák József, Göttingenben pedig kü
lönösen Dávid Hilberl és Hermann Min- 
kowski előadásai ragadták meg. l902-!>en 

szerzett doktori címet. Értekezésének a cí
me A negyedrendű elsőfajú térgörbében 

lévő pontkonfigurációk helyzetgeometriai 

tárgyalása. Középiskolai tanárként műkö

dött 1904-től Lőcsén, 1908-tól Budapes

ten.
Habár ezekben az időkben is jelentek 

meg közleményei a függvénytan és a hal
mazelmélet területéről, de átütő sikert a pá

rizsi Comptes Rendus-ben publikált tanul
mánya aratott 1907-ben. Ebiben szerepelt a 

valós függvénytanban ma Riesz-Fischer-té-
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lelnek nevezett felismerés, amelyet majd
nem ugyanakkor fedezett fel Ernst Fischer 

német matematikus is. A tétel kimondja, 

hogy a négyzetesen integrálható (Lebes- 
gue-féle integrál) függvények terén értel
mezett konvergencia esetén is érvényes a 
Cauchy-féle konvergendakritérium. 1909- 

ben elsőként Riesz hívta fel a matematikus 
világ figyelmél a Stieltjes-integrál gyümöl
csöző alkalmazásaira.

1911-től a kolozsvári egyetemen tanított 
helyettes, majd rk. és 1914-től ny. r. tanár
ként. 1916-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia lev., 1936-ban r. és 1955-ben 

tiszteleti tagjává választották. Az elsó világ

háború után rövid ideig Budapesten, az

után 1945-ig Szegeden kapott katedrái, 
Baráti munkatársával, 1 laar Alfréddal né
hány év alatt a szegedi egyetemei világhí

rű matematikai centrummá fejlesztette
1922-ben ők indították meg az „Acta Scien- 
tiaaim Mathemalicarum" című folyóiratot, 

amely a külföld számára is hírt adott a 
magyar matematikai eredményekről. Az

1925-26-os tanévben és 1945-ben az egye

tem reklora volt. 1945-ben elnyerte az 

MTA nagydijál. Ebben az évben hívták 
meg a budapesti Tudományegyetemre. 
1949-ben és 1953-ban is Kassuth-díjjal ju
talmazták, a világhírű „Levons d'analyse 

lunciionnelle" című könyvéért, amelyet 

az ugyancsak világhírűvé vált tanítványá
val, Szőkefalvi-Nagy Bélával együtt írt. Ez 

volt az akkori idők legjobb összefoglaló 
funkcionálanalízis könyve. Számos kitün
tetés birtokosa: a párizsi Sorbonne, a sze

gedi és a budapesti egyetem diszdoktora, 

az MTA Matematikai és Fizikai Osztályának 

elnöke, a Bolyai János Matematikai Társa

ság díszelnöke, a Francia Akadémia lev 
tagja, a Bajor Tudományos Akadémia kül

ső tagja volt.
Ó volt a funkcionálanalízis egyik meg

teremtője, a függvényterek, a lineáris ope
rátorok és a szubharmomkus függvények 

elméletének megalapozója. A lineáns funk- 

cionálokra vonatkozó integráltétele egyik 
alapja volt a momentumprobléma megöl

dásának. Kimagasló eredményeket én el az 
integrálegyenletek elméletében. Tovább 
fejlesztette a Lebesgue-féle integrálelméle

tet A szubharmonikus függvények fogal
mának általánosításával a potenciálelmélet 
ú| irányát teremtette meg (Riesz-potenciá- 

lok). Jelentősen előre vitte az analitikus 
függvények elméletét is. Az ő eredménye
ire alapozva alkotta meg Banach 1920 iá
ján a Banach-terek elméletét. Hozzájárult 

az operátorok spektrálelméletének olyan 
mérvű általánosításához, amely lehetővé 
tette a kvantummechanikai alkalmazást. 

Eredményesen foglalkozott a topológiá

val és az elméleti Fizikában jelentős ergod- 
elmélettel A legáltalánosabban Ismert ered
ménye a már említett Riesz-Fischer-lélel. 
Tőle származik a topológikus terek axio

matikus megfogalmazása 1908-ból, amely
nek dicsőségét a francia Maurice Fréchet- 
vel kellett megosztania. Fejér Lipóltal kö
zösen bizonyította a konfonn leképezések 
alaptételét a legrövidebb módon. Mintegy 

száz tudományos dolgozata jelent meg 
német, francia és magyar szaklapokban. 
Egyik legismertebb kötete a Szőkefalvi- 
Nagy Bélával ín: Le^ons d'analyse functi- 

onnelle.

Összegyűjtött művei

R. F Összegyűjtőit munkái. Szerk CSÁSZÁR 

Ákos 1-2 kr>L Hp., 1970.

Irodalom

SZŐKEFALVI-NAGY Béla: R F Matematikai La

pok, 1950 , 1956., SZŐKEFALVI-NAGY Béla- 

HALMOS, P. R R F Matematikai Lapok, 

1977-81.

Sain Márton

RIESZ MARCELL

(Győr, 1886 női’. 16 - 

Lund, 1969-szept. 4.)

Riesz Frigyes test vér öccse Középiskolai 
tanulmányait Győrött, az egyetemet Buda
pesten, Göttingenben és Párizsban végez
te 1911-ben Mittag-Leffler meghívására 
Stockholmban telejiedett le, az ottani egye
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temen habilitált é.s 1926-ig ott működött
1926-ban lett a lundl egyetem professzora. 
1952-ben vonult nyugdíjba. 1952 és 1962 
között az egyesült államokbeli Maryland, 
Chicago és más városok egyetemein ven
dégprofesszorként működött, Visszatérve 
haláláig ismét a lundi egyetemen adott 
elő. Töhb külföldi akadémiának volt a tag
ja és néhány egyetemnek a diszdoktora.

A többségében francia nyelven publikált 
59 értekezése matematikai és elméleti fizi
kai tárgyú. Kezdetben főleg a hatvány-, a 
trigonometriai- és a Dinchlet-sorok szum- 

mabilitási kérdéseivel foglalkozott. Ezen a 
léren nagy hatású folytatója volt a Fejér Li- 
pöt által kezdeményezett irányzatnak. Ilyen 
munkásságának elismerését jelenti az, hogy 
■a német matematikai enciklopédia trigono
metriai sorokat tárgyaló fejezetének egyik 
társszerzője.

Számos tanulmánya valós függvényta- 

ni tárgyú, ezen a téren munkássága kap
csolódik Hamburger, Hahn, Banach és 

mások eredményeihez. Érdekelték a klasz- 

szikus potenciálelmélet, a kvantumelmélet 
és a különféle lérelméletek kérdései is. A 
lundi egyetemen e kérdéskörök „iskoláját" 
teremtene meg sok évi működése során, és 
a svéd matematikai élet egyik centrumát 
alakította ki.

Irodalom

GAKOING l3rs: M R in memóriáin. Atia Ma- 
lertutica, 1970.; HORVÁTH János: R M Mate
matikai Lapok, 1975.. 1980

Szénássy Barna

RIMANÓCZY GYULA
(Bécs. 1903 Jan 19- 

Budapesí, I958.dec.2l.)

1920-ban iratkozott be a budapesti Mű 
egyetemre, ahol 1925-ben kapott építé.sz- 

diplomát. Mint az évfolyam legjobb terve

zője, elnyerte a Hauszmann-jutalomdíjat. 

Tanulmányainak végeztével Maróthv Kál
mán irodájában helyezkedett el. ahol - 
kis megszakítással - 1932-ig dolgozott

Korai tervei tükrözik európai tanul
mányútjain szerzett tapasztalatainak - né
met és holland téglaépítészet - hatását 

(Négyszobás családi ház, 1928.; Tóparti 
nyaraló, 1929.; Prohászka-emléktemplom 
terve, 1929.). Első megvalósult épületei 
javarészt az új eklektikához kötődnek: a 

Markowsl-villa a lengyel „udvarház-stílus" 
egy változata (Milanówek, Lengyelország, 

1926,), Kutasi Bründl János villája (Bp. 
XI., Somlói út 6/b., 1927.) német neorene- 
szánsz stílusban, a Pávai-Vajna villa (Bp. 

XI., Szirtes út 3/a, 1932-33 ) az öt - köztük 
lapostetős modem épületet is felvázoló - 
tervváltozat közül végül barokkos formá

ban épült fel. 1931-ben kezdte meg a pa
saréti Szent Antal ferences templom és 
rendház tervezéséi (Bp. II., Pasaréti üt 

137.), mely 1934-re épült fel. Az épület 
Budapest egyik első modern, olasz nove- 

centos hangulatú temploma.
A pasaréti templom tervezése idején,

1933-ban nyitott önálló irodát, Számos csa
ládi házat, ipari- és középületei tervezett - 

utóbbi megbízásokhoz rendszerint pályá
zatok útján jutott. Modern, kubusos tö

megekből formált, lapostetejű villáin a 
francia és az olasz funkcionál ista építé
szet hatása érezhető. Szívesen alkalmazott 
acélszerkezetű üvegfalakat, tolóablakokat, 

csőkorlátot - a modern formanyelv eleme

it. Családi házainak legszebb példái 1933- 
ban épültek (Bányász-villa, Bp. II., Pasaré

ti út 96.; Mrs Jay Poward háza, Debrecen, 
Sugárút; Szakáts-villa, Bp. II., Pasaréti út 
97.).

A harmincas évek második felétől Ríma- 

nóczy nagyobb középületek megbízásai

hoz jutott. Ez időtől egyúttal új elemek je
lentek meg tervein: íves tömegek, kő- vagy 
klinkertégla burkolatú homlokzatok (pl. a 

pályázatot nyert budapesti Mester utcai 

OT1 rendelőintézet, 1936-39). Ugyancsak 
pályázaton nyerte el a székesfehérvári vá

góhíd (1933-35), a Nemzeti Sportcsarnok 
és a Bosnyák téri templom kiviteli megbí

zását. A Dob utcai Postaigazgatóság és 

távbeszélő központ (1937-38) monumen
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tális hétszintes, laposletős, tetóteraszos 

épületének tömegét a sarkokon vízszintes 
és függőleges elemek hatásosan egyen

súlyozzák ki. A kőburkolattal ellátott hom
lokzaton a Rimanóczy által kedvelt négy
zetes ablakok jelennek meg.

Irodáját 1948-ig tarthatta fenn, ekkor 
állami alkalmazásiba kellett lépjen Munkás
ságáért 1953-ban az Ybl-díj 1. fokozatát, a 

Műegyetem épületéért 1955-ben a Kos- 

suth-díj III. fokozatát kapta.

Irodalom

DÉVÉNYI Tamás-FEKKAI András K G Y , Opc

ión, 82/2.; K. GY. Kiállítási katalógus OMvH 

Magyar Építészeti Múzem. Hp.. 1994

Hajdú Virág

RISZDORFFR Ö D Ö N

(Balthyánypuszta, 1893. szepl. 26 - 

*, 1944.)

Jogi tanulmányokat folytatott és hosszú 

ideig a kereskedelmi pályán működött. A 
fényképezéssel 1919-ben került közelebbi 

kapcsolatba. A Tanácsköztársaság idején az

I. vörös repülő században teljesített szol 
gálatot mint tábori megfigyelő, E beosztá
sában sok légifelvételt készített, és már itt 
gondolt arra, hogy a tökéletes képek érde

kében célszerű lenne a megvilágítást auto

matizálni. A húszas évek közepétől egyre 
elmélyülteblien foglalkozott ezzel a kérdés

sel, észrevette, hogy bármilyen jó is a film, 
a fénykép tökéletessége mégis a helyes 
megvilágítástól függ. A megvilágítási idő 

önműködő beállításával sokan kísérletez

tek. de hasznosítható eredményre Risz- 
dorfer jutott Többéves munka ulán két 

megoldást szabadalmaztatott Az egyikkel 

gyakorlatilag megvalósította az önműködő 
rendszert, ahol a fényelein úgy kapcsoló

dik a pillanat/árral és a felvevólencse fény- 
rekeszével, hogy azokat változó világítási 
viszonyok között is vezérli és a téves meg
világítást minden körülmények között ki

zárja A másik megoldásnál a fotocellá
ban keletkező áramot nem kell felerősíte

ni, mert a fényképezőgép fényrekesze 
(blende) és pillanatzára a lencse köré sze
relt fényelem (fotocella) útmutatása alap

ján kézierővel szabályozható. Az 1930 ok
tóberében bejelenteti elsó szabadalmái 
több is követie. Riszdorfer találmányaival 

forradalmasította a fényképezőgép-ipart 
Első automatikus gépének bemutatása 
után a legnagyobb cégek kötöttek vele 
szerződést, hogy az ú| rendszer szerint 

gyártsák fényképezőgépeiket: 1934-ben a 
rochesteri Eastman-Kodak-cég a félauto
matikus fényképezőgép, 1933-ban a bécsi 
ElJMIG cég az első fotoelemes, félautoma- 

tikus ELJMIG 16 mm-es, majd a 8 mm-es 
filmfelvevógépek kivitelezésére és forgal

mazására. Szerződése volt még a Bosch, a 
Voigtlander, a Gamma síb cégekkel is. 

1930 elején elkészített egy fotoelektromos 
megvilágításmérőt is, amelyet később to 
vábbfejlesztett. Tökéletesített formájában,
1934-ben a Kodak-céggel megállapodva, 

Magyarországon, saját üzemében gyártot

ta a „Kodalux", majd később a „Superlux" 

néven forgalomba hozott találmányát.

Irodalom

SCHHOTT. P Die Kamera mit automaiischer 

Heleuchtung. Phot Korrespondenz, 1938.; FA

RI László-VERMES Miklós: Korszert fényképe

zés Hp.. 1941 , VAJDA Pál R. O. a fényképe

zőgép magyar lökéletesítőie Magyar Fényké

pész, 1944.

Vajda Pál- Vajdáné Csizmánk Irén

RÓM ER FI.ÓRIS

(Pozsony. 1815 ápr 12- 
Nagyvárad, 1889. márc 8)

Jómódú pozsonyi cipészmester gyermeke
ként került a bencés rend pannonhalmi 

gimnáziumába, majd a rendbe lépve, mint 

tanár 1838-ban a rend győri gimnáziumá
ban kezdte meg működését, nagy termé
szettudományos érdeklődéssel. Hamarosan 
a pozsonyi akadémián adia elő a termé

szetrajzol. Az 1848-as szabadságharc ide

jén beállt a honvédek közé, s egészen a vi
lágosi fegyverletételig utászként szolgált
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Nyolcévi várfogságra ítélték, melyből öt év 
után amnesztiával szabadult. Néhány évig 
nevelösködött, majd mikor tanári működé

sét újra engedélyezték 1857-ben, visszatért 
tanítani Győrbe. Érdeklődése fiatalkori ba
rátja, Ipolyi Arnold hatására a régészet és 
művészettörténet felé fordult. 1860-ban 
megjelent könyve („A Bakony" természet
rajzi és régészeti vázlat) már együtl tárgyal

ja oltani útjain tett geológiai, botanikai, 
régészeti és építészettörténeti megfigye
léseit.

1861-ben Pestre költözött, mint a kéz
irattár őre az Akadémián, melynek 1861- 
ben levelező, majd 1864-ben rendes tagjá
vá választották. Tudományos tevékenysé
ge központjában a régészet áll, oktatója 
lesz az egyetemen, s 1869-ben elnyeri a 
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 
igazgatói állását.

Kezdettől fogva tagja volt a Műemlé
kek Országos Bizottságának és a szervező

dő műemlékvédelemnek is állandó fóruma 

az általa 1864-1873 között szerkesztett Ar- 
chaeologiai Közlemények és az 1869-1872 
között szerkesztett Archaeologiai Értesítő.

1875-ben megvált a bencés rendtől, s 
Ipolyi Arnold vette fel egyházmegyéje pap
jai közé. Két évvel később elnyerte a nagy

váradi kanonokságot és ott fejezte be 
életét.

Felmérései, jegyzetei, útikönyvei, vázla
tai fontos forrásai a műemlékek és műem
lékvédelem múlt századi helyzete ismere
tének. Fáradhatatlan buzgalma nyomon 

követhető a Közlemények és Értesítő 
lapjain - nagy érdemei vannak például 
Aquincum római romjainak feltárásában és 
megőrzésében Óbudán utazásai során, 

levelezéseiben és kapcsolataival az egész 

országra kiterjedő figyelemmel szolgálta a 
régészet, a tudomány, a műemlékvéde
lem ügyét.

FíT művei

A líakony Gyrtr, 1860.; Pozsony régészeti mű

emlékei Pozsony, 1865 ; Műrégészrti Kalauz 
I Ókori régészet Bp., 1866., Diutlapnk a ró

mai könyvtárban rtrzoti négy Corvin kftdexlrfil.

1871. A régi Pest. 1873.; Régi falképek Ma

gyarországon. 1874.

Irodalom
KUMUK E.: R. F. élete és működése. Pozsony, 

1907 ; HARDOLY István: R. F. élete. Műemlék- 
védelem, 1988.; ENTZ Géza: R. F. emlékezete. 
Műemlékvédelem 1988.; FITZ Jeni: K. F. em
lékezete. Arch. Ért. 117. 1990.; PÓCZY Klára: 

Gondolatok R, F. emléktáblájánál llp Régisé

gei, 27 1991.

Kaiser Anna

RÓNA ERZSEBET
(Budapest. 1890-

Oak Kidge, USA, 1981.JÜL27.)

21 éves volt, amikor a Pázmány Péter Tu
dományegyetemen kémiai, fizikai és geo
fizikai képesítést szerzett. Munkáját Karls- 

ruhéban kezdte, Fajaas mellett, éppen ak
kor, amikor a nevezett bejelentette a „pli- 

ádok" (későbbi nevükön: izotópok) felfe
dezéséi. Nyolc hónap múlva visszatért Bu

dapestre, első dolgozata felkeltette He- 

vesy érdeklődését, ezután együtt dolgoz
tak. Közös munkájuknak tekinthető a ra
dioaktív nyomjelző módszer egyik első 
alkalmazása. Maga a radioaktív nyomjelzés, 

illetve nyomjelző kifejezés R. E.-től szárma
zik. A háború után Ottó Hahn-nal dolgo

zott Berlinben, ahol feladata az iomum 

(mai nevén: tórium-230) elválasztása volt, 
uránércből. A Vilmos Császár Intézet után 
Bécs következett: itt a Rádium Intézetben 
Stefan Meyer mellett dolgozott. Ebben az 

időben még szinte senki sem volt tudatá
ban a rádium veszélyének. R. E. az elsők 

között - ha nem legelsőnek - ismerte fel 
a védekezés szükségességét Amikor gázá

larcot kért az igazgatótól, Meyertől, az ki

nevette, mire ő saját zsebéből vásárolt ket
tőt. Röviddel ezután két rádiumkészit- 
ményt tartalmazó ampulla is felrobbant Az, 
hogy R. E. majd négy évtized múltán leír

hatta tapasztalatait, minden bizonnyal a 

gázálarcnak köszönhető.
A következő állomás a párizsi Curie In

tézet volt. ahol 1934-ben a polonium elvá-
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Iasztását tanulta meg Irene Curie-től. 1928- 
tól kezdve, 12 éven ál minden nyáron fel
kereste a svédországi Bornö oceonográfi- 

ai íntézeiét, aho! a tengervíz radioaktivitá
sát méné. 1941-ben itthon tartózkodott, 

majd a háború elöl az USA-ba utazott, 
ahol a Carnegie Intézet geofizikai labora
tóriumában, Washingtonban kapott állást. 
A hábon'i alatti munkáját titkosnak nyilvá

nították. 1950-től 1965-ig az Oak Ridge 
Institute of NuclearStudies, maid ezt köve- 
lóén egy évtizedig a miami egyetem ten

gerkutató intézete (Institute of Maríné Sci
ences) volt a munkahelye.

1978-ban megírta életének és munkás

ságának történetét.

lóbb művei

A ridlum-errunáczió difftizióállandó|a és .unni 
átmérje. Magy. Cliem. Folyóirat, 23 1917.
156., (Hevesy Gy.-): Die lösungsgeschwin- 
Uigskcit molekularer Schictaten Z. Pliys. 
Chem., 89.1915.; Laboratory Contamination in 
lile- early Pcnod of Radialion Research Health 
Physics, 37- 1979-, How it came about Radin- 
activity, Nudear l’hysics, Atomit Energy Oak 
Ridge, 1978.

Irodalom

M. HRUCER: Elizabetll Róna 1890-1981 Health 
l’hysics, 42 1982 . MAKRA Zsigmond. Újrakez
dés é.s újabb veszteségek Fiz. Szle. 16 1991 

Makra Zsigmond

RÓNA ZSIGMOND

(TiirtioSOi, Árva ni., 1860. det. 13- 

Rudapest, 1941 oki. 22.)

A századforduló körüli évek nemzetközi 

hírnevű magyar éghajlat-íklíma) kutatója 
már a körmöcbányai gimnáziumban kitűnt 

szorgalmával és tehetségével A budapes
ti Műegyetemet elvégezve, 1883-ban szer
zett matematika-fizika szakos tanári okle

velet Ezután öt éven át nevelőként, ma]d 
a Miniagimnázium tanáraként dolgozott, 

végül 1888 szepteml>erél>en, saját kérésé

re, a kultuszminiszter kinevezte az M. Kir 

Orsz. Meteorológiai és Földmúunességi In
tézet asszisztensévé Rölcsészdoktori szi

gorlatát 1905-ben Kolozsváron tette le. Ami
kor Konkoly-Thege Miklós (1842-1916) 
állta Meteorológia élére(1890-től 1911-ig), 

hamarosan felismerte kitűnő, sokoldalú 
szakmai ismereteit, és rövidesen ó lett az 
intézet szellemi irányitója. Konkoly nyuga
lomba vonulása után, 1912-től a Meteoro
lógiai Intézet igazgatója. 1923-ban kerte 
nyugdíjazását, de - utódjának kinevezése 

körüli viták miatt - csak 1927-ben váit 
meg a vezetéstől. Kutatómunkáját szinte 
haláláig folytatta.

R Zs. járatos volt a meteorológia min

den ágában, így 1890-től néhány évig idő
járás-előrejelzéssel is foglalkozott, igazi 
munkaterülete azonban az éghajlattan volt. 
Rendkívül nagy gonddal é.s kritikával állí
totta össze Magyarország különböző idő
járási elemeinek az egész Kárpát-meden

cére kiterjedő sorozatát, amelyeket azután 
sokoldalúan és összefüggéseikben vizs

gálva közölt. Első nagyobb munkája, a 

Légnyomás a magyar birodalomban 1861 -
1890-ig 1897-ben jelent meg, és nemzetkö
zi elismerést váltott ki. Utóbb ugyanilyen 
részletességgel - és hasonló sikerrel - fel
dolgozta a hőmérsékleti adatokat is. Leg

nagyobb műve a kétkötetes éghajlatúin, 
amelynek első kötete az általános klimato
lógiai ismereteket tárgyalja - sokáig szol

gált főiskolai kézikönyvként is -, míg a má
sodik kötet Magyarország részletes, ala

posan megírt klimatológiája A kötet kivo

natos összegzése a Meteorologische Zeit- 
schrift hasábjain is megjelent, és főleg az 
európai szakemberek közt aratott osztatlan 

síken E munka révén vált a Kárpát-meden- 
ee éghajlata teljes egészében beilleszthető

vé az európai klímaképbe.
Számos kisebb értekezése szinte az ég

hajlatún és az időjániskutatás minden ágát 
felöleli. írásai Az Időjárás, a Földrajzi Köz
lemények, a Természettudományi Köz

löny. a Meteorologische Zeitschrift hasálv 
jain látlak napvilágot A Magyar Földrajzi 
Társaság tiszteleti tagsággal (1924), a Deu
tsche Meteorologische Gesellschaft levele

ző tagsággal, az Ósterreichischc Gesell-
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schaft für Meteorologie tiszteletbeli tag

sággal (1911-, 1936.) méltányolta érdeme
it Számos kitüntetésben is részesült, meg

kapta a királyi tanácsos címet.

Főbb művei

Magyarország hőmérsékleti viszonyai (FKAIJN- 

HOFFER Lajossal) Bp., 1904.; Az égha|lat Ma

gyarország égha|lata 1-11 Hp.. 1907, 1909; 

Da.s Kiima von Ungams Met Zschr.. 1911.

Irodalom

RÉTHLY A : R is  Az Időjárás, 1942. (Hibliog- 

rífiával); RÉTHLY A, : S R Az Időjárás - Da.s 

Wetter. llp , 1942.; I1ARTIIA L : R. Zs. Évfordu

lóink 1985.

Bariba Lajos

RÓNAY JÁCINT

(Székesfehérvár, 1814. máj. 13 - 

Pozsony, 1889 ápr 17.)

Jómódú polgárcsaládban született, ere
deti neve Leitzinger János. 1830-ban be

lépett a bencés rendbe; az esztergomi és 

győri gimnáziumban tanult, majd tanári 

oklevelet. Pannonhalmán teológus dip
lomát, 1843-ban bölcsészeti doktorátust 
szerzett. A győri líceumban tanitott, 1847 
végén az MTA Filozófiai Osztályának 

tagjává választották. A forradalom és 

szabadságharc idején a nemzetőrség tá
bori papja, később Győr megye radiká
lis nézeteiről ismert papi biztosa volt. Vi

lágos után egy ideig bujkált, majd kime
nekült Angliába, ahol leckeadásból, új
ságírásból élt Az angol királyi földrajzi 
társaság tagjaként közeli kapcsolatba 
került Ch. Lyell lel, T. H. Huxley-vel, 

Stuart Míll-lel, Ch. Darwinnal; munkás

ságuknak cikkekben, könyvekhen ő az 
első hazai ismertetője és méltatója Ré.szt 
vett az emigráció politikai életében is, így 

megszervezte Széchenyi István neveze
tes ropirata. a Blick londoni kiadását 

1866-ban tért haza. Képviselővé válasz
tották Deák-párti programmal; később 
miniszteri osztálytanácsos, Rudolf trón
örökös és Mária Valéria főhercegnő ta

nára lett. 1872-ben pozsonyi nagypré
posttá nevezték ki, és címzetes skodari 

püspökké szentelték.
Klméleti érdeklődése kezdetben böl

cseleti irányú: az ún. egyezményes filozó
fia híveként azt tanította, hogy a társada

lom centrifugális erői a belső harmónia 
praestbilitas alapján kiegyenlíthetők, vagy
is a békés, de folyamatos reform megelőz
heti a forradalom zűrzavarát. Nézeteit idő
vel a tapasztalati természettudományként 
felfogott lélektan területén konkretizálta 
Ennek vizsgálati körét a fiziológiai alapok

tól eklektikus esetlegességgel ugyan, de 
olyan szociálpszichológiai jelenségekig 

tágította, mint az ún. nemzetkarakieroló- 
gia, az erkölcsi döntés és viselkedés sajá 
tosságai, avagy a kormányzati rendszer és 

a gazdasági viszonyok hatása a társadal
mi szokásvilágra Lavall, Scheidler, Gall, 
Caais művei alapján frenológiával is fog
lalkozott. Angliai emigrációja idején érdek

lődése az élet keletkezésének és fejlődé 

sének - már korábban ls evolúciós szem

lélettel megközelített - problémái felé 
fordult Darwin, Huxley és Lyell művei 
alapján készítette Fajkeletkezés. Az ember

nek helye a természetben és régisége 

című munkáját, amely a maga korában 
népszerű műfajt követve tulajdonképpen 

átmenet a fordítás és a szabad ismertetés 

közölt Európai viszonylatban is elsők 
között interpretálta és terjesztette a darwi
nizmus korszakalkotó új eredményeit 
Korán felismerte, hogy 3 paleoantropoló- 
gia egyes kérdéseire az összehasonlító 
néprajzi kutatások adhatnak választ Utol
só éveiben - politikai pályájának hazai fel
emelkedésével párhuzamosan - tudomá

nyos állásfoglalásainak radikalizmusa 

érezhetően fékeződött.

F<5bb művei
Mutatvány a tapasztalati lélektan krtrébrtl 
Gyfír, 1846 ; Jelleinisme, vagy az angol, fran
cia. magyar, néniét, olasz, orosz, spanyol nem
zet. nő. férfiú és életkorok Gyrtr, 1847 ; Az em
beri agyról és befolyásáról a szellemi életre. 
Társalkodó. 1848.. A lélektan természettant
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rendszere Kézirat; A t(Jzimád6 bölcs az ősvi- 

lágok emlékeiről. He.Nl, 1860., Jellemrajzok az 

angol sziniviláglvM. Pest, 1865,; Az ősember lu- 

ladisáról. Pest. !8f>8.. Naplótöredék Hetven év 

reményei és csalódásai Pozsony, 1884-86.

Irodalom

PÓR Antal: Emlékbeszéd R. J. J. rendes tagról. 

Hp., 1891.; ACSAY Ferenc R J J. élete. Győr. 

1906.; RF.T1 F.ndre: A biológiai gondolkodás 

nagy úttörője: R J, J. Orvosegyetem, 1964 ; PÁL 

Lajos R. J. Századok. 1971 , Ufl : R. J Hp., 

1976

Csorba László

ROTH MIKSA
(Pest, 1865 dec. 26.- 

Rudapesl, I944.JÚH I4 J

1884-ben mikor R. M átvette apja, R Zsig- 
mond műhelyét, az üvegfestészei a „fiatal", 

újonnan felfedezeti művészetek közé tar 

tozott.
Magyarországon ls a korabeli műemlék- 

helyreállítás keltette életre az üvegfesté- 

szetet.
1880 után már a 8-10 munkást foglal

koztató Róth-műhely a legismertebb. Első 
jelentős munkája a Máriafalvi (Maríasdorf

- ma Ausztria) r. k. templom Sleindl Imre 
által vezetett felújításakor készüli, gótizá- 

ló stílusban. Gótizáló ablakokat készített to
vábbi helyreállított műemlék épületekre 

(Keszthely r k. templom, 1896. Kassa, a 
dóm Szí Mihály kápolnája 1902-1904) és 
hisiorizáló épületekre (millenniumi kiállí
tás .Történelmi csoportja" 1859-96) pesi- 
erzsélieti Örükimádás templom 1909 ). Az 
Országházba pedig nagy megvilágítási 

adó, reneszánsz formálása groteszk-diszes 

ablakokat tervezett. Lechner kecskeméti 

városházájához (1895) únhímzésekről szár
mazó motívumokkal tervez ablakot. Az 
úvegfestészetet díszítőművészeinek lartja, 

melynek elsősorban épiiészeti környezeté
nek stílusával és rendeltetésével kell har
monizálnia. Ezért készülhetnek egyidő- 

l>en - a magyarországi építészet század 
eleji sokszínűségének tükörképeként -

historizáló, magyaros, art noveau, jugend- 

stil és bécsi szecesszió diszű ablakok Róth 
művészetére is felszabadító hatással volt a 

„favril" vagy „opalescens" üveg megjelené

se. L. G Tiffany találmánya szerencsésen ta
lálkozott az új stílussal, a floreális sze
cesszióval, s a nagypolgárság reprezentá
ciós igényével.

R. M. 1897-ben Kari Engelbrecht ham

burgi üvegfestőtől opalescens üveget 
hozott magával Az 1898-as budapesti 
karácsonyt iparművészeti kiállításon a 

monarchia területén elsőként Tiffany 
üvegből készült munkákkal jelentkezett. 
Az 1900-as párizsi világkiállításon „Fax" 
és „Felkelő nap” című opálüveg mozaik
jaival ezüstérmei nyert. Az 1900 körüli 
években a Rólh-műhelyben is nagy 

számban készültek szecessziós iivegalv 
lakok. Motívumaik a korszak .szimbolikus 
virágai (írisz, liliom, napraforgó, pipacs, 

rózsa), madarai (páva, hattyú, papagáj), 

helyszínei (kert, erdő, tópart) és figurái 
(faun, tündér, nő és leányalakok) mind 

az elveszíteii Aranykorra utalnak. Legje
lentősebb opalescens üvegből készüli 
munkája a Mexico City-i Teatro National 
üvegkupolája, melyet Marótí Géza terve 
alapján készített 1910-ben.

A mozaikművesség szintén fontos tevé
kenysége volt a Rólh-műhelynek, ahol az 

üvegablakok mellett mozaik is készült. A 

mozaikművészei megújításában is jelentős 
szerepet jáLszott, így az 1902-es Iparművé
szeti kiállításon cementbe ágyazotl plasz
tikus mozaikot mulatott be. Szintén külön
leges tartós mozaik borítással látta el Lech
ner Ödön Postatakarékpénztárát és a Baj

za utcai Léderer-palotát, melynek hom

lokzati mozaikjait Kernstok Károly ter

vezte.
Kivitelezőként a korszak más jelentős 

művészével is egyült dolgozott. Az épí
tészek közül Árkay Aladárral (Babocsai- 

villa) Thoroczkai Wiegand Edével (Ma
rosvásárhelyi - ma Tirgu Mures - Kultúr

palota nyolc, a magyar mitológiát lel
dolgozó ablaka, 1910. kr.) Vágójó/.sel
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fel és Lászlóval (Rudapest, Boráras tér 3 
és a Guttenberg Otthon üvegablakai, va

lamint a Nemzeti Szalon mozaik disze. 
1907).

Rippl Rónai Józsefnek Tiffany üvegből 
készíteti ablakokat (Andrássy ebédlő. Japán 

kávéház telefonfülkéje, és Ernst Múzeum 
ablakai.) Leghosszabb ideig tartott együtt
működése a gödöllői művésztelep két ve

zetőjével, Nagy Sándorral és Körösfői 
Kríesch Aladárral. Közös munkálkodásuk 
eredménye a Nemzeti Szalon magyaros 

szecessziós ablakai, majd a velencei ma
gyar ház üvegablakai és mozaikjai Nagy 
Sándorral közösen tervezték a szabadkai 

városháza ablakait. Teljesen Nagy Sándor 
tervei alapján készítette el a Marosvásár
helyi Kultúrpalota tükörtermének négy 

székely népballadát feldolgozó ablaktrip
tichonját 1914-ben a Llpótmezei Elme
gyógyintézet kápolnájának hat hatalmas 

méretű üvegablakát, melyek a keresztény 
mitológia témáit mutatják be, szecessziós 
formanyelven alkotta meg.

Nézeteit két könyvében foglalta össze, 

az 1942-ben kiadott Egy üvegfestőművész 
az üvegfestészetről és az 1943-as Egy üveg- 
festőművész emlékei-ben.

Irodalom

VARGA Vera: R. M. művészete Bp , 1993 
Simon Magdolna

RÓTT ANDOR
(Budapest, 1897 fűn. N. -  
Antwerpen, 1981 ft bt. 2%)

Az első világháhorii miatt tanulmányait 

csak később kezdhette meg a budapesti 
Műegyetemen, majd azt a breslatii íWroc- 
law) Tecnmsche Hochschule-ben fejezte 

be 1923-ban Az egyetem után a buda
pesti Continental Filmgyár mérnöke lett. A 

belga fotóanyaggyár tulajdonosának, Lie- 
van Gevaert-nek meghívása alapján 1926- 

tól 1962-ig a Gevaert-cég osztályvezetője 
volt.

R. A. legjelentősebb találmánya az 1939- 
ben szabadalmaztatott közvetlen pozitív 

fényképkészítés, amelyet a nemzetközi
leg elfogadott rövidítéssel DTR-nek ne
veznek (Diffúsíon Transfer Reversal, azaz 
diffúziós megfordító átvitel). A hagyomá
nyos fényképezésnél a közvetlen fénykép 
negatív, tehát a negatívon a sötét részek vi
lágosként mutatkoznak és megfordítva. E 

negatívról nyerjük újabb másolással vagy 
nagyítással - mintegy „újrafényképezve" - 
a pozitív képet. A DTR eljárásnál a lefény

képezett felület vagy tárgy rögtön pozitív, 
azaz az eredeti sötét és világos árnyalata
inak megfelelő képként jelentkezik. A ta

lálmány kidolgozásának egyik kiinduló 
ötlete Gevaert egy rendelkezése volt, 
amely szerint a gyár minden iratáról fotó
másolatot kellett készíteni. Ez igen hossza
dalmas munka volt, és ez adta Rottnak 
azt a gondolatot, hogy a tükörképet muta

tó negatívot leválassza a hordozó alapról 
(celluloid film vagy papír), és azt megfor
dítva, tehát helyes állásba átvigye egy má

sik felületre. E kísérletei közben vette ész
re, hogy az előhívott és fixált emulzió le
választása után az eredeti hordozófelületen 

néha visszamarad a halvány pozitív kép A 

jelenség magyarázata az, hogy a fényérzé
keny rétegben levő ezüst (amely a rögzí

tőfürdőben nem oldódott ki) diffúziós úton 
átvándorolt az alap-papírba és ott közvet
len pozitív képet adott Ezen a nyomon ha
ladva R A kidolgozta a közvetlen pozitív 
képet nyújtó módszert, amelyet elsőként 
szabadalmaztatott. Két évvel később, 1941- 

ben, hasonló módszer szabadalmát nyúj

totta be az AGFA cég vegyészmérnöke, 
dr. Edith Weyde. A Gevaert-cég és Rótt 

elsőbbségét mutatja azonhan az a tény is, 
hogy az új fotópapírt, „Transargo" elneve

zéssel már 1940-ben piacra adták. A két 
cég versengésének végül is az AGFA-GE- 
VAERT egyesülése vetett véget.

Ugyancsak Rótt Ötletéből alakult ki az 

amerikai E. H. I.and „Polaroid” néven is
mert, 1944-ben szabadalmaztatott ún. „rög- 
tönfénykép" módszere is. E gépeknél a
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felvétel után közvetlenül kihúzhatjuk a 
már kész, pozitív fényképet.

R. A. DTR-eljárása igen jelentős, és a 

fototechnikai eljárást forradalmasító talál
mány volt, 40 éves évfordulójáról az 
egyesült cég nagyszabású konferenciával 

emlékezett meg Antwerpenben, ame
lyen a szakma nemzetközi nagyságai kö
zött még köszönthették a két idős feltalá

lót is.

Fő műve

Un nouveau principe de l’lnversiotv l'inversi- 

on-trjnsfert pár diffusion. Science et lndustnes 

Photojjraphiques, 1942.

Irodalom

VAJDA Ml: A DTR-eljűrás Fotó, 1975 . CASSI- 

ERS, P : In Memóriám A. R Koninklijke Vlaam- 

se Ingenieurs-vereniRung (Antwerpen), 1981 

Vajda Pál- Vajdáné Csízmarik Irén

ROTTER L\|OS

(Budapest, 1901 jűl. 18- 

fíuetapest, 198}. oki, 19.)

Műszaki értelmiségi családja nagy pedagó
giai érzékkel nevelte, már gyermekkorában 
több nyelven beszélt. A Horáaszky utcai re

álgimnáziumban (ma Vörösmarty Gimná
zium) érettségizett és már itt az aviatika 

szakértőjének számított Egyik tanára Hor

váth Ernő, a magyar repülés egyik eredmé
nyes úttörője volt. Tanulmányait a bp.-i 
Műegyetemen folytatta és 1923-ban gé

pészmérnöki oklevelet szerzett. Egyetemi 
tanulmányai alatt megnyerte a zürichi Orell 
Füssli cég helikopter-rendszerű repülőgé

pek műszaki megoldására kiírt nemzet
közi pályázatát. Ennél, elsőként a világon, 

a forgószámyakra épített hajtóművekkel kí

vánta kiküszöbölni a gépre ható forga
tónyoma tékot 1921-ben a Műegyetemi 

Sportrepülő Egyesület egyik alapítója 
Több vitorlázó repülőgépet tervezett, ezek 
építését is megkezdték, de anyagi erők 

hiányában a befejezésig nem jutottak el.
1923-ban évfolyamtársával, Felgl Gyu

lával megszerezték Feigl Lászlónak, a Hun

gária Automobil Rt. igazgatójának a támo
gatását, és megalakították a Feigl-Rocter Re- 
pulőgépépítő Vállalatot, FE1RO néven. El

ső elkészült repülőgépük, a felsőszárnyas, 
zárikabinos FEIRO 1 lípusú négyüléses 
utasszállító, elrendezésében napjainkig 

iránymutató lett kategóriájában, az addig ál
talánosan alkalmazott kétszárnyú, mereví
tett megoldásokkal szemben. A gép egy 

akkor korszerű, 160 LE-s (117 kW-os) 
motorral átépítve FEIRO „DARU" néven ke
rült ajánlatra, de sem itthon, sem külföldön 
nem talált megvásárlóra.

Újabb előremutató kezdeményezésük 
egy kétszárnyú, igen karcsú felületekkel 

épített, egymás melletti üléses iskola-repü
lőgép volt, a FEIRO „DONGÓ”, amelyet 
azonban az akkori maradi szemlélet és a 
nehéz anyagi helyzet miatt szintén nem 

tudtak értékesíteni, ezért a vállalat tönkre
ment Rotter ekkor Franciaországban vet

te át a csepeli WM Repülőgép- és Motor

gyár részére a Gnome-Rhone Jupiter" re
pülőmotorok licencgyártásának dokumen

tációját és hazatérve részt vett a sorozat
gyártás megindításában.

Közben 1929-től bekapcsolódott a ma

gyar vitorlázórepülő kezdeményezések

be, a cserkészrepülők keretében 1933-ra, 
a gödöllői .Jamboree" időpontjára, elké

szült a 20 méteT fesztávolságú „Karakán" vi
torlázó repülőgépe, amellyel R. L. megdön

tötte az összes magyar vitorlázórepülő-re
kordot. 1934*ben pedig kitűnő gépével 
egyhuzamban több mint 24 óra hosszai re
pült Budapest felett, a Hármashatár-hegy 
északkeleti lejtőit kihasználva. Ezzel a vi
torlázórepülésben is nagy nemzetközi te

kintélyt szerzett, előadásokra és repülőver

senyekre hívták meg, elsőként ismertette 

a vitorlázórepulők termikus- és hullám- 
mozgások kihasználásával kapcsolatos ta
pasztalatait 1936-ban meghívták a berlini 
olimpiára és lehetővé tették számára egy 
versenyvitorlázógép megépítését. Új gépe, 

az ugyancsak 20 méter fesztávolságú „Ne
mere", ismét új irányt mulatott és nagy ér
deklődést kellett, különösen azután, hogy
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Roller egy versenynapon (előre megjelöl

ve a célt) Berlinből Kielbe, a vízi olimpiai 
számok színhelyére repült. Ez a 336 km 
volt a céltávrepülés akkori világrekordja! A 
következő évben kitüntették a nemzetkö
zi ISTUS aranygyűrűvel, amelyet mint a sa

ját tervezésű géppel a legjobb vitorlázó 
teljesítményt elért repülőnek, először ad
lak ki. Vezette a Magyar Aero Szövetség vi

torlázórepülő osztályát és élete végéig te
vékeny részese volt sport repülésünk fej
lesztésének

Mérnöki munkáját a Danuvia Fegyver- 
és Lőszergyárban (1937-46), majd az 

Orion Rádió- és Villamossági Rt-nál foly

tatta - az utóbbiban műszaki igazgató
ként dolgozott 1951-ig. Utána a KGM 
Tervező Irodában, majd más intézmé
nyeknél volt vezető beosztásban. Idő

sebb korában igazságügyi szakértőként 
is működött

Irodalom

CSANÁDI N -NAGYVÁRADI S -WINKLER L 

A magyar repülés története Hp., 1974 , I977., 

K L önéletrajza 1979 Közlekedési Múzeum 

adattára, 312. 79. 25-2? s z ; JEKEli Gálion 

Magyar vitorlázó repülőgépek Hp.. 1988.

SteerJános- Winkler László

RUPCSICS GYÖRGY

(Módos. 1854.’- 

Budapesl. 1924 márc. 20.)

Horvát származású, 1881-ben Budapesten 
lett vízépítő mérnök A szegedi árvízka

tasztrófa (1879) után újjászervezett víz
ügyi szolgálat tiszai kotrási kirendeltség 
szervezője és vezetőjeként tűnt fel Az 

újonnan felállított kotrópark megszerve
zésével és munkájának irányításával ma

tematikai módszerekkel elén jó munka- 

szervezéssel hatásos konkurenciát támasz
tott az addig monopolhelyzetben lévő 
kotrási vállalkozóknak. Az így elért terv

szerűség és folyamatos önköltségcsök
kentés révén nemcsak a házi kezelésben 
végezhető munkák fölényét és gazdasá

gosságát bizonyította, hanem a még hát
ralévő átvágások tervszerű kialakításával 
a Tisza-szabályozás gyorsabb és jelentős 
költségvetési megtakarításokat hozó befe

jezését is segítette.
Gyakorlati eredményeire alapozta Kvas- 

sayjenő, a vízügyi szolgálat vezetője a 
hazai vízügyi távlati tervezés korszakal
kotó vállalkozását. Utóbb magánmér

nökként és jelentős műszaki szakíróként 
működött. 1890-1898-ig az Al-Duna- 
szabályozási munkálatok egyik fővál

lalkozójának (Luther Hugónak) helyet

tese- és megbízottjaként a munkálatok 
közvetlen vezetője. Vele együtt, annak 
braunschweigi gyárában előállított kot
rógépeken számos lényeges műszaki 

újítást vezetett be, amelyekről a hazai és 
külföldi szaksajtóban is beszámolt. Erről 
és az al-dunai munkálatokról szóló is

mertetését, mint az 1898-as év legjelen

tősebb műszaki tanulmányát „Hollán- 
pályadíjjal" jutalmazták. Az Al-Duna- 

szabályozás körül szerzett érdemeiért 

több hazai és külföldi kormánykitün
tetésben részesült és udvari tanácsossá 

nevezték ki
A század első évtizedeiben a Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet vízépítési szak

osztályának elnöke és hatásos propagan
dát fejtett ki a Duna-Tisza-csatorna és a 

soroksári Duna-ág csatornázása érde

kében.

Főbb dolgozatai

Die Felsensprengungen unier Wasser in dér 

Donauslrecke „Stenka - Eisernes Tlior", mit ei- 

ner Schlussbetraditung tiber die Felsenspren- 

gungen in Kliein zwischen Hingen und St.Go- 

ar. Uraunschweig, 1897., Tanulmány az alsó Ti

sza mentén építendő zsilipekről. Magyar Mér

nök- és Építész-Egylet KOzlOnye, 1888 . A szi- 

vornya Uo. 1890.

Irodalom

SAJÓ Elemér A csatorna irodalma A Dima-Ti- 

sza-csatorna Hp., 1947 ; HOTÁK I -KÁROLYI 

Zsigmond A Tisza szabályozása Hp , 197!.. 

THÓRY K Az Al-D»ina szabályozása Bp.. 

1972

P Károlyi Zsigmond
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RUSZNYÁK ISTVÁN
(Budapest, 1889január 22 - 

Budapest, 1974 október 15)

A klinikai és kísérletes orvostudomány 
nemzetközi hírű, kiemelkedő művelője, is
kolateremtő belgyógyász professzor, kél 
éviizeden ál a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke. Tanulmányait a budapesti 

Pázmány l’éler Tudományegyetem orvo

si karán végezte 1906-1911 közölt, 1911- 
ben kapott orvosi diplomát. Orvostan
hallgató korában dolgozott az egyetem 11. 

sz. kórbonctani intézetében, majd a Korá
nyi Sándor vezette II sz, belgyógyászati 
klinika orvosa lett. Itt szerezte 1926-ban 
magántanári képesítését, majd 1928-ban 

adjunktusi kinevezést kapott. A Korányi 

Sándor mellett eltöltött két évtized formál
ta ki a kémia iránt kezdettől fogva ér
deklődő belgyógyász természettudomá
nyos alapokra támaszkodó orvosi, klinikai 

szemléletét.
1931-ben professzori kinevezést kapott 

a szegedi egyetemre, 1945-ig igazgatta az 
egyetem belgyógyászati klinikáját, 1937-38- 
ban orvoskari dékán. 1945-ben kinevezik 
a budapesti U. sz. belgyógyászati klinika 

élére, 1946-1970-ig, nyugdíjba vonulásáig, 
az I. belgyógyászati klinika igazgatója. 

1954-ben megalapította a MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutató Intézetét, s an
nak 1970-ig volt igazgatója

A MTA 1946-ban választotta tagjává.
1949-től 1970-ig a MTA elnöke volt. Dön
tő szerepe volt az Akadémia kutatóhálóza
tának létrehozásában.

Egy ideig az Orvosok Lapjának és az 

Orvosi Hetilapnak, majd 1959-től haláláig 

az Acta Medieának főszerkesztője volt.

Tudományos munkásságának legfon

tosabb területei: a hemolízis mechaniz

musa, a malária kórtana és gyógyítása; a 
vesebetegségek kórtanának keretében a 
vérfehérjék fizikai kémiája és transzport- 

funkciója, a vesebajos ödéma keletkezési 
mechanizmusa; a flavonoidok viiamiasze- 
rű hatása, a 1’ vitamin leírása (Szent-Gyor-

gyi Alberttel együttműködésben); a nyirok- 
keringés élei- és kórtana.

Főbb művei

A máj és epeutak betegségei (MOLNÁR Bélá

val) Bp , 1933 ; Die Eiweiss körper des Hlut- 

plasmas (társszerző) Dresden-Leipzig, 1938., A 

hiányos és egyoldalú táplálkozás Debrecen, 

1940.; A nyirokkeringés élet- és kortana (FÖL

DI Mihállyal. SZABÓ Györggyel); Hp. 1955. 

(több nyelven).

Bácsy Ernő

RYBÁR ISTVÁN
(Budapest, 1886. m áj 7 - 

Budapest, 1971 nor 18)

A Barcsay utcai (most Madách) gimnázium
ban érettségizett kitűnő eredménnyel, majd 

a Tudományegyetemen 1909-ben szerzett 
summa cum laude fizika-matematika sza
kos tanári oklevelet. A következő tanévben 
a göttingeni egyetemen, W. Voigt intézeté

ben gyarapította ismereteit. Eötvös Loránd 
már 1908-ban maga mellé vette, tanársegé

de, majd adjunktusa volt. 1915-től az egye
tem magántanára. Eötvös betegsége idején, 
majd halála után, megbízott előadóként 
folytatta mesterének egyetemi előadásait.
1922 és 1949 között ny. r. tanár a gyakor
lati fizika, illetve a kísérleti fizika tanszéken.
1950-től nyugalomba vonulásáig (1962) a 

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tudományos munkatársa. A Ma

gyar Geofizikusok Egyesületének egyik 
alapítója. 1918-tól az MTA lev . 1931-től r 
tagja.

Tudományos munkássága kezdetén a 
spektrálanalízis és a fényvisszaverődés 
kérdései foglalkoztatták, majd a torziós 

inga korszerűsítése és továbbfejlesztése 
lett kutatásainak fő területe - itt én el nem
zetközi elismerést, R. I, a műszer platina- 

iridium torziós szálát helyettesítette egy 
célszerűbb volfrámötvözettel, a vizuális 
észlelés helyett llevezette a fotografikus re

gisztrálást, automatizálta a fényképezést, az 
észlelési adatok rögzítését és a műszer to- 
vábbforgatását, valamint jelentősen csők-
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kentette a műszer méreteit. Az általa szer
kesztett „Auterbal" elnevezésű, kisméretű, 
könnyen kezelhető torziós ingát a két vi

lágháború között külföldön is sokfelé alkal

mazták.
Meghívták Angliába, Franciaországba, 

Németországba, Belgiumba. 1930-ban az 
USA-ban a houstoni egyetemen töltött 
több hónapot. Ez az egyetem - és koráb

ban már a Standard Oil Company is - ma
gyarországi fizetésének százszorosát kí
nálta fel neki, ő mégis hazáját választotta. 
Helytállását, humanizmusát és bátorságát 
mutatja az Ls, hogy az 1944—45-ös időszak
ban igyekezett menteni az üldözötteket.

Műszerfejlesztői munkáját az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetben is folytatta.

Vizsgálta az inga lengési idejének csökken
tési lehetőségét Felismeréseit 1952-ben 
Ismertette. Az intézetben kifejleszteti E 54 

jelzésű lorziós inga 1958-ban elnyerte a 
Brüsszeli Világkiállítás nagydíjái.

Főbb művei

Vizsgálatok a fényvisszaverődés pliasisváltozá- 

sairól. Malhematikai és Természettudományi 

Értesítő, 1914.; The Eötvös torsion balance 

and its applicaüon to the finding of mineral de- 

posits. Economic Geology, 1923., Fizikai mé

rések. Bp., 1931.

Irodalom

1ÍARTA György: R. I Magyar Geofizika, 19? 1; 

BAINTNER Géza: R. 1. Fizikai Szemle, 1972.

Hegedűs Lajos



s
s a j n o v ic s  j á n o s

(Tordas, 1733 máj. 12- 

Ruda. 1785. máj. 4J

A tordasi földbirtokos család fia korán ár
vaságra jutott. Alig volt kilencéves, amikor 

meghalt édesapja, s röviddel utána édes
anyja is Időközben bátyjával együtt a győ
ri, később a budai jezsuita középiskolába 

került, majd 1748. okt. 14-én, miután báty
ja javára lemondott minden vagyonáról, 

belépett a jezsuita rendbe. Trencsénbe, 
innen Nagyszombatba, majd Pozsonyba 
helyezték. Elöljárói felfigyeltek tehetségé

re és arTa az érdeklődésre, melyet különö
sen a matematika és a csillagászat iránt ta

núsított. Ezért aztán Bécsbe, a másik ma
gyar matematikus és csillagász, Hell Mik
sa mellé került. Hell nagyban hozzájárult 
a fiatal csillagász ismereteinek gyarapításá
hoz. A két idegenben élő magyar l>enső- 

séges barátságot is kötött.
Abban az időben a csillagászokat külö

nösen foglalkoztatta a Vénusz 1769-re vár
ható átvonulása a Nap korongja előtt. Ez 

azért volt fontos, mert az észlelés alapjául 

szolgálhatott további következtetéseknek, 
így a Nap és a Föld közötti távolság kiszá

mításának is.
A világ minden táján felkészültek a 

megfigyelésre. A tudományos érdeklő
dési fiatal VII. Keresztély, Dánia és Nor

végia királya Mária Teréziától kért csilla
gászt. A királynő Hell Miksát ajánlotta, 

aki akkor már császári és királyi udvari 

csillagász volt. Hell Sajnovicsot velte ma
ga mellé asszisztensnek Hell választásá

nak más oka is volt A nyelvészek már ide- 
stova háromszáz esztendeje vitatták a 
finnugor nyelvrokonság kérdését. A gon

dolatot elsőnek II Pilis pápa vetette fel 
1458-ban megírt, de csak halála után, 
I S03-ban megjelentetett Cosmographiájá-

ban. Ugyanezt megismételte önéletrajzi 
írásában a Commentarii-ben is. Hell remé
nye az volt, hogy a kitűnő nyelvérzékkel 

rendelkező S. J a Vardő szigetén lakó 
lappok nyelvének megvizsgálásával a vi

tát eldöntheti.
Lóháton, szekéren, hajón tették meg 

az alig járható utat Többször voltak élet
veszélyben. Sajnovics naplóját és leveleit 
olvasva, manapság szinte elképzelhetetlen 
az a bátorság és merészség, amely a két tu

dós lelkesedését hevítette. Egyes vélemé
nyek szerint Sajnovics és Hell volt a magya
rok közül az első, aki Észak ilyen magas 
pontjára eljutott. Vardő gyéren lakott kopár 

sziget volt. A sziget csücskén felépített ka 

tonai erőd volt egyetlen jelentősége. Az 
odavezényelteken kívül néhány telepes 
és lapp család lakta. Miután a szárazföld

ről szállított gerendákból felépítették és 

berendezték csillagvizsgálójukat, Sajno
vics nagy szorgalommal hozzálátott a lapp 

nyelv tanulásához. Hamarosan olyan ered
ményesen elsajátította, hogy Hell meg
jegyzése szerint képes lenne lapp nyelvű 

eclogákat (dicshimnuszokat) is írni. Életük 
nem volt nyugodt. Ki voltak téve a termé

szet szeszélyeinek, a gyakori viharoknak, 

télen a hosszabb ideg tartó sötétségnek Az 
időt azonban ekkor is jól felhasználták. 
Foglalkoztak a tengerpart emelkedésének, 
az apálynak és dagálynak, a levegő elekt

romosságának, 3 tenger villogásának, a 
fénytörésnek, a tenger apadásának, a Föld 

horpadt alakjának, a delejtű sarki elhajlá
sának. az égitestek magassága meghatáro

zásának, az északi fénynek, a mágnesesség 
és az északi fény összefüggésének, a pó
lus emelkedésének stb., akkor különösen 

az érdeklődés előterében álló és vitatott 

problémáival. Mindezek mellett még arra 
is volt idejük, hogy kagyló- és oslgafajtákat 
vizsgáljanak meg, és köztük olyanokat fe
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deztek fel. amelyek a természetrajzban 
addig ismeretlenek voltak.

A Vénusz átvonulásának megfigyelé

sére 1769- jún 3-án került sor. A megfigye
lés alapján számításaik eredménye: a Nap 

parallaxisa - vagyis az a szög, amely alatt 
merőleges rálátásnál a Napból a Föld 
egyenlítői félálmérője látszana - 8,7 ív
másodperc, ebből a Nap-Föld közepes 

távolságra 151,2 millió kilométer adódik Ez 
az érték csak kis százalékkal tér el a való- 
ságostól <149,6 millió km), é.s a maga ko
rában a legjobbnak számított. Sajnovics 

legnagyobb érdeme - északi útjának ta
pasztalatai alapján - a finnugor nyelvro
konság bizonyítása. Hazafelé jövet Kop
penhágában beszámolt megállapításairól, 
és kinyomtatta Demonstratio című köny

vét, amelyben szókészletben és nyelvtani 
egyezések alapján bizonyította legtávo
labbi nyelvrokonaink, a lappok nyelvén 

keresztül a rokoaságot. Sajnovics volt az el

ső, aki állítása igazolására az összehason
lító nyelvtudományi módszert eredménye
sen használta.

1770-ben a dán kir. akadémia Hell Mik
sát és S. J.-t tagjává választotta.

Hazatértük után Sajnovics a Budára át
helyezett nagyszombati egyetem matema
tikatanára lett. Budán adta ki Idea Astrono- 

miae című könyvét (1778), mellyel a csil
lagászatot kívánta népszerűsíteni. Tervezett 
egy nagyobb méretű tudományos csillagá

szati munkát is, ebben azonban megaka
dályozta korai halála

Sajnovics csillagászati és nyelvészeti ér
demei mellé sorolhatjuk tudományos jelen

tőségű naplóját és levelezését is. Vanűő-szi- 
geti expediciós útjukon semmi sem ke

rülte el figyelmét. Kitűnő emberismeretről 
tett tanúságot, és leírta még az egyes népek 
népszokásait is. Hell Miksával végigtérké

pezték útjukat, naplójában rendszeresen 
rögzítette meteorológiai megfigyeléseit.

Irodalom
EKDÓDI J. S„ dér Mensch und dér Oelclmc 

Acta Linguistfca, 20. 1970., LAKÓ György S. J 

Hp., 197}.; S. J.-emlékünncpscg A Magy

Nyelvtud. Társ. Kiadv. 131- Up„ 1974.; CSUPOR 

Tibor Csillag és ősi sző. S. J. élete Hp., 1977 ; 

HARTHA L.: Hell Miksa é.s a „magyar őstör

ténet" Nyelvtudományi Közlemények, 85 

1983/2.; BARTHA L : S . a  csillagász Föld és 

Ég, 18. 1983.; Sajnovics Naplója. „Bibliotheka 

Regulyana I”. ELTE, 1990 (S J latin kéziratá

nak fordítása, magyarázatokkal )

Csupor Zoltán Mihály

SAJÓ ELEMÉR

(Budapest, 1875 szept 9- 

Budapest, 1934. szept. 24.)

Annak ellenére, hogy S. E. mindössze négy 

esztendeig állt a földmívelésügyi miniszté
riumban a hazai vízügyek legfőbb irányí
tói posztján, mégis méltán tekinthetjük őt 
Kvassay Jenő mellett a távlatokban gondol
kodó, tervszerű vízügyi politika legkiemel
kedőbb képviselőjének.

Fiatal diákként hírneves nagybátyjának, 
Kvassay Jenőnek példájára ő is a műszaki 
pályát választotta életének hivatásául. Az

1898-ban Budapesten szerzett mérnöki 

oklevelével kezdte tevékenységét, az ak
kori Magyarország talán legnagyobb víz

építési alkotásának - a Ferenc-csatorna 
tiszai torkolatának áthelyezésével kapcso 
latos óbecsei kettős hajózsilipnek - építé

si munkálataiban. Ennek befejezte után a 

Béga-csatornázási építkezéseknél dolgo
zott. Itt szerzett tapasztalatait dolgozta fel 

első publikációjában, amely 1904-ben Ka
mara-zsilipek kövezett kamrákkal címmel 
jelent meg a magyar mérnökegylet közlö

nyében A fiatal mérnök szaktudását és 

szervezőkészségét 1906-ban már a Sorok
sári Duna-ág rendezési munkálatainál 

hasznosította Mint a Soroksári Duna-á- 

gon létesült Kvassay-zsilip tervezője és 
építésvezetője, lényegében az egész rende
zési munkát ő irányította és fejezte lie köz- 
megelégedésre. A feladat sikeres megoldá

sa érdekében az elsők között végzett Ma
gyarországon szabadtéri kisminta-kisérle- 

teket, s 1911-ben - a Csepel-sziget csúcsán 
létrehozott cementkísérleti állomáson - a
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hajózsilip betonmunkálnak korszerű él- 
végzősé céljából betonkeverési vizsgálato

kat folytatott
Közvetlen gyakorlati céllal végzett tudo

mányos munkája nem maradt ismeretlen a 
hazai szakmai közvélemény előtt, s a 
Lampl Hugóval közösen megirt A beton cí
mű könyve 1915-ben a Magyar Mérnök- és 
Építészegylet nagy aranyérmét nyerte el.

Nehéz volna felsorolni mindazokat a ha

zai vízépítési-technológiai eljárásokat, ame
lyeket a hazai vízépítési gyakorlatban be
vezetett és alkalmazott, munkájának igazi 
énékéi az adta meg, hogy a mellette felnö

vekvő és dolgozó kitűnő tervező és építő 
mérnökök gazdag tapasztalatokat szerez
hetlek.

S. E.-t időközben a közlekedési-köz- 

gazdasági kérdések is foglalkoztatni kezd
ték, s mikor az első világháború vége fe
lé a dunai víziút és a vasúti szállítás közöt

ti kapcsolat hiánya a kormányzatot egy 
Budapesten létesítendő dunai kikötő meg

építésére szorította, az 1919. február 1-jén 

felállított Kikötőépítési Igazgatóság élére 
Sajó Elemért nevezték ki. Az ország akko
ri sanyarú gazdaság-politikai helyzetében 

kétszer is az építés teljes leállítása fenyeget
te a vállalkozást, s csak Sajó kitartó meg
győző munkája tette lehetővé - a ma is 
nagy jelentőségű létesítmény - felépítését.

A kikötő megnyitása után, 1928-tól a 
földmívelésügyi minisztériumban előbb 

a Balaton ügyeivel, majd 1930-tól a víz
ügyi műszaki főosztály - lényegében a 

vízügyi szolgálat - vezetésével foglalko
zott Itt született meg 1931-ben híressé 

vált programja Emlékirat vizeink fokozot
tabb kihasználása és újabb vízügyi poli

tikánk megállapítása tárgyában címmel, 
melyben lefektette azokat az alapelvektít 

és terveket, melyeknek valóra váltása 
már csak a felszabadulás után, a víz

ügyeknek 1948-ban történt egységesíté

sével kezdődhetett meg,

Alkotó energiái az utolsó négy év során 
kiineríthetetlennek látszottak Egyaránt 

foglalkozott az aszályos esztendőkkel súj

tott magyar Alföld öntözési gondjainak 
megoldásával, a szikes területek problé
máival, a Duna-Tisza-csatoma kérdéskö

rével, és a vízügyi szolgálat szervezeti kér

déseivel.
Nagyszabású terveinek megvalósulását 

már nem érhette meg. Alkotó ereje teljében 
59 éves korában elhunyt.

Fő müvei

Kamara-zsilipek kövezett kamrákkal- Magyar 

Mérnök- és Épilészegylet Közlönye, 1904., Vi- 

ziutak és vasutak hazánkban és külföldön 

Hp., 1909 ; Új eljárás a leggazdaságosabb be

tonkeverékek megállapítására (LAMPL Hugó

val közösen írt mű). Bp., 1914.; A beton. 

(LAMPL Hugóval közösen), Bp,, 1914.; Emlék

irat vizeink fokozottabb kihasználása és újabb 

vízügyi politikánk megállapítása tárgyában 

Vízügyi Közlemények, 1931. 1 sz.; Szikeseink 

meg|avítása (Bevezető szöveg „A magyar szi

kesek" című műhöz)

Irodalom

LAMPL Hugó: S. E . Vízügyi Közlemények, 

1964. 4.; LÁSZLÓFFY Woldemár: S E. születé

sének 100. évfordulójára. Hidrológiai Köz

löny, 1976. 4.

Fejér László

SÁMSONDI KISS BÉLA

(Nagykároly, 1899. oki. 16.- 

Rudapest, 1972. atig. 18.)

Középiskolai tanulmányait a zilahi gim

náziumban végezte, építészmérnöki diplo
máját a budapesti Műegyetemen szerezte
1924-ben. Fiául mérnökként a resicai acél
műveknél dolgozott, majd 1926 és 1932 
között önálló tervezőépítészként alkotott 
Temesváron, ahol számos lakóházat épített 

Tudatos rendszertechnikus, már a hannin- 

cas évek elejétől komplex építési rend

szerekben gondolkodott.
1937-l>en Erdélyből Budapestre telepe

dett és héjbetonkarosszériás építési mód
szerrel számos többszintes lakóépületei 

tervezett és valósított meg. KikLsérletezte a 
köpeny- és dermesztett betonszerkezete

ket, valamint különleges előfeszítési mód
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szereket használt. (Szűkebb szakmai kö
rökben e könnyűszerkezetes eljárást „fur- 

t’angheton" néven emlegették.) Épületeinek 

fajsúlya a hagyományos építési móddal 
építetteknek csupán egyharmada volt. A 
laikus munkaerő alkalmazását messzeme
nően figyelemlx' vette, valamim lakóházai
nál új volt az is, hogy számos épületszer
kezeti elemet bútorként Ls fel lehetett hasz

nálni, tudatosan tervezett könnyű tisztítha
tósággal és zugmenlességgel Az általa lét
rehozott komplex könnyűszerkezetek épü
letfizikái koncepcióját gyors felfűtéssel, 

szabályozható külső árnyékolóköpennyel 
valósította meg.

A fenti elvek alapján 1938-ban, a XI ke

rületi Dayka Gábor utca 81. szám alatti 
telken tervezte é.s építette saját családi há
zát. Az ugyancsak általa épített szomszédos 

ház műemlék jellegű. A kLsszobák és nagy
terek céljára egyaránt alkalmas térrend

szer tolófalakkal és függönyökkel osztha

tó fel, egyes helyiségek között belső ablak 
révén nyílott kapcsolat. A központi fűtés is 

a belső tér szerves részévé vált olymó
don, hogy a középső pillérsort összekötő 
mellvédeket kályhacsempével bontott lég
csatornaként képezték ki. A járófelületeket 
táblás parketta-, a falakat üvegburkolattal 

alakították ki. A lakás berendezése saját ter
vezésű bútorokkal történt. A XII. kerületi 

Hegyalja út 51. számú épület- lejtős sarok
telken emelt szabadon álló kétemeletes, la
postetős bérvilla - 1941—1942-ben épült, 
szintén modern stílusban.

Az 1945-1948 közötti években az Ol- 
gyay testvérekkel dolgozott együtt, a Du- 
rta-parti és a magdolnavárosi tervpályáza

ton sikeresen szerepelve, ez utóbbi első dí

ját is elnyerve. 1947-ben az „Újszerű épü

letszerkezetek" tervpályázatát nyerte meg. 
Önálló építészirodái 1948-ig működtethe

tett, amikor is Magyarországon az állami 
tervezőintézetek megalapításával egyidő- 
ben a magántervezői státusokat automati

kusan lehetetlenné tették.
1948-ban nem fogadta el az Amerikai 

Egyesült Államok egyetemi tanári meghí

vását, nem emigrált az Olgyay testvérekkel.
1949-ben munkatársaival az Elemgyári kí

sérleti parasztházak című munkán dolgo

zott. Jóllehet műveiből az Architectural 
Record 1950/1-es száma is közölt ismerte
tést, elképzelései szélesebb körben törté

nő megvalósításáért a korabeli hazai szak
mai körülmények közepette kétségbeesett 
szélmalomharcot folytatott. Taktikai meg
gondolásokat mellőzve, fantasztikus ener

giával próbálta bizonyítani a szakmai fej
lődés - legjobb hite és tudása szerinti - he

lyes irányát. 1954-ben elsőként mutatott be 
épületléplékű kísérletet az úgynevezett 
„lift-slab” építési eljárásra. 1961-ben- alko

tóereje teljében - nyugdíjba kényszerült,
1966-ban az Ybl-díj első fokozatával tün
tették ki.

Főbb művei

Szövetszerkezetes épületek. Bp., 1965., Mit 
tegyünk, hogy jól épüljön a jövőnk? Bp., 1945. 
In: l’avilon 1.

Irodalom

REISCHl Antal: S. K. B. Magyar Építőművészet, 
1973/1. 64.; FERKAI András: Buda építészete 
a két világháború között. Bp., 1995.

Mújdricza Péter

SÁNTHA KÁLMÁN

(Nagybecskerek, 190) jtíl. 12.- 

Budapest, 1956 dec. 12.)

A budapesti Tudományegyetemen szer
zett orvosi diplomát. Már medikusként 
Schaffer Károly professzor mellett dolgo

zott az Elme- és Ideggyógyászati Klinikán, 
ahová 1927. márc. 1-jén díjtalan gyakorno
ki kinevezést nyert. 1932-ben Schaffer az 

agyszövettani osztály vezetésével bízta 
meg. Sántha első kutatásai Schaffer témái

hoz csatlakoztak. Korai publikációi egyik 
részében az extrapyramidum szerepét vizs

gálta bizonyos mozgási és koordinációs za
varokban, másik részében ritka heredode- 

generativ ideglwlegségek kórszöveltaná- 
hoz szolgáltatott új adatokat. Már ezekkel 

az első publikációival nemzetközi elisme
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rést vívott ki, kivételes metodikai precizi
tása és átfogó modern neurológiai szemlé

lete miatt. A szűkehb szakmán túli megbe

csülés jele. hogy 1933-ban a Bergmann- 
Staehelin-féle belgyógyászati kézikönyv 
új kiadásának szerkesztősége ót kéne fel a 
congenitális és az öröklődő idejjbetegsege

ket tárgyaló rész jó néhány fejezetének a 
megírására. 1936 októberétől 1937 novem

beréig Rockefeller-ösztöndíjasként W G 
l’enfield intézetében dolgozhatott a mont
reali McGill Egyetemen. Itt egy fizikussal, 
A Ciprianival a véráramlás mérésén alapu

ló érzékeny termikus módszert dolgozott 
ki a különböző agyteruletek működési in

tenzitásának vizsgálatára. Ezzel a mód
szerrel bizonyos agykérgi területek s kéreg 
alatti magvak közötti fontos összefüggése

ket tán fel, s az epilepsziakutatás új fázisát 
indította el. Kísérletével párhuzamosan. 
Penfield aphasia-kutatásaihoz kapcsolód

va, még Montrealban elkezdte vizsgálni 
az ún. „keresztezett aphasia" jelenségét. 

Ezek a - rengeteg munkát és ötletet sűri- 
lő - kutatások végigkísérték további pályá
ján. Kutatásai mélyen bevilágítanak a be
széd ép és kóros mechanizmusaiba, s a két 
félteke különbségének - napjainkra erősen 
az érdeklődés előterébe került - problema

tikájába.

Montrealiból való hazatérése után a deb
receni egyetemre nevezték ki tanársegéd

nek; 1938-ban Somogyi István halála után 
pedig ő vette át a klinika vezetését. 1939- 
hen nevezték ki ny. rk. tanárrá. Tehetségé
vel és hihetetlen munkabírásával néhány 

esztendő alatt a gyógyítás, az oktatás és a 
kutatás mesterien kiegyensúlyozott ötvö

zetét teremtette meg a klinikán, A gyó

gyításban mindenekelőtt meghonosította a 

radikális modern idegsebészeti eljáráso
kat, s önálló idegsebészeti osztályt rende

zett be a klinikáján. Oktatóként mintasze
rű egyetemi előadásain és tankönyvein 

túl személyesen és szervezetten foglalko

zott fiatal munkatársaival Máig a honi 

neurológia és pszichiátria élvonalaiban dol
gozó népes iskolát teremtett.

A háború nehéz hónapjaiban Sántha 
helytállása és 1 bátorsága mentette meg a kli
nikatelepet a kifosztástól. A háború után az 

Orvosi Kar dékánjaként ő szervezte meg a 

gyógyítás és az oktatás meglepően gyors 
újraindulását. 1944 decemberében az Ideig
lenes Magyar Nemzetgyűlés alelnökévé 
választották, s később az újjáalakuló Aka
démia az elsők között hívta meg tagjai so
rába. 1949-ben Kossuth-díjat kapott A 
pénzt teljes egészében az idegsebészeti 
műtő felszerelésére fordította. A „fordulat 

éve” után a rohamosan romló politikai 
légkörben nem rejtette véka alá rosszallá

sát, az ún. „honvédelmi" oktatás egyetemi 
bevezetése ellen pedig hivatalosan is tilta

kozott. 1951-ben megfosztották akadémiai 
tagságától, majd tanszékét is elvették, s 

főorvosként beosztották a balassagyarma
ti kórház elmeosztályára. Itt is hamarosan 
legendás hírű gyógyítóműhelyt teremtett, 

s később - emberfeletti munkával - még 

aphasia-kutatásait is sikerült összegeznie.
1956-ban visszanyerte akadémiai tagságát 

és tanszékét, de későn érkezett a rehabili
táció1 évek óta súlyos beteg volt már, s 
1956. decemlber 12-én meghalt. Egyszerű 
sírját a debreceni köztemetőben méltán 
jelölik Horatius sorai: „si fractus illabatur or- 

bis, impavidum ferient ruinae (ha összeom

lik is a világ, ő rendületlenül áll majd rom

jain)".

Irodalom

JUHÁSZ Hál. S. K. Ideggyógyászati Szemle. 
1957 ; KÖRNYEI István- S. K. Orvosi Hetilap, 
1957.. Interjú TAR1SKA István professzorral S. 
K -ml, Magyar Tudomány. 1984.

Ve kérdi László

SARTORY JÓZSEF

(Kőszeg. 1766 >- 

Szomoinok, I8}9 Jüu. 18)

Gyermekkorát Kőszegen töltötte, ahol ap

ja S. János Mihály a város belső tanácsosa 
volt. 1786-lwn Egert* került, ahol a püspö

ki birtok felmérésével foglalkozott, s többek
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között elkészítette Eger város utcatérképét 
is. 1788-ban a selmeci bányászati akadémia 

hallgatója lelt. Tanulmányai befejezése után 

folytatta a püspöki birtok felmérését, Ester
házy Károly egri püspök szolgálatában 

Térképei közül 27-et az egri érseki levéltár
ban, hetet pedig a káptalani levéltárban 
ma is őriznek. 1822-től haláláig Szomolno- 
kon mint bányatanácsos és kincstári ..kém- 

lész" tevékenykedett.

1794-ben Farkas Jánossal, a püspöki 
építési iroda vezetőjével - valószínűleg 
Esterházy Károly püspök megbízásából - 
felkeresték a Baradla-barlangot, s három 

nap alatt felmérték a barlang akkor ismert 
járatait A felmérésről készült eredeti térkép 
és a jelmagyarázatot tartalmazó - Farkas Já
nos által készített - részletes barlangleírás 

sajnos elveszett. A barlang alaprajzát és a 

be|árati sziklafalat ábrázoló térkép egy szí
nezett, 47.5 x 64 cm-es, szúrt másolata csak 

1962-ben került elő az Országos Széchényi 
Könyvtár térképtárának kéziratos anyagai 

közül. A térképen szereplő járatokat - lép
ték és jelkulcs hiányában - egyértelműen 
még a mai napig sem sikerült azonosítani, 
mégis a munka tudománytörténeti értéke 
egyedülálló. Nemcsak azért, mert hazánk 

legnagyobb barlangjának, a Baradlának 
első felmérését ábrázolja, hanem azért is. 

mert S. J. munkáját a világ az első mérnök 
által készített barlangtérképként tartja szá
mon.

Főbb műve

Ideál Plán von dem in Gttmörer Comitat bey 
Aggtelek hefindlichen Hőble. Országos Szé
chényi Krtnyvtár, kéziratos térképek 105.

Irodalom

HENDEFY László: S. J. geometra, az aggteleki 
llaradla-bartang legelső térképezője Földrajzi 
Értesítő, 12. 1963; SCHÓNVISZKY Lűsztft: Far
kas János, S. J. és az Aggteleki-barlang. Karszt 
és Barlang, 1966 I.; PLIHÁL Katalin. S. J Agg
teleki-barlang térképezése Geodézia és Kar
tográfia, 27. 1975.. .SZÉKELY Kinga: A magyar 
barlangkutatás története évszámokban Fúld és 
Ég. 1989-

Székely Kinga

SÁVOLY PÁL

(Budapest, I893.)an. }0.- 

Bndapest, 1968. dec. 20.)

Mérnöki oklevelének 1918-ban történt 
megszerzése óla kizárólag a tervezésnek 

élt. Működése első időszakában külföl
dön, Hollandiában, Belgiumban és Lu
xemburgban dolgozott, főleg hídtervezése
ken. Önálló tervezése alapján Indiában, Kí
nában és Mexikóban is épültek műtár

gyak.
Midőn külföldről 1928-ban hazatért, 

magánmérnöki tevékenységet folytatott 
Részt vett az óbudai és Boráros téri Duna- 
hidak építési munkálataiban, tervei szerint 
épült - többek között - a lánchídi aluljáró, 
a Margit híd aluljárója és a budai felüljáró

ja, az Árpád híd feljárói, hajógyári áthida
lása és a margitszigeti lejárója, a Ferdinánd 
híd stb Nevéhez fűződik az első hazai 

acélvázas épület tervezése és sok más épít
mény között annak a Kútvölgyi Kórháznak 

tervezése is, melyben eredményekben 
gazdag élete véget ért.

1945 ulán részt vett a lerombolt hidak, 
de közöttük is elsősorban a Duna-hidak új

jáépítésében.
A Szabadság híd, majd a Lánchíd hely

reállítási munkáinak tervezése után. az ál

lami tervező vállalatok 1948-ban történt 
megalakulása óta az ÁMTI, a MÉLYÉP- 
TERV, majd az UVATERV Hídirodájának 

vezetője és irányítójaként folytatta munká
ját. Munkájának elismeréseként - elsősor

ban a Lánchíd újjáépítésének terveiért - 
1954-ben a Kossiuh-dij III. fokozatát kap
ta Mint vezető és tervező irányította vala
mennyi Duna- és Tisza-híd tervezését, 

szüntelenül tanítva és átadva széles köná ta
pasztalatait. Kiemelkedőként fel kell sorol

ni a komáromi Barátság hidat, az újpesti, 

bajai és dunaföldvári Duna-hidat, a toka

ji, valamint a szolnoki Tisza-hidat Vezeté
se alatt nemcsak itthon, hanem külföldön 

is elismerésre méltó hidak épültek, mint a 
heluani Nílus-híd, a sziriai Orontes-híd és 
számos egyiptomi forgóhíd.
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Legszebb és legkiemelkedőbb munkája 

az új Erzsébet híd terveinek megalkotása 

volt.
A híd újjáépítése, és a régi helyett egy 

korszerű és modern kálielhíd tervezésének 
gondolata úgyszólván az újjáépítés első 
percétől kezdve foglalkoztatta Szakmai 
lelkesedésének és sokévi kitartó munkájá
nak tulajdonítható, hogy a híd a mai formá

idban megépülhetett. Mint az Erzsébet híd 

felelős tervezője, a számítási és tervezési 
munkát a részletekig irányította, és ezt az 
alkotást méltán és büszkén tekintette éle
te fő művének. Munkájának elismerése
képpen 1965-ben az Állami Díj I. fokoza

tával tüntették ki.
Magas kora ellenére, élete utoLsó per

céig sem szakadt el a tervezéstől, a műsza

ki munkától. Nem tudott beletörődni abba, 

hogy betegsége utolsó éveiben ne a tőle 
megszokott módon, a megszokott lendü

lettel és ütemben dolgozzék. Erős akarat

tal küzdött mindvégig.

Életének alkotóerejét a tervezőmunka 
adta. Munkájának eredményeit olyan alko

tások őrzik, melyekre mindnyájan büszkék 
vagyunk.

Irodalom
Nekrológ. Mélyépítéstudományi Szemle, 3969 . 
ÁHKAHÁM Kálmán: S I* emlékezete Közleke

dési Közlöny, 1969
P  Károlyi Zsiginoiul

SCHAFARZIK FERENC

(Debrecen, 1854 m árt 20.- 

fíudapest, 1927. szept. S )

Nagyszeben környéke - ahol fiatalságát töl
tötte - nagyban hozzájárni! hivatásának 

kialakulásához. Egyetemi tanulmányait a 
pesti Tudományegyetemen végezte, leg

főbb irányítója és tanítója Szabó József 
volt Középiskolai tanári oklevelét 1878- 

ban, doktori fokozatát 1881-ben nyerte el 
Szabó József mellett dolgozott mint tanár

segéd, 1882-l»en kinevezték a Földtani In

tézel! xr

A Műegyetemen 1890-ben a technikai 
geológia magántanárává habilitálták, és et
től kezdve haláláig nem szakadt el a mű
egyetemi oktatástól. Oktatómunkája mellett 

igen fontos a térképező és bányageológu- 
si munkája is. Az ásványtan és földtan min
den ágát művelte is, nemcsak tanította

Első jelentős külföldi útja 1886-ban: 
Déchy Mór II. kaukázusi expedíciójához 

csatlakozott. Ennek során tanulmányozta 
a Kubán és Dagesztán vidékét, a bakui kő
olajmezőket és bejárta Örményország egy 
részét. Útja során megismerkedett a Kau

kázus kristályos paláival, amelyeket a Dé
li-Kárpátok hasonló kőzeteivel vethetett 
egybe. Tapasztalatainak, vizsgálatainak 
eredményei Déchy „Kaukázus" című, Ber
linben megjelent művének 3- kötetében lát

tak napvilágot.
Nagyban hozzájárult a Széchenyi Béla- 

féle kínai expedíció geológiai eredmé
nyeinek nemzetközi megismertetéséhez 

azzal, hogy amikor 3. kötetét - Lóczy La
jos által írt geológiai részét - németre for

dította. A kötet külön Ls megjelent Bécsiben, 

mint a kínai birodalom földtani leírása 

(1893)
Sch F. térképező geológusként szer

zett magának nemzetközi hírnevet. A Föld

tani Intézet megbízásából 1884-től haláláig 

a Déli-Kárpátok területét vizsgálta a Kazán
szorostól a Retyezátig. Évenként tette köz
zé eredményeit, amit később összefoglaló 
monográfiában szeretett volna megírni, 

de ebben a halál megakadályozta.
Kezdeményező szerepe volt a Magyar

honi Földtani Társulat „Földrengés Bizott

ság' -ának megszervezésében és működte
téséiben is. Az első nemzetközi földrengés

tani értekezleten, 1901-ben Strassburgban, 

külön kiemelték, hogy Magyarország az el 
sők között volt, ahol Ilyen részletes földren
gés-megfigyelő hálózatot építettek ki Ez

zel és eredményeivel kivívta magának az 
európai szakemberek elismerését.

Jelentős munkát végzett a kőbányáéit 
terén is. A millenniumi kiállítás tapasztala
tai alapján fogott hozzá, hogy l>eutazza a
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híres külföldi kőbányákat. Ellátogatott Nor
végiába, Svéd-, Görög- és Olaszországba, 
tanulmányozta az ottani kőzetelőfordulá

sokat és kőbányászati eljárásokat. Tapasz
talatait itthon hasznosította, az 1904-ben 

megjelent A Magyar Szent Korona országai 
területén létező kőbányák részletes ismer

tetése című hatalmas művében.
A Budapest környéki gyógyforrások és 

gyógyfürdők is .sokat köszönhetnek Sch. F.- 

nek Nemzetközi elismerést szerzett ré
szükre, amikor a brüsszeli „Városok ál
landó kiállítása" nevű nemzetközi mú
zeumban - az ő javaslatára - a Budapest 
részére biztosított helyen a budapesti me
legforrások földtani és hidrológiai viszo
nyait ábrázoló szelvényeket és térképe
ket állítottak ki.

Az MTA 1902-ben lev., 1916-ban r. tag
nak választotta meg

Irodalom

VENDL Aladár: Sch F a hazai műszaki földtan 
megalapítója Bp.. 1954 ; HIDLÓ Gábor: Meg
emlékezés .Sch. F-ről. a hazai műszaki földtan 
megalapítójáról. Földtani Közlöny, 1974

Bidló Gábor

SCHENEK ISTVÁN

(Esztergom, 1830Jut. 3-~

Budapest, I909.pt 26.)

Az esztergomi bencés középiskola elvég

zése után, mint gyógyszerészgyakornok 
Pozsonyban, Nyitrán, Bars-Üjbányán dol
gozott. majd a bécsi egyetemen, 1856-ban 
szerezte meg a gyógyszerészi oklevelet és 
itt a vegyészeti tanszék tanársegéde lett. 

Később tanári oklevelet és bölcsészeti dok

torátust szerzett. A kassai Állami Főreális

kola után 1867-től a keszthelyi Országos 
Gazdasági Felsőintézet, majd 1870-1892 

között a Selmecbányái Bányászati és Erdé
szeti Akadémia tanára volt. Nevéhez fűző

dik az akadémia laboratóriumának átalakí
tása. valamint a gépészeti műhely létreho

zása. Az akadémián lehetősége nyilt kísér
letek végzésére a különböző találmányai

hoz, amelyek közül a legjelentősebb az 

ólomakkumulátor. Ennek megvalósításá
hoz nagy segítséget nyújtott tanártársa, 

Farbaky István Sch. 1. szerkezete lényegé
ben egy edényben levő vezető folyadék
ból (elektrolit), és az ebbe helyezett fém- 
lemez-rendszerhől állt. Olyan megoldást 

dolgoztak ki, amely lehetővé tette az akku

mulátor tartós üzemben tartását A tökéle
tesített telepek több éven át működlek A 
Selmecbányái akadémia összes helyiségé
ben, valamint a bányaigazgatóság épületé
ben az akkumulátorokról táplált villanyvi
lágítás hosszú évekig működött, üzemza
var nélkül. 1885-ben a bécsi operaház ak
kumulátorszükségletének ellátására hirde

tett nemzetközi pályázaton a Schenek-Far- 
baky-féle akkumulátorok győztek. A szak
értői vélemények is megállapították, hogy 

„ezek az eredmények a legjobbak, amelye
ket eddig akkumulátorokkal egyáltalán 

elének". Ma már nem vitás, hogy az üzem
biztos és gazdaságos akkumulátorok meg

valósításánál elért eredmények Sch I. és 

Farbaky István nagy türelmét és műszaki 
tudását dicsérik. Fáradhatatlan kutatómun
kájuk, kísérletezéseik és alapos méréseik 

tették lehetővé az akkumulátorok széles 
körű alkalmazását.

Főbb művei
Az elektromos akkumulátorokról (Társszer
ző: FAKDAKY István) Bányászati és Kohásza
ti Lapok, 1885 ; Kísérleti adatok az akkumulá
torok működéséhez. Hp,, 1890.

Irodalom
WOOD VINAL, G.: Siorage Batteries, New 
York-London, 1955. FESTY László: Farbaky 
István és Sch. 1. úttörő munkássága a magyar 
akkumulátoripar területén Elektronika. 1955 

Vajda Pál- Vajdáité Csizmánk Inén

SCHENZL GLFIDÓ

(Hauz IFelső Ausztria/, 1823■ szept 28 - 
Graz. 1890. noi\ 25.)

Idegen föld szülötte, 1851-ben igen fiata
lon - 28 évesen - kerüli Budára és életé
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nek nagy részét - 35 évei - itt töltötte. A 
.stájerországi Admont kolostori bencés pap

ból igaz magyar érzelmű, nemzetközileg 
elismert tudós lett. A magyar iskolaügy és 
a természettudományos kutatás terén elis
merést és megbecsülést szerzett hazánk
nak Buda városát egy középiskolával és 
egy tudományos intézettel gazdagította

S. fiatalon a bencés-rendbe lépett, ahol 

János helyett a Guidó nevet vette fel. Min
den idejét a természettudományok tanul
mányozásának szentelte (az adinonti rend

ház jól felszerelt meteorológiai állomással 
rendelkezett).

1846-ban pappá szentelték és a rend a 

grazi egyetemre küldte, ahol matematiká
ból, fizikából és bölcseletből doktorált. 
1851-ben Bécsben államvizsgát tett. Nehéz 
szívvel jött Budára, de 35 év után még 
nehezebb szívvel vett búcsút Magyaror
szágtól.

1854-ben egy önálló reáliskola felállí

tását tervezte a város és ennek igazgató

jául őt kérik fel 1855-ben ki is nevezték 

Ekkor jó barátságba került Kruspér István
nal, akitől kiválóan megtanult magyarul, 
igen fiatalon a Magyar Földtani Társaság 

levelező tagjává választották 1859-ben, 
amikor felépült a Toldy-reáliskola, annak 
fizikai részlegében meteorológiai megfi

gyelő állomást létesített, és 186l-töl pon 
tos meteorológiai feljegyzések folytak Az 
adatokat maga Schenzl dolgozta fel. A 

meteorológiai állomás Akadémiai Észlel- 
dévé nőtte ki magát. Az adatok ekkor 

még a bécsi intézethez lutottak be. 1866- 
han bevezette a rendszeres délijelzést 
(akkor még puskalövéssel jelezték), Meg
írta a „Földdelejesség" kézikönyvét. 1867- 

tól az MTA levelező tagjává választotta. S. 
G. bejárta az egész országot és neki kö

szönhetjük az első mágneses felméréseket 

hazánkban. Nem csak megindította, ha
nem rendszeresítette is a mágneses méré
seket A Természettudományi Társulat 

megbízásából megírta .Útmutatás föld- 

mágnesességi helymeghatározásokra” ci
mű könyvét. E munkák mellett a reálisko

la igazgatását is kiválóan végzi. Az akko
ri politikai viszonyokat ismerve igen ne
héz helyzetbe került. Az osztrákok szemé
re vetették, hogy feladja származását és a 
magyaroknak kedvez, a magyarok vi
szont rossz néven vették, hogy osztrák 
származású kapja a magyaroknak járó 
minden kitüntetést. Ekkor komolyan gon
dolkozott, hogy visszatér hazájába, azon
ban Eötvös József, aki jól ismerte hazai tu

dományos működését, maradásra biztat
ta. S. G. nagy tisztelőle volt Eötvösnek. így 
nem is dönthetett másként, minthogy ma
radt hazánkban.

Amikor felmerült az önálló magyar me

teorológiai intézet felállítása, nem is jöhe
tett más számításba, mint S. G

1870. július 12-én a király szentesítette 
a Magyar Meteorológiai és Földdelejessé- 

gí Intézet létesítését, annak igazgatójául 
S. G.-t nevezte ki Báró Eötvös József mi
niszter kezébe tette le az esküt az új igaz

gató. Nagy segítséget jelentett számára a 
miniszter barátsága. 1870 végére a vár

ban, egy magánház első emeletén, három 
szobában kapott helyet az intézet. Ennek 

első otthona volt és igen szerény körülmé
nyek között kezdte működéséi, mindössze 
három tudományos dolgozóval.

1870-ben 42 észlelő állomást szerve

zett és 1873-ban kiadta az első Évkönyvet 

magyarul és németül

S, számos kitüntetésben részesült. 1876- 
ban az MTA rendes tagjává választják. Ez 
évben Akadémiai Nagydijjal tüntették ki. 
1871-ben a Société Impériale des Natura- 

listesde Moscou rendes tag|a, 1880-ban az 
Astronomische Gesellschalt tagja lett. 1886- 
ban megkapta a 111 o. Vaskorona rendet. 

Szentszéki tanácsosi rangot kapott. Szá
mos tudományos társaságnak tiszteleti tag- 
ia volt. 1886-ban az admonti káptalan ha
zarendelte és apáttá szentelték Fájó szív

vel hagyta el hazánkat

Fő művei

Útmutatás ftiklmá^nt-s.ségi helymeghatározá

sokra 1884 , A? akadémiai frtldtleleiesséRi ész

lelje leírása 1865., Magnetikai helymefthatú-



Schcrf 702

rnzások Magyarországban 1872., A Meteoro

lógiai és Földdelejességi m. kir Központi In

tézet Évkönyvei 1871-1881.

Zách Alfréd

SCHERF EMIL

(Trento, 1889. /ún. 4.- 

Kudapest. 1967. jú l. 14.)

A budapesti Műegyetemen szerzett ve
gyészmérnöki diplomát (1911). A földtan 
iránti érdeklődését Schafarzik Ferenc geo

lógus professzor keltette fel. Az I. világhá
borúban végig katona volt. 1920-ban került 
he a M. Kir. Földtani Intézetbe, ahol a ki

váló agrofőgeológus Treitz Péter mellett 
dolgozott 1924-ben a budapesti Tudo
mányegyetemen .summa eum laude ered

ménnyel földtanból szerzett doktori foko
zatot. Sokoldalú felkészültsége és kiváló 

képességei alapján ugyanebben az évben 
Rockeíeller-ösztóndíjat kapott s két és fél 
évig a zürichi Műegyetemen a nemzetkö
zi hírű Wiegner professzor mellett dolgo

zott. A Földtani Intézetbe tért vissza és itt 

dolgozott főgeológusként nyugdíjba vonu
lásáig, illetve további kutatási megbízá

sokkal. élete végéig.
Sokirányú képzettsége sokirányú tudo

mányos tevékenységre adott lehetőséget 

Publikációinak nem a száma nagy, de min
den dolgozatának súlya van. Úttörő gon
dolatai és eredményei voltak az agro- és 

kvartergeológiában. a mérnökgeológiá
ban, a hidro- és ércgeológiában. 1952-ben 
addigi tudományos tevékenysége alapján 

kiemelt összegű kandidátusi fokozatban ré
szesült. Több szabadalmi eljárását jegyez

ték be. Legismertebb szabadalma a kálisó 

hazai kinyerésére munkaközösségben ki
dolgozott. elfogadott és jutalmazod eljárás.

Sok évtizeden át volt a Magyarhoni 

Földtani Társulat választmányi, a Hidroló
giai Társulat választmányi, majd tiszteletbe

li tagja, a Bogilánly-dij kitüntetettje Közéle

ti szereplésre nem vágyott, széles korii tu
dás, kiváló emlékezőtehetség, a földtan 
önfeláldozó szeretete jellemezte.

Főbb müvei

Ul>er zwei neue lndikatorengemisclie, und 

iiber die Feldmethoden zűr kolorimetrischen 

HeStinimung dér pH in Ködén, (Dr KÜHN I 

társszerzővel) Proc, and Papers of the I. Inter

national Congress of Soil Science Washing

ton, 1928 ; Talajklimatikus és a légkrtri klima

tikus tényezők versenye a talajtípusok keletke

zésénél. Adatok a Nagy Magyar Alföld öntözé

sének kérdéséhez. Földt. Int Évk., 1930. 1932,, 

Alföldünk pleisztocén és holocén rétegeinek 

geológiai és morfológiai viszonyai és ezek

nek összefüggése a lalajkulatással. különösen 

a sziktalaj képződéssel Föld. Int. Évi Jel 

1925-1928-ról 1935-. Szénhidrogének és sós- 

vizek felkutatásának lehetősége a Duna-Ti- 

sza-közén. Jel. ajöv. Mélykút. 1946. évi mun

kálatairól M. Pénzügymin, 1947.; TheoreUsche 

und praktische Ergebnisse dér chemischen 

Aufschliessung des Kalitrachyies. Acta Geol. 2. 

1953,

Irodalom

SZÉKYNÉ FUX Vilma Dr. Sch. E emlékezete 

Földt. Közi 99. 1969- (fényképek, teljes irodal

mi jegyzékkel).

Székyné Fux Vilma

SCHELTHAUER GUSZTÁV

(Tfiketerebes, Zemplén megye.

18)2. márc. I I  - 

Budapest, I894.jan.28.)

Gimnáziumi tanulmányainak befejezése 
után Benedek-rendi papnövendék lett, 
de alig egy év múlva kilépett és orvosi ta

nulmányokhoz fogott. Az orvosegyete
met Bécsien végezte és 1861-ben orvos

doktorrá avatták Még szigorló korában 
Bécsben 1860-ban második tanársegéd 

lett Rokitansky mellett, öt év múlva pedig 

első tanársegéddé választották és ebben 
a minőségben helyettes törvényszéki honc- 

nokként is működött. Ebben az időben 

élet- és kórszövettanból nagyon látogatott 
magánelőadásokat tartott, a hatvanas évek 

vége felé magántanári képesítésért folya

modott a bécsi egyetemen, amit - a szó

beli értekezlet elengedésével - meg is 
kapott.
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1870-ben a brlinni országos közkórház 
boncnokává nevezték ki, de ebben a mi
nőségben nem működött sokáig, mert - 

befolyásos magyarországi ismerőseinek 
hatására - még ugyanebben az évben 
felajánlotta szolgálatait hazájának és Eötvös 

József miniszterhez kérvényt nyújtott be, s 
rendkívüli tanán kinevezését kérte. A pes
ti Tudományegyetem Orvosi Kara felter
jesztette és 1870-ben a pesti egyetemhez a 
kórszövettan rendkívüli tanárává kinevez

ték. 1871-ben a Rókus kórház boncnoka é.s 
egyúttal törvényszéki boncnok lett. 1873- 
ban - Arányi nyugdíjaztatásakor - a kór
bonctani tanszék helyettesítésével bízták 
meg. 1874-től 1894-ig a kórbonctan rendes 
tanára a budapesti Tudományegyetemen 

A kórbonctani intézet igazgatója volt. Ha

lála váratlanul következett be szivhűdés kö
vetkeztében.

Kutatásokat végzett az agy rastozatával, 

az idegdaganatokkal, a torzképződmé- 
nyekkel, bélférgességgel kapcsolatban. A 

tiszaeszlári vérvád perben a védelem szak

értőinek egyike, akinek véleménye alapján 
került sor a vád elejtésére Orvostörténeti 
kutatásokkal is foglalkozott.

Főbb művei

Elméleti kórbonctan, Hp., 1878., Der Germa- 

nicus des Lonore ein Archimedes Wien und 

Leipztg, 1881.

Irodalom

PREISZ Hugó: Megemlékezés Seb. G -ról Orv 

Hetil., 1894 44

Honti József

SCHICK BÉLA
(Ratatonboglár, I877.JM 16- 

Ncw York, 1967. oki. 30 )

Középiskoláit még Magyarországon, or

vosi tanulmányait Grazban végezte, majd 

Bécsben a gyermekklinikán helyezkedett 

el. Szakképesítésének elnyerése után tanár
segédi kinevezési kapott (1907), majd ma

gántanárrá képesítették (1912) Az I világ
háború után az Amerikai Egyesüli Álla

mokba költözött (1923), ahol gyermek- 
gyógyász professzorként nagy hírnévre 

tett szert. Magyarságát s annak léiéként 
Béla nevét haláláig (1967) megtartotta.

Kutatásait Pirquel-vel közösen kezdte 
meg s az akkoriban egyik legsúlyosabb és 
legelterjedtebb gyermekbetegség, a difté- 
na iránti fogékonyság felismerésére dolgo
zott ki bőrreakciót, amely „Schick-próba" 
néven vonult be az orvosi gyakorlatba 
Sch. B. és Pirquet közös észlelése voli e 
vizsgálatok során az első ún. allergiás eset 

és az általuk közösen megteremtett új tu
dománynak, az allergiának alapjait is kö
zösen fektették le 1905-ben kiadott köny

vükben. Emlékét szülőházán emléktábla 
őrzi.

Főbb művei

l’IKQUET Cl-Sch U Die Serumkrankheit 

Wien. 1905.

Irodalom

KARASSZON D-CSAUA B Az immunológia 

magyar mesterei (angol és magyar nyelven) 

Hp., 1992

Karasszon Dénes

SCHICKEDANZ ALBERT
(ttiala, 1846. október 14- 

Rudapest, 1915 július 11.)

Észak-Magyarországon élő, szász eredetű 
családból származott, gyermekkorát Kés
márkon töltötte. Előbb KarLsruheban tanult, 

vegyész akart lenni, de egészségi okok 
miatt tanulmányait módosítania kellett. 

Becsbe ment, ahol rövid ideig Kari Tietz 
építész műtermében dolgozott 1868 tava
szán |ött vissza Pestre és 1877-ig kisebb-na- 

gyobb megszakításokkal Ybl irodájában 

dolgozott. Ybl a távlati tervek megfestését 

mindig a gyakorlott ecsetű S.-ra bízta.
Első önálló sikerét 1869-ben a Batthyá- 

ny-mauzóleumra kiirt pályázaton érte el 
Nagyszabású terve helyett azonban egy 
egyszerűsített megoldást valósítottak meg. 

Az állandó Országház terveinek elkészíté
sére 1883-ban kiirt pályázatán a négy födi)
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egyikét kapta. 1893-ban részt vett az ezred- 
évi kiállítás történelmi főcsoportja épületé
nek tervpályázatán és az újabb fordulóra 

kiválasztott négy építész közé került. A 
műemléki épületekből összeállított épület- 
csoport gondolata - melyet Alpár sok fan
táziával megvalósított - tőle származik. 
Neki jutott osztályrészül azonban a főváros 
egyik legfontosabb városképi feladata: a 
Sugár út (Andrássy út) lezárása A mű
csarnok épületének tervezésével a művé

szek kifejezeti kívánságára ői bízták meg. 
Ekkor, 1894-ben társult Herczeg Fülöp 

építésszel, aki főként a technikai és admi
nisztratív témákkal foglalkozott, a művésze

ti kérdések S. hatáskörében maraduk.
A műcsarnok eredetileg a millenniumi 

kiállítás képzőművészeti csoportjában kiál

lítandó tárgyak részére épült, de állandó jel
leggel Az épületet 1896. május 4-én, kiál
lítás megnyitásával avatták fel. A Hősök te

rének Városliget felőli oldalát lezáró millen

niumi emlékmű tervezésére - pályázat 
nélkül, Wekerle Sándor miniszterelnök 

döntése alapján - Zala György szobrász és 
S. kapott megbízást 1895 tavaszán.

Az építés 1896-ban gyors ütemben meg

indult és a 85 m hosszú, 25 m magas ív épí
tészeti része 1905-re elkészült, az egyes 
szobrok azonban csak később kerültek he

lyükre (az utolsó 1927-ben, de 1945 után 
történlek szoborcserék). A tér harmadik 
létesítményére, a Szépművészeti Múzeum 
épületére 1898-ban hirdettek tervpályázatot. 
Az első dijat szótöbbséggel l’ecz Samu 
nyerte, S. és Herczeg egyhangúlag kapta a
II. díjat. A megbízást miniszteri döntés alap

ján ők kapták, hogy a tér egységes kialakí
tása egy építész kezében legyen A lénye

gében két tömbből álló épület kivitelezése 
1900 augusztusában kezdődött és 1906 nya

rán fejeződött be, Ez az épület a múlt szá
zad historizmusának utolsó budapesti alko
tása. Stílusát, formáit a hely meghatározta.

A mai Hősök terét meghatározó építmé

nyek mellett S. A foglalkozott más létesít
ményekkel is Tevékenységében azonban 

lakóépület tervezést* nem szerepel. Tervez

te a Vörösmarty tér és az Oktogon - sajnos 
ellx>ntott - felszíni megállóépületeit a föld

alatti vasúthoz, 3 szekszárdi múzeum épü

letét. Közreműködött az Operaház, a Ba
zilika. a Fővám épületek belső dekoráció

jának és külső megjelenítésének megkom- 
ponálásánál. Feketeházy János építész köz

reműködőjeként részt veti a II. világhá
borúban elpusztult szegedi Tisza-hid ter

vezésében. Nagyszabású tervet készített
- Heinz János főkertésszel közösen - egy 
Duna-paiti pálmakertre. Szívesen dolgozott 

együtt szobrászokkal. Ennek eredménye a 
pesti Deák-szobor, Arany János-szobor, a 
budai honvéd emlék, az Aradi vértanúk 

aradi emlékművének talpazata, a tőketere- 

besi Andrássy-mauzóleum szarkofágja és 
számos emlékműpályázat építészeti része, 
síremlékek,

1880-1902 között tanított az Iparművé

szeti Iskolán. Először az „ékítményes rajzo

lás" tanára volt, később az építészeti rajz és 

alaktan, illetve a műépítés és a lakberende

zési szakosztály tanáraként szerepel.
A Szépművészeti Múzeum befejezte 

után építészettel már nem foglalkozott, 
visszavonult és csak a festészetnek élt, 

melyet mindig szeretett. Már 1884-ben, 
amikor a Főváros Tanácsa pályázatot hir
detett olyan képek megfestésére, amelyek 

Budapest „beépített területéről mulatnak 
szebb pontot" hét képet küldött be és II. di
jat nyert. Rendszeres kiállítóként vett részt 

képzőművészeti tárlatokon. Képeinek egy 
részét a Szépművészeti Múzeumban és a 
Kiscelli Múzeumban őrzik

Egy időben az akkor alapított Műipar 
Múzeumnál nyert alkalmazást és Pulszky 
Károly munkatársaként elévülhetetlen ér

demeket szjerzett a mai Iparművészeti Mú

zeum megszervezésében, melynek titkári 
teendőit is ellátta. Kitűnő rajzkészségének 

koszónhelően ő készítette a királyi pár 
ezüst lakodalma kor a főváros által átnyúj
tott felirat rajzát, továbhá mintákat könyv- 

táblákhoz, és az 1885 évi Országra Kiál
lításon adományozott diplomák rajzait.

Hajós György
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SCHIMA A. BANDI

(Orosháza, l882.nov.23- 

Hutiapest, ,959. ápr 5.)

A polgári iskolában megkezdett tanulmá- 
nyalt 1896-ban az aradi Fa- és Fémipart 

Szakiskolában folytatta. Itt készült rajzait 
Párizsba küldték és ezeket az 1900 évi Vi
lágkiállításon az iparoktatási csoportban 

mutatták bt;. A szakiskola befejezését kö
vetően rövid ideig az aradi gépgyárban 
dolgozott, majd elnyerve az Aradi Kereske
delmi és Iparkamara ösztöndíját. Berlinbe 
utazott és egy ottani lakatosműhelyben 

vállalt munkát, de közben a berlini Iparmű

vészeti Főiskolának is hallgatója volt 1905- 
ben kitűnő minősítéssel kapott diplomát, 
képesítési remekével tanulótársait meg
előzve első lett, jutalmul tandíjál arany
ban fizették vissza neki.

Hazatérve a pozsonyi fémipari szakisko

la szakoktatója lett, majd rövidesen a müipa- 
ri szakosztály vezetésével bizták meg 1919- 

ig lanitott Pozsonyban, a város elcsatolása 
azonban távozásra kényszerítette. Ezt köve
tően a győri Állami Fa- és Fémipari Iskola 
ba nevezték ki gyakorlati oktatónak. Ebben 

a minőségben működött 1926-ig, ekkor 
nyugdíjazását kérte, és az önálló iparűzést 
választva Győr városában műhelyt nyitott. 

Művészetének kiteljesedésében a szerencse 
ls kezére játszott, mert az Est című lap tehet

ségpályázatát elnyerve 1928-ban csaknem 
négy hónapos tanulmányutat tett Ausztriá
ban, Német- é.s Franciaországban, 1935- 
l>en pedig az Olasz Képzőművészeti Köz

pont ösztöndíjával négy hónapos tanul
mányútra ment Itáliába.

Művészi pályafutása még Pozsonyban 

indult. Itteni működése alatt II Vilmos né
met császárnak díszfokost készített, a török 

szultánnak aprólékosan megmunkált vö

rösrézből kovácsolt koszorút, II. l'erdí- 
nánd bolgár cárnak pedig győzelmi relie
fet kovácsolt. Itt alkotta a 180x95 cm-es.
6 mázsa súlyú grandiózus „Kárpát őrség" 

című hadseregeket felvonultató és a legy- 

vertechnlka fejlődését is Ixjmulató domlmr-

művét, de pozsonyi „születésű" a két ha
talmas füzérben a honi virág-, növény- és 
gyümölcsfákkal mintázott „Magyarországi 

flóra" című műve is.
Győri letelepedését követően készült 

ötvös és kovácsoltvas tárgyainak zöme: a 

székesegyház úrmutatója, a hegykői és 
csornai templom áldoziatókelyhe, a szárföl
di templom magyaros cibóriuma és miséző 

kelyhe, a Rákócziánum és a Pálffyánum 
gótizáló szentségtartója, Haász István tá
bori püspök ezüst pásztorbotja stb, Nemes- 
fémből formált alkotásainál a vas- és bronz

munkái még ismertebbek és igazi hírnevet 
ezek szereztek számára. Különösen kiemel
kedik közülük a Győr-nádorvárosi ev 

templomban lévő vasból kovácsolt. 18.5 
kg-os feszülete A korpuszt elkészültéig 

460-szor hevítette, az anatómus részletező 
figyelmével koncentrálva így alakította-ko- 
vácsolta-faragta Győr és környékén még 

számos kovácsolt munka fűződik nevéhez 
a székesegyház főkapuja és belső rácsajta
ja, a főoltár szentségtartójának reliefje, a 

rábacsanaki áldozattartó rácsa, a nagyló- 

zsi templom tabernákulumának a|taja, a 
celldömölki kegytemplom trébell reliefek

kel díszített örökmécsese, a pápai egykori 
kaszinó könyvtárában a kaszinó hősi halott 
tagjainak emléktáblája, a vas faragásával 

formált győri „Rigófészekhez” vendéglő, 
valamint az .,Aranyha)ó'’ vörösréztől újon

nan kovácsolt cégére, továbbá számtalan 
felszerelési táigy, gyertyatarrók, csillárok, 
díszdobozok, hamuzók és még sok más 

használati eszköz, melyeken a szépség és 
funkció szimbiózisban élnek. Több műve a 
győri Xántus János Múzeumba került Éve
ken át a Győri Képző- és Iparművészeti 

Társulat titkáraként működött.
Emlékét Győr városa utcanévvel örökí

tette meg és díszsírhelyet adományozott 

számára.

Irodalom

VESZPRÉMI Gyrtrgy Seb A IV iparművész, 
Magyarország aranykoszorús mestere. Győr 
Városszépítrt I-'Ozeték 4. 1990.

Perebázy Károly
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SCIILESINGER LAJOS
(Nagyszombat, 1864 non I ■

Gtessen 1933 dec. tó.)

Egyetemi tanulmányait Heidelbergben és 
Berlinben végezte, olt doktorál! 1877-ben 
és olt habilitálták egyetemi magántanárrá 
1889-ben 1897-ben a kolozsvári egyetem 
ny r. professzorává nevezték ki, innen

1911-ben a budapesti Tudományegyetem

re hívták, de még ugyanabban az évben a 
giesseni egyetem katedráját fogadta el.

1930-ban ment nyugdíjba. Az MTA 1902- 
ben lev. tagjai sorába választotta. Itthoni 

működése igen jelentős volt a hazai mate
matika fejlődésében

Sokat fáradozott a két Bolyai elismerte
téséért. E téren leg|elentősebb értekezése 

J. Bolyai in Memóriám” címmel Kolozsvá
rott jelent meg 1902-ben. Egyébként Gauss 

komplexfüggvénytani vizsgálatainak egyik 

folytatója volt és több tanítványát is beve
zette ezekbe a kutatásokba Eredményeket 
ért el a komplexváltozós közönséges dif

ferenciálegyenletek elméletének kidolgo
zásában; e kérdés legkiválóbb szakembe
reinek egyike volt abban a korban. Vizsgá 
latai ma is kutatásokra ösztönöznek né
hány külföldi matematikust. Ennek megfe

lelően élete fő műveinek a „Handbuch 

dér Theorie dér linearen Dlfferentialglei- 
chungen" (1-3 köt. Leipzig, 1895-98.) és 
„Vorlesungen über lin Differentialglei 
chungen" (Leipzig, 1908) című monográ
fiáit kell tekintenünk

Irodalom

Nekrológ Matematikai és Fizikai Lapok, 1934 

Széndfsy Barna

SCHMAHL HENRIK
(Hamburg, 1846. ’  ?. - 

D m da, 1912. jiit  14)

Egyike volt azoknak, akik a 19 század 
második felében hazánkba jöttek, hogy a 

meginduló gazdasági fejlődés keretei ko

zott munkát találjanak Hazájában csak

ipariskolai képzettséget nyert, de tehetsé

ge, önképzése útján később az eklektika 
korának műegyetemi nagy akadémiai ké|> 

zettségű építészeivel egyenrangú és elis
mert építész lelt.

Először az Első Magyar Biztosító Tár

saság dunaparti építkezésén mint kő
műves kapott munkát, majd a Vámház 
(ma Közgazdaságtudományi Egyetem) 

építésénél lett segédpallér A tervező Ybl 

Miklós itt figyelt fel a nagy munkabírású 
és tehetséges emberre, irodájába vetie és 
mind nagyobb feladatokat bízott rá, csak

hamar jelentős munkatársa lett. Az Ope
raház építésénél már építésvezetőként 
dolgozott

A nyolcvanas évektől kezdve - amikor 
Budapesten nagyobb arányban megindul 

a magánépítkezés - már az ónálló építé
szek sorában találjuk Művészi irányban 

Ybl hatása alatt fejlődött és az első idő

ben kizárólag német és olasz reneszánsz 
stílusban tervezett. Ilyen az Eötvös és 

Andrássy út sarkán álló Haggenmacher 
palota, az Andrássy út 18. alatti Gschwindt- 

féle bérház. a 13. sz. alatti Del Medico- 
féle ház Később, amikor a Teréz és 

Erzsébet körút építésére keaílt sor, már 
főleg a német reneszánsz stílusában 
tervezett, ilyen a Drasche ház a Teréz 

körút és Aradi utca sarkán és a heidel- 
bergi műemlékek hatása alatt épített 
Schlossberger féle háztömb a Teréz kör
úton a Hegedűs Gyula utca és a Király ut

ca között, valamint a Múzeum kön'iton 
épített kő és sajtoló tégla homlokzatú 

bérház

A 90-es években szakit a nagy fegyel
met kívánó reneszánsz stílussal és a több 

játékosságot megengedő velencei gótika 
elemeit alkalmazza Ezt a csipkeszerű 
megjelenítést alkalmazza a Rákóczi út

7 alatt Szerv féle üzletháznál és a Rákó
czi út 72. alatt egykori Excelsior Szálló 

épületénél A spanyol-mór épületeket 

Sevillában, Cordobában és Granadában 

tanulmányozta Ennek hatása tükröződik 

a Rákóczi út 21. alatti Uránia ház homlok
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zatán és a ma moziként üzemelő belső 
térben. Legismertebb utolsó alkotása, a 
Belvárosi Takarékpénztár Székháza, a 

mai Ferencziek tere és Petőfi Sándor ut
ca sarkán Majolikával és eozin nyers 
téglával burkolta az épületet, hogy színe

ivel és formáival - a bank üzleti érdeke
inek megfelelően - kitűnjön a környező 
épületek közül A részletek gondos meg
oldása dicséri és jellemzi virtuóz szakmai 

képességét, játékosságát Az épületben 

megvalósította a pesti belváros egyetlen 
passage-át, gazdagon kiépített üvegte
tővel és portálokkal Művének befeje
zését nem élhette meg, súlyos Ibetegségé

vel Drezdában megoperálták, de rövide
sen elhunyt.

Tudatában voll annak, hogy a gazda
sági élet fellendülése, a város belterületén 
a telkek intenzívebb kihasználását fogja 
igényelni Ennek érdekében az épületek 

szerkezeteinek megreformálását kezde

ményező építészek első csoportjába tar
tozott. A régi, vastag falú házak helyeit pil

lérvázas épületeket valósított meg, nagy, 
világos, szellős terekkel. Sok nehézséggel 

járt, hogy az elavult felfogás ellenére gon
dolatainak érvényt szerezzen, és ehhez az 

acélt, mint, az építkezésnél használt új 
anyagot alkalmazta. Az Erzsébet tél és a 
mai Hercegprímás utca sarkán álló mo

dern lakóépület helyén állt (és a II. világ- 
hábomban elpusztult) Deutsch-féle üz- 

letház már a mai legmodernebb szerkeze

tű ám- és üzletházak előfutárának volt 
tekinthető Hasonló a Holczer-féle ántház 

a Kossuth Lajos utcában (többszöri át

építés után lett az Úttörő-áruház). A pillér
vázas épületek lehetővé tették, hogy a 

karcsúbb szerkezeteket igénylő gót stílust 

és annak csipkeszerúségig játékos változa

tait alkalmazza.
A/, acélhoz, mint építőanyaghoz köze

lebb jutott akkor is, amikor hidtervezők 

társaságában III dijat nyertek a Fővámház 
téri hídra 1894-ben kiírt nemzetközi pályá

zaton.
H ajót (i'yw\y

SCHMIDL ADOLF
(Königswart, 1802 máj. 18. - 

Huda, 1863.nov.20.)

1805-től szüleivel Bécsben élt, itt végez
te középiskolai tanulmányait, 1819-től 

bölcsészhallgató, 1822 és 1825 között 
jogot tanult. Először a bécsi érem- és ré

giségtárban dolgozott, majd az egyelem 

bölcsészkarán tanított. 1833-tól 12 évig a 
Lobkovitz hercegi családnál volt nevelő. 
1844 és 48 között az akkori idők legis

mertebb szépirodalmi lapját, az általa 
alapított Oesterreichische Blatter für Li- 
leratur und Kunstot, majd néhány hóna
pig a Wiener Zeitungot szerkesztette. 
1845-ben hosszabb utazást tett Németor
szágban és Keleten

1847-től a bécsi műegyetem földrajzi 
tanszékének magántanára, a bécsi akadé

mia jegyzője. 1857-ben meghívták a budai 
József Műegyetemre a kereskedelmi föld

rajz és a statisztika tanárának. Megtanult 
magyarul, s midőn a kiegyezés után a né

met tanároknak el kellett hagyniok az or
szágot, ő állásában maradhatott és haláláig 
tanított. Bár humán végzettségű volt. s 

szépirodalmi próbálkozásai is ismertek, 
jelentős eredményeket a természettudo

mány terén ért el. A földrajz különböző 

ágait felölelő könyveinek száma meghalad
ja a harmincat, köztük több tankönyv is ta

lálható
Legjelentősebbek a barlangokra vonat

kozó írásai. Vizsgálatokat nemcsak ha
zánk, hanem az egész Monarchia tenile- 

tén végzett, fő kutatási területe Szlovénia 
karsztvidékei, a Bihar-hegység, a Szilicei- 
jégbarlang, a Baradla- és az Ahaligeti-bar- 

langok voltak. Szlovéniában számos bar
langot elsőként járt be, térképezett fel és 
irt le, megfejtve Ibonyolult vízrajzi össze
függéseiket A Baradlában és az Aba- 
ligeti-barlangban végzett munkája során 
nemcsak elődei ismereteit foglalta össze, 

de önálló megfigyeléseket, méréseket is 
folytatott A Bihar-hegységet 1858-tól 

négy éven ál vizsgálta, s nyomtatásban
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megjelent monográfiája e vidék első tu
dományos igényű részletes leírása. A bu

dai hőforrásokról készíteti tanulmánya 

befejezetlen maradt. Tudományosan meg
alapozott, rendszeres kutatásai alapján a 

nemzetközi speleológiai irodalom a mo
dern barlangkutatás atyjaként tartja szá

mon.

Főbb művei

Kelsehandbuch durch das Königrcidi Ungarn 
mit cien seinen Nebenlandern... Wien, 1H35-; 
Die Haradla Hólile bei Aggtelek und die Led- 
nica Eishöhle bei Szilitze im GOmörer Comita- 

te Ungams. Wien, 1856 .; Has Hihar-Gebirge an 
dér Grenze von Ungarn und Siebenbúrgen 

Wien, 1863.; Die Ahaltgeler Hohle Wien 
1863 ; Oie Ofener Tliermen. Osterr Kevue,

1863

Irodalom

SCHMIDT Gábor: S A Vasárnapi Újság. 1863 ; 
HADOnÁS Sándor; S A Karszt és Barlang, 

1988
Székely Kinga

u. Phys. 48. 1867. 217-228 Ugyanez 
franciául: Bordeaux Mém. 5. 1867. 191

205 ). Tagjává választották a hetvenes 
években alakult .Bolyai Bizottságinak, 

amelynek az volt a feladata, hogy ren

dezze a Bolyai hagyatékot és a lényege

sebb részekből új kiadási készítsen elő 
Sikerült megszereznie a Bolyai Farkas és 

Gauss közötti levelezés anyagát is. (Bo

lyai Farkas és Gauss Frigyes Károly leve
lezése. Az MTA megbízásából szerkesz
tették, jegyzetekkel és életrajzzal ellátták 

Schmidt Ferenc és Stackel Fái. Bp., 1899- 

Ugyanez német bevezetéssel, Leipzig,

1899)

Irodalom

HALSTcD, George lirucc: Hiographical Notice 

of Franz Schmidt The American Mathematical 

Monthly, 8. 1901.; STACKEL. Paul Franz 

Sclunldt (Mit Bildnis). Jahresbericht dér Deut.v 

clien Mathematiker-Vereinigung, 11 1902

Szénáisy Barna

SCHMIDT FERENC
(Temesvár, 1827 febr. 14- 

Hudapeit. 1901. már<. 7.)

A bécsi és a müncheni műegyetemen la- 

nult; ez utóbbi helyen szerzett építész

mérnöki oklevelet. Hazatérte után Temes

váron, majd Pesten látott el mérnöki 
teendőket. Tudományos tevékenysége 
matematikai vonatkozású: a Bolyaiak 

iránt érzeti tisztelete és szerelele kész
tette arra. hogy mindent meglegyen két 

mellőzött tudósunk elismertetése érde

kében Ilyen tárgyú adatfeltáró munkás
sága következtében a századforduló tá

lán szinte a magyar matematikusok nesz

torának tekintették, és egyik legbecsül- 

tebb tagja volt a Mathematikai és Physi- 

kai Társulatnak Legelőször ő irt olyan 

összefoglaló értekezési, amely a kél 
Bolyai néhány életrajzi adatát a világ 

elé tárta (Aus dem Lcben zweier unga- 

rischer Mathematiker, Wolfgang und Jo- 
hann Bolyai von Bolya Archív. í Math

SCHNEDAR JÁNOS

(Brurm, 1826 okt 5 -

Gteisdorf /Ausztria], 1896. márc. 27.)

Műegyetemi tanulmányán 1844-ben fejez

te be Becsben, majd 1847-48-ban a bécsi 

Művészeti Akadémián továbbképezte ma

gát 1849-ben a brunni építészeti iagzga- 

tóságnál működött, de az év második fe

létől 1851-ig a bécsi Műegyetemen volt ta
nársegéd. 1851-ben meghívták tanárnak 

akkori egyetlen műszaki főiskolánkra, a Jó

zsef Ipartanodába. Oktatói munkássága 
rendkívül jelentős volt az iskola fejlődésé

re, széles körű ismeretanyaga, előadói é.s 

pedagógiai képessége segítette, hogy a 
lanárhiány ellenére a kor átlagos színvo

nalát meghaladó oktatás legyen az intézet

e n  Olykor napi 5 órát állt a katedrán, ta

nított épülolszerkezetlanl, vízépítési, út- és 

vxsútépitést, hídépítést, műtörténetei Öt 

éven át ő volt az álirázoló geometria egyet

len tanára. Jelentős része volt abban, hogy 
a József Ipariskola 1856-ra Politechnikum
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má fejlődőit 1857 május 25-én műegye

temi nyilvános rendes tanári kinevezést 
kapott.

Az 1850-60-as években gyakorlati téren 
is működött, részt vett a Üpótmezei Elme
gyógyintézet tervpályázatán, tradrozta és 
építette a budai közúti vaspályát. Bár anya
nyelve nem volt magyar, csakhamar kivá

lóan megtanult magyarul és számos tan

könyvét, amelyeket németül ín, maga for
dította magyarra.

Eközben számos műszaki kifejezésre 

alkotott magyar szót, amelyek általánosan 

elfogadottakká váltak é.s továbbfejlesztve, 
korszerűsödve ma is használatosak

Irodalom

Építő ipar - Építő művészet, 1896.; Magyar Épí

tőművészet 1975^5.

Hajós György

SCHÖPF-MÉRF.l ÁGOSTON

(Győr. 1804 szept 24. - 

Manchester, Anglia, 1858. márc 12.)

Tanulmányait Bécsben és Paduában végez

te. az utóbbi helyen szerzen orvosi okleve

le 1828-ban, majd 1830-ig Bécsben gya
korló orvos 1830-tól Pesten magánorvos 

1835-ben a gyermekgyógyászatra, az orto

pédiára és az orvostörténelem oktatására 
nyújtott be kérelmet a pesti orvosi kar ta

nácsához, de 1836-han az orvostorténclem- 

re kapott rk tanán megbízást, 1844-ben pe

dig a gyermekgyógyászatra. 1836-ban Pes
ten - a mai Puskin utcában - ortopédiai 

magángyógyintézetei nyitott, amelyet az 
1838 évi jeges árvíz elpusztított. Ekkor 

helyélje alapította meg a pesti szegények 

kórházát, amelyet a Pesti Nőegylet gyűjté

sekkel támogatott Úttörő munkásságot 
lejtett ki a hallgatózás és a kopogtatás vizs

gálati módszerének alkalmazása terüle
ten, s a kórházakban elrendelte a kórlapok 

rendszeres vezetését Az ovostörténelem 
oktatása területén az ún mediterrán isko

lát honosította meg, és működése alatt 
számos ilyen tárgyú disszertáció született.

Jeles sebész és szemész volt: alkalmazta a 
Ix’ir alatti in- és izommelszésl, a kancsalsá
got műtéttel korrigálta. Ó irta az első ma

gyar nyelvű gyermekgyógyászati tanköny
vet A szabadságharc alatt előbb koleraor
vos, de 1848 októberétől honvédorvos,

1849 januárjától az olasz légió törzsorvosa 
A szabadságharc bukása után Törökor

szágba menekült, 1850 januárjában Angliá

ba távozott. Előbb Londonban élt, 1851- 
ben Manchesterben gyermekkórházat ala
pított. Emlékére 1954-ben emlékérmet ala

pítottak.

Főbb művei

A mellbetegségek biztosabb megismerése Uu- 

ita . 1842.; A pesti gyermekkórház 5 1/2 évi mű 

ködésének áttekintése. Pest, 1845.; A gyer

mekgyógyászat tankönyve Buda, 1847.; On 

spjism and eonvulsions of childrcn. Edinburgh,

1850 ; Disorders of infantile development and 

rickets. London, 1855.

Kapronczay Károly

SCHLHLEK ELEMÉR

(Kéitnárlt. 1893 szept 3- 

Rmtapeit, 1964. oki 14.)

Gyógyszerész családból származott, ma

ga is gyógyszerészetet tanult a budapes
ti Tudományegyetemen. Doktorátusát 

1920-ban szerezte meg. Az egyetemen 
maradt és az 1 sz Kémiai Intézetben 
Wtnkler Lajos mellett dolgozott mint tanár
segéd, közlien hosszabb tanulmányutat 

tett Európában és az Egyesült Államokban 
Elsősorban higiéniai intézeteket keresett 

fel, mivel 1927-ben az újonnan alapított 
Országos Közegészségügyi Intézet ké

miai osztályára került, amelynek hamaro
san vezetőjévé nevezték ki Feladata itt a 
hivatalos gyógyszervizsgálal megszervezé

se volt 1944-ben a Tudományegyetem 

analitikai és szervetlen kémiai tanszéké
nek professzorává hívták meg, Szebellé- 

di László utódaként 1941-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia lev., 1945-ben 1 
tagjává választotta Két ízben tüntették ki 

Kossuth-díjjal
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A klasszikus analitikai módszerek to
vábbfejlesztője volt, s különös érdemei 
vannak a gyógyszeranalitikai módszerek 
fejlesztésében A Vilecz-cel kidolgozott 
kénsav-peroxidos roncsolásos redukciós 

és bromatometriás módszere - gyógy

szerkészítmények arzén- és antimonlartal 
mának meghatározására - széleskörűen 

elterjedt, s azt brómos litrálások területé
re is kiterjesztette A térfogatos analitiká
ba számos új redoxindikátort vezetett t)e 

Az Acta Pharmaceutica Hungarica főszer

kesztője volt.

Irodalom
VÉGH Antal Sch, E. Magyar Kémiai Folyóirat, 
196-t . LENGYEL Béla: Scli. E. FeLsf>oktatáSi 
Szemle. 1964.; Acta Chimica Hungarica Sch. F. 
emlék-száma, 1964.

Szahadváry Ferenc

SCHULEK FRIGYES

(Pest. 1841. non 19- 

Balatoulelle, 1919 szept 5.)

Budán kezdte tanulmányait, majd a bécsi 
akadémiára ment Itt Friedrich Schmidl, a 

neogótika lelkes építésze volt a tanára. 
(Schmidt egy másik tanítványa ekkor Ste- 
mdl Imre, lásd ott.)

Mint diák és a Wiener Bauluitie tagja, 

számos műemléket keresett fel, és hama
rosan részt vett középkori épületek restau

rálásában. 1870-ben visszatért Magyaror
szágra annak ellenére, hogy meghívást 
kapott a németországi Ulm székesegyhá

za építésének vezetésére A budapesti Min- 
tard|Ziskola tanára lett, majd 1902-ben, Ste- 

indl halála után a József Műegyetemen (a 

Budapesti Műszaki Egyetem jogelődje) 
professzor.

Az 1872-ben alapítón Műemlékek Ideig

lenes Bizottsága első építésze volt, 1875- 
ben a Magyar Tudományos Akadémia tag
jai közé választotta

Schulek jelentősebb műemlék-restaurá

tor volt, mint építész, legnagyobb munká

ja a budavári Nagyboldoga.ssznny-templom

(Mátyás-templom) teljes helyreállítása volt. 

A 19. század második felében ez az épü
let egyre inkább a nemzeti templom sze

repét töltötte be, amit a Halászbástya ké 

sőbbi hozzáépítése is hangsúlyozott. A 
gótikus templomnak gyakorlatilag min

den kövét kicserélték vagy átfaragták, és 
ahol nem volt más támpont, Sch. F. terve
zett új és díszes részleteket, mint például 

a déli homlokzat vagy a toronysisak. A 

templomot mintegy kiegészíti a szintén 
Schulek által tervezett neoreneszánsz Ha

lászbástya (1895-1903), amely egy közép
kori erődítési fal fantáziadús utánérzése. 

Egyéb helyreállításai (lőcsei városháza, az 

ákasi, karosai, pozsonyi templomok stb.) 

szintén jelentős átépítéssel, önkényes vál
toztatásokkal jártak. Ezt a módszert ké

sőbb többen bírálták.
Kisszámú önálló munkája a századfor

duló környékéről többnyire neoromán, 

élete végéig hű maradt a történeti stílusok
hoz Legnagyobb közülük a kéttornyos-ku- 

polás szegedi fogadalmi templom (1909), 

melyet Friedrich Schmidt egy másik tanít
ványa, Foerk Ernő fejezett be 1930-ban, 

részben módosított formában. Legismer- 

lebb dolgozata: A budavári fóegyház kör
nyékének rendezése, és Szt István király 

emlékének kérdése (Magyar Mérnök- és 

Építész-Egylet Közlönye, 1894 ).

Irodalom
FORSTER Gyula Sch F. Akadémiai cmlékbe- 
szédek, 19/6. Bp., 1925.; S ZALAI Imre A Ha
lászbástya. Up., 1962.; SISA József. Steindl, 
Schulek und Sehulz - drei ungarische Schiller 
des Wiener Dnmhaumeistens Friedrieli von 
Schmidt. Mitteilungen dér Gesellschaft für 
Vergleithende Kunstforsehung in Wien, 1985

Sisa József

SCHULHOF UPÓT
(Haja. 1847 nutre. 12- 

Pánzí. 1921 oki 10.)

Magyar származású párizsi csillagász, a 
„Ilureau des Lnngitudes" fómunkatársa, 

M MTA levelező tagja (1878), az Académie
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des Sciences tag|a, a Becsületrend üszti 

keresztjének tulajdonosa.
Egy sokgyermekes, nagyon szerény 

könilmények közt éló hajai rabbi legki
sebb fia. Iskoláit szülővárosában végezte 
Magasabb képzettséget csak családjának 

nagy áldozata árán szerezhetett. Az áldo

zatkészség és az önzetlenség nagy hatás
sal volt rá, és az ő jellemét is ilyenné for

málta. Családja orvosnak szánta, de őt 
már fiatalon a matematika vonzotta ,A bé

csi Tudományegyetemre iratkozott be, 
ahol Theodor V. Oppolzernél az elméle
ti, Kari Ludwig V. Littrow mellett a gyakor

lati csillagászat ismereteit sajátította el. 
I.ittrow hamar felismerte tehetségét, és 
asszisztensként alkalmazta a bécsi Egyete 
mi Obszervatóriumban.

Bécsben főleg az égitestek (kisboly

gók, üstökösök) pályájának számításával 

foglalkozott, de 1875-ben ő fedezte fel az 

első ún. kisbolygót is, amelyet az osztrák 

egyetemi csillagvizsgálóban észleltek Erős 

rövidlátása miatt azonban szívesebben 

végzett számoló munkát, mint távcsöves 

észlelést, és pályaszámításaival rövidesen 
külföldön is Ismertté vált. Cikkei a külföl

di szaklapokon kívül a Természettudo
mányi Közlönyben, majd az MTA Érteke

zések a Mathematikai Tudományok Koré

tól című kiadványában jelentek meg. 
Ekkoriban gyakran látogatta meg bajai ro
konait, és ott észlelte az 1872. november 
27-i rendkívül sűrű hullócsillag-záport, 
amikor a felvillanó meteorok számát tíz

ezerre becsülte.

Pályaszámításai felkeltették a párizsi 
Nemzeti Obszervatórium aligazgatójá

nak. Maurite Loewynek (Lővy Mór, 1833- 

1907, ugyancsak Magyarországon látta 
meg a napvilágot) érdeklődését, és meg

hívta a párizsi csillagászati számolóinté- 
m  (Bureau des Longítudes = a földrajzi 

hosszúságok hivatala) munkatársául. 

1K75 ben lett a híres intézmény munka- 
lárva, I884-I>en főmunkatársa, doktori 

címmel III dolgozott 1915-ben bekövet

kezett nyugdíjazásáig.

A francia Csillagászati Évkönyv (Connaí- 

sance des Temps) táblázatainak egy részét 
6 számolta, de leginkább az ún többtest 

probléma érdekelte: kettőnél több égitest 
kölcsönhatása és mozgásuk meghatáro
zása Ez a feladat általános formában nem 

oldható meg, de egyes speciális esetre a 
keresett adatok kiszámíthatóak. Egy ilyen 
speciális eset vizsgálatával és számításával 

elén, nagy jelentőségű eredményéért kap

ta meg a Francia Tudományos Akadémia 
Vaillant-díját 1877-ben. A következő évben 

(1878) választotta levelező tagjául az MTA 
is. Székfoglaló értekezését 1878-ban „A 
Coggia-üstökös pályaszámítása" címen, 

magyar nyelven tartotta. Ettől kezdve igen 
sokat foglalkozott az üstökösök pályádnak 
kiszámításával. Különösen értékes munkát 

végzett az ún. rövid periódusú üstökösök 
vizsgálata terén Korábban úgy vélték, 
hogy .íz üstökösök túl nyomó többségének 

keringési ideje néhány száz, vagy akár 
százezer év. S, L. számításai egy sor üstö

kösről megmutatták, hogy ezek már né

hány év alatt megkerülik a Napot. Volta
képpen az ő vizsgálatai vezettek az ún. rö
vid periódusú üstökösök felfedezésére 

Behatóan tanulmányozta az üstökösök 
széthullásának okait, és elsőként tanul
mányozta az ún nem gravitációs hatások 

lehetőségét. (E kérdésre napjainkban tér

tek vissza!)
Másik nagy jelentőségű munkája a Hold 

igen bonyolult mozgásának számítására 
vonatkozó táblázatok számottevő egysze
rűsítésére vonatkozott. E számítások az 

akkori időkén igen nehézkesek voltak, és 
az egyszerűsített, jól kezelhető táblázatok 
nagymértékben megkönnyítették a szá

moló csillagászok munkáját. Ezt az ered

ményt két díjjal is jutalmazták.
Életének utolsó éveiben sokat fárado

zott. hogy korán elhunyt barátja és mun
katársa, J. Bossert hatalmas katalógusát a 

csillagok tért>eli mozgásáról, teljessé te
gye és lx-lejezze liz a ma is fontos forrás
munka meghozta számára a Francia Aka

démia J-alande" emlékérmét. Ó inaga
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1900-tól hozzáfogott egy tökéletesített sa

játmozgás katalógus szerkesztéséhez, de ez 
a munkája halálával befejezetlen maradt 

Hihetetlenül nagy számoló munkát vég
zett, abban az időben, amikor még kézi 
számológépek sem álltak rendelkezésre 

Magyarországi kapcsolatait az első világhá
borúig fenntartotta. Több cikke magyar 

nyelven jelent meg először. Legtöbb írását 

azonban a francia Comptes Rendus és a 
német Astronomische Nachrichten közöl
te. 1920-ban szélütés érte, de még betegen 
is, szinte halála napjáig dolgozott. Munkás

ságára a francia és a magyar nép egyaránt 

büszke lehet.

Fő művei

A Biela-féle üstökösről TTK 1H?3 ; Hullócsil

lagok megfigyelése. IJ o. 1872/38. 393-, Az 

1870 IV.sz üstökös tlefiiwiv pályaszámítása 

Bp., 1874..; Az 1871 U littókös delinitiv pálya

számítása. Bp.. 1874.. Az 1873. VII. SZ. Cog- 

gia-Wienecke üstökös pályaszámítása Bp.,

1881 ; Astronomische Nachrichten. Kiél, 1875- 

től, Comptes Rendus Párizs, 1876-tól, Bulletin 

Astrnnomlque, Paris, t88H-tAI stb

Irodalom

Két csillagász Párizsban (Loewy és Schulhof), 

Vasárnapi Újság, 1878/6., S. L. Ellenőr, 

1878/184 BlGOUnAN, G : L S  Bulletin de la 

Société Astronomique, 1921/3 , BARTHA L- 

VAJDA P Egy magyar csillagász Párizsban. S 

L Francia Műszaki Tájékoztató. 1980/5., Csil

lagászattörténet A-Z. 189 ; Akadémiai Alma

nach (.A Ugok munkálataid, 1880,1K81.1882 

POGGENDORFF's Biographisclk-Uterarisches 

Handwönerbuih.

Bariba Lajos

SCHULLER AIADÁR

(Budapest, 1880 J iil 21- 

Belgium, 1960. m áj 22.)

Vegyészmérnök. A budapesti Műegyete

men tanult, majd a charloltenbuigi (berli

ni) TechnLsche Hochschule fotokémiai tan

székén doktorált. Itthon, majd külföldön 

dolgozott. 1924-ben, Párizsban ismerke

dett meg L Gevaen-tel, aki meghívta őt ant
werpeni gyárába, ahol azután évtizedekig

munkálkodott. Állandó munkatársa Ke
resztesi László volt. Továbbfejlesztette a 
fényérzékeny réteget hordozó fümszalag 

öntési technológiáját, tökéletesítette a film- 
ontő gépeket, új eljárást dolgozott ki a nit- 

rocellulóz oldószer visszanyerésére, és fel
találta az .éghetetlen" triacetát filmet. Azó 

találmányai alapján hozta forgalomba a 
Gevaert cég 1937-ben az első nem gyúlé

kony, biztonsági filmanyagot. Belgiumban 

megkapta az I. osztályú ipari érdemrendet 

es a belga Koronarend Lovagkeresztjét. 

I:óbb müvei

Das Schwarzungsgesetz fester lichtemfindli- 

clier Sdiichten. Zeitschrift fúr wissenschaftliche 

Photographie Leipzig, 11. 1912.. A sensito- 

metria módszerei. Klny. Magyar Chemikusok 

Lapja. 1912 7—8.; A fényképezés eljárásai és re

ceptjei. A fény folyóirat kiadása. Bp., 1917

Irodalom

In memóriám de heer A Sclv Gevaert Posi, 

1960. jún.; VAJDA Pál: Ungarische Bahnbrecher 

dér I’hototechnik, dér Photooptik und dér 

Photochemie. Technikatörténeti Szemle, 12 

1980-81,, Bp,, 1981

Vajdáné Csizmarík Irén

SCHWARZ DÁVID

(Keszthely, 1850 dec 7.- 

Bfa, 1897Jan 13)

Technikus, a merev rendszerű, könnyű
fémül készült, kormányozható léghajó fel

találója. Zágrábban fafeldolgozó üzeme és 
fatelepe volt, csak 40 éves korában kezdett 

foglalkozni a kormányozható léghajó épí

tésének gondolatával Léghajóját nem gumi
val impregnált liallonszövetből, hanem en

nél sokkal ellenállóbb anyagból, fémből 

akarta felépíteni. Kidolgozott terveit Bécs

iben liemutatta a hadügyminiszternek, aki az 

elgondolás újszerűségét elismerte, de a 

megvalósítás lehetőségét kétségbe vonta, és 

ezért anyagi támogatást nem adott A bécsi 

katonai attasén keresztül meghívást kapott 

Oroszofszágba, ahol kél évig l’étervároit 

dolgozott léghajóján Az elkészült léghajói 

azonhan nem leheteti megtölteni hidro
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géngázzal. Amikor a felszállásra kitűzött 
határidő lejárt, az orosz kincstár beszüntet

te a további támogatást. Oroszországból 

Berlinbe ment, itt megismerkedett Berg Ká
rollyal, egy alumíniumíeldolgozó üzem tu
lajdonosával, aki tervei iránt érdeklődött, 

1895-től dolgozott az alumíniumból ké
szült, rácsszerkezetű léghajó megvalósítá

sán. Üzemeit eladva, egesz vagyonát felál
dozta célja elérése érdekében. Az 1896. 

október 9-én tartott első próbarepülés ered
ménytelen volt, ,i rossz minőségű hidrogén

nek nem volt megfelelő felhajtóereje A 
vegyészeti gyár azonban nemsokára meg

felelő töltőgázt szállított. Szervezete azon

ban a túlfeszített munkát és a sok balsikert 

nem tudta elviselni, 1897 január 13-án 

meghalt. Az 1897. november 3-i - sikeres - 
próbafelszállásnál már csak özvegye jelen

hetett meg, aki a léghajó terveit - Berg Ká
roly révén - eladta Zeppelin Ferdinánd- 

nak. Sch. D. elgondolásait is figyelembe 

véve alkotta meg Zeppelin a róla elnevezett 
léghajótípust. A próhafelszállás után Schwarz 

léghajójáról a szakértők is megállapították, 
hogy „elgondolása azt bizonyítja, hogy 
megtalálták a fémből készült léghajó készí

tésének és kormányzásának módját" A 

Schwarz-féle léghajó 47,5 méter hosszú, 
13.5 méter átmérőjű, két végén kúpos, hen

ger alakú test volt. Ezt a testet 0,2 mm vas

tag alumíniumlapokkal borított rácsszerke- 

zetű váz alkotta. (Fz volt a világon az első 

héjszerkezetű légi jármű.) Térfogata 3605 m1 
volt, a legnagyobb az addig építettek közül. 
A gondolát alumíniumrudakkal mereven 

hozzáerősítették a léghajó testéhez. A 2 
méter átmérőjű légcsavarokat 505 kg töme

gű, négyhengeres, 16/12 lóerős Daimler- 

motor hajtotta

Irodalom

MOEDEUECK, W L : Balloné dlriglhOe Sdiwsirz 

L'Aeroiumu. IH97 XII ; VIVIAN, E. C.: A Ili- 

tory of Aeronaulttx London, 1921 IIERG, 

Carl Dávid Schwara-Cari Herg-Gnif Zeppelin. 

Kin Ik'itr.tg zűr Gesduclite dér Lulischiffalin in 

DeuLschland. München, 1926.; SINCIjMR, J. 

\ Airsliip.s in peace and war London, 1934 ;

Ve|glin, K E. Ocserki po isztorn lelnogo gye- 

la. Moszkva, 1940 I , CHAMHE, R.: Hisroíre de 

I' aviation Paris, 1948 ; HÉV Pál: Emlékezés a 

kormányozható léghajó magyar származású 

feltalálójára. Közlekedéstudományi Szemle, 

1967. 2.; VAJDA Pál—ifj IlAKTHA La|os: Magyar 

feltalálók és találmányok. In: ORLOWSKl- 

PKZYROWSKI: Találmányok könyve. Up., 19K2.

Vajdáné Csizmánk Irén

SCI fWFJTZE R PÁL

(Miskolc, 1893- máj 20- 

State College, 1980. ápr. 12.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Mű

egyetemen kezdte 1911-ben, és már má
sodéves gépészmérnök-hallgatóként iga

zolta különleges képességeit: 1913-ban a 
rangos Horváth Ignác-pályázat nyertese 

volt, amire mindig büszkén emlékezett 
vissza. Az első világháború alatt félbesza

kadt tanulmányait 1917-ben fejezte be. El

méleti és gyakorlati tudásának továbbfej
lesztése végett 1920-ban áthajózott az Ame

rikai Egyesült Államokba, ahol kezdetben 
munkásként dolgozott egy New York-i 
gépgyárban, de csakhamar szerszámszer- 
kesztéssel bízták meg. Innen 1922-ben 

Pontiacba, az Oakland Motor Cár Co. gyá
rába ment át, ahol motorkonstruktőr lett A 

dízelmotorokról írt két tanulmányának 
megjelenése után, 1923-ban tanársegédnek 

hívták meg a pennsylvániai State College 
állami egyetemére, majd 1927-ben társta
nárrá nevezték ki. Itt nemcsak az elméle
ti oktatást emelte magas színvonalra, ha
nem az általa létesített motorkísérieti labo

ratóriumban a gyakorlati képzést is. Egy

éves szabadságát 1929-ben arra használta 

fel, hogy a németországi, drezdai műsza
ki egyetemen a világhírű Mollier és Nügel 
professzorok előadásait hallgassa, majd 
megvédte termodinamikai tárgyú disszer

tációját. Visszatérve Amerikába, folytatta ta
nári és tudományos tevékenységét. Publi
kációi nevét világszerte ismertté tették, és
1936-ban rendes tanárrá nevezték ki Az 

amerikai, olasz, német és japán motor
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gyárak rendszeresen kértek tőle .szakta
nácsot, sőt az Egyesült Államok kormánya 

is gyakran vette igénybe kivételes tudását 

és invendózus szabadalmait. Ezek kozott 
volt a dízelmotorban fellépő hibák okainak 

gyors feltárására és kiküszöbölésére szol
gáló tolókás diagnosztizáló, amit az ame
rikai haditengerészei különösen a tenger
alattjárókon használt nagy sikerrel. A több 

mint 30 szabadalmazott találmány egyike 
volt a negyvenes években kidolgozott füst

mérő eljárás és berendezés, amit szabvá
nyosítottak is. Sikeresek voltak a befecs
kendezés és a tölléscsere törvényszerűsé
geire vonatkozó vizsgálatai, ill kísérletei. 

A kétütemű dízelmotorok töltescseréjéről 
szóló könyve Scavenging of Two-Stroke 

Cyde Diesel Engines dmen 1949-ben jelent 

meg és világhírű lett. Tíz év múlva spanyo

lul is kiadták. A feltalálói tudományos te
vékenység kiszélesítése és kihasználása 

érdekében alapította a Schweitzer-Huss- 
mann mérnöki irodát 1952-ben Ennek 
egyik jelentős alkotása a Lycoming gyár ál

tal kivitelezett, kétütemű, léghűtéses dí
zelmotor, amelynek számos kiváló jellem

zője volt (ezek közé tartozott az altala be
vezetett fontos paraméter. 3 fajlagos térki

használás is).
Az egyetemi katedráról 1957 ben vonult 

nyugalomba, de sem előadói, sem alkotói 

tevékenységéi nem hagyta abba. Előadá
sokat tartott Amerikában, Európában és 
japánban. Amikor 196'i-ben, 28 évi távol

iéi után újra hazalátogatott, készségesen 
I lekapcsolódott a GTE gépjármű- és motor

technikai szakosztályának munkájába. 
Előadást tartott a BME-n, ahol ismertette 

egyik legnagyobb jelentőségű találmányát: 

az „Optimizert" és lx:mutatta annak első, 

demonstrációs célokra készüli példányát. 

Kiszámította. hogy egy elektronikusan sza

bályozó optímizer alkalmazásával 40% 

üzemanyag-megtakarítást lehet elérni. Szá
mításainak helyessége igazolódott A be

rendezés továbbfejlesztését pedig, mint 
az Optimizer Conirol Corp egyik alelnö- 

ke biztosította. A liMI' 1967-ben tisztelet

ivel! doktorává avatta volt tanítványát 1967- 

ben, a miskolci NME meghívására, szülő
városát is meglátogatta.

Tudományos kutatásainak, találmányai
val kapcsolatos kísérleteinek eredményeit 

több mint 200 publikációban tette közzé, 
angol, német, francia, spanyol, olasz, japán, 

lengyel és magyar nyelven.

Főbb müvei
A Practical Way to Study Engine Performance. 
Power, 1923.; A New Teehnique and Appará

tus fór Testing Diesel Fuels. Automotive Indust
ries, 1935.; Spray Penetration Engineenng, 

1938.; Scavenging of Two-Stroke Cycle Diesel 
Engines, New York, 1949.; Closed-Circuit Oil 
System fór Turhojet and Turboprop Aireraft En

gines, Aeronautkal Engineering, 1951 . Hyhrid 
Engines. SAE Trans, 1963 , Lycoming S&H, 

The Compact Multifuel Engine. SAE Trans , 
1964 . Future Development in Internál Com- 

husuon Engines. Japan JSAE, 1966.; Optimizing 

Control System, w. Coauthors SAE Trans.,
1966 , Lycoming S&H Engine, (társszerző). 

MTZ (németül), 1966.; ElTect of Phasing on the 

Performance of Supercharged Internál Coni 
bustion Engines. ASME Trans., (társszerző).

1967

Irodalom

JUHÁSZ, Kálmán J Spray Literature Absöacts 
Heidelberg (németül), 1959.; TER!'L\N Sándor 

Gépjármüvizsgálatok. Hp., (egyetemi tk.) 1-5 
kiadás, 1961-1977 ; Sch P. prof. Üp , Jövő Mér

nöke (HME), 1964.; Sch. P. prof köszöntése. 

Járművek. Mezőgazdasági Gépek, 1969., 1973 , 
197K, HtISSMANN, A W Prof Dr Ing Dr 
tech h c. Paul H. Sch. 80 Jahre MTZ (néme
tül), 1973.; Optimizer Hoomed as Key to Un- 

luck Fuel Efficiency. The Patriot Harrishurg 
Pa.. USA, 1977.. Congratulation. Automotive 

Engineering (USA), 1978.; Nekrológ. Jármüvek, 
Mezőgazdasági Gépek, 1980

Terplán Sándor

SEBOR JÁNOS

(l'acskó. 1890. ílec 27.~

Sopnni, 1965/cbr 26 )

Kdesapja főerdész volt, édesanyja is erdész 

családból származott. 1909-ben érettségi
zett a zental főgimnáziumban Felsőfokú
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tanulmanyait Selmecbányán a Bányásza
ti és Erdészeti Főiskola Erdőmérnöki Osz

tályán 1913-ban fejezte be. Az ezt követő 

kötelező két év gyakorlatot ürsován és 
Lúgoson töltötte. Iu birtokrendezési, föld
mérési és üzemrendezést munkákat vég

zett Sikeres államvizsga után kitüntetéses 
erdőmérnöki oklevelét 1915-ben vehette 
át. Utána Lúgoson, Besztercebányán, Bus- 
tyaházán dolgozott vasúltervezési és épí

tésvezetői munkakörben. Munkájának és 
kiemelkedő képességének eredménye

ként 1918. március 10-én került Selmec

bányára Jankó Sándor professzor mellé az 

Erdészeti Földméréstani Tanszékre tanár
segédnek Az ősi alma matert Sopronba 
költözésekor is követte. 1923-ban Jankó 
professzor halála után, adjunktusi beosz 

tásban megbízták a tanszék vezetésével, 
amely tisztséget 42 éven át, halála napjáig 

viselte. Iskolái teremtett, generációkat ne

velt fel.

Tanszéki, sokoldalú tevékenysége mel
lett az 1925-27 évben a bécsi műegyetem 

földmérnöki szakának hallgatója. Ugyanitt 
földmérőmérnöki oklevelét 1931-ben sze

rezte meg,
1926-ban főiskolai rendkívüli, 1931-ben 

rendes tanári címet ka|X>it; 1934-l'»en egye

temi nyilvános rendkívüli, 1938-ban rendes 

tanárrá nevezték ki.

Időközben erdőtérképeket készített 

Pannonhalma, Szabadszentkirály, Röjtök, 

Erdőcsokonya, Rábákétól ...községek ha
tárában Itthon és Ausztriáiban részt vett há
romszögelési munkákban, 1938-ban irá

nyította Coruin törökországi város lelme- 

résí munkáit,

A budapesti Műegyetem Bánya-. Kohó- 

és Erdőmérnoki Karának 1943- 44-lx*n és
1947-48-ban dékánja, 1944-45 ben és

1948-49-ben ivedig prodékánja lett Az 
1944-45-os évben mutatott példás, bátor, 

emberi helytállása (az intézmény kitelepí
tésének, műszer és eszközparkja elvitelé
nek megakadályozása) ma már legenda 

1948-ban az Országos Hrdészeti Egyesillet 

elnökévé választotta.

S. J.-nak elévülhetetlen érdeme volt ab

ban, hogy 1949-ben Soproniban kezdődhe

tett meg a földmérő mérnökök képzése Az 

új karnak megalakulásától 1955 végéig 
megbízott vezetője volt.

Kialakította és oktatta az erdészeti föld 

méréstan, vadpatakszabályozás (később,
1958-ban hidrotechnikai melioráció), foto

grammetria, valamint az általános geodé
zia (1949-től 1959-ig a Föklmémöki Karon) 
cimű tantárgyak tananyagát.

ízig-vérig pedagógus volt, de mint tudós 
is jelentősen gazdagította az egyes tudo

mányágakat. Tudós tevékenységének 
összefoglaló műve Az általános geodézia

I., II. című (1953. 1955) tankönyv, A kitű
nő műben összegezte addigi munkájának 
eredményeit.

A l>écsi Richard Schumann professzor 
hatására elsőként vektoros kiegyenlítés

sel foglalkozott. Kimutatta és kutatta a fo

togrammetria erdészeti alkalmazásának 
szükségszerűségét és lehetőségét A kuta
tási eredményeket az oktatásba beépítette 

és több nagy figyelmet érdemlő tanul
mányban. számtalan előadásban publikál

ta Elkészítette az Erdészeti zsebnaptár 

földméréstani részét.
Számos bizottságban irányította és 

szolgálta a tudományág fejlődését. Ve
zetője volt az MTA Geodéziai Bizottságon 
belül működő fotogrammetriai albizott

ságnak.
Kiemelkedő munkásságának minősíté

se 1951-ben a Magyar Népköztársaság 
Érdemérem arany fokozata kitüntetés;

1959-ben „Lázár Deák" emlékérem; 1963- 

ban „Bedö-dij”. 1953-ban tudományos 
munkájának elismeréseként az MTA-tól a 

műszaki tudományok kandidátusa foko
zatot kapott; 1962-ben az EFE díszdoktor- 

rá avatta Vallotta, hogy a tananyagot kö
zepes képességű é.s felkészültségű okta
tók is meg tudják tanítani közepes szinten, 
de a tantárgyat megszerettetni csak a leg

jobbak képesek.
.Sírja a soproni Szt Miliály temetői x.*n ta

lálható
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Irodalom
KÁLDY J Dr- »S. J-. Az Erdó 14. 1965- 5-. 

TÁKCZY-HORNOC11 Antal nekrológul S J- 

ról. Gttxl. és Kart. 1965/3; KOCSIS J S J. Sop

roni Szemle, 1965/4.; ZILAHI J : S. J. Mindnyá

jan voltunk egyszer az Akadémián EFE Jubi

leumi Évkönyve II., 19H3-; BÁCSATYAI L.. S. 

J élete, munkássága és öröksége. Geod és 

Kart 1990/5

Szabó Gyula

SEEFEHLNER GYULA

(Budapest, 1847. aug. 9 - 

Budapest, 1906 ju t 21.)

Az általános iskolát Pesten, a középiskolát 
Becsben végezte 1865-ben iratkozott be 

Zürichben a Technische Hochschule, Mű

szaki Főiskolára, ahol tanulmányait 1868- 
ban fejezte be 1869-ben a Karlstadt-Fiumei 

Vasútépítő Társaságnál kapott állást.

1871-ben megnősült és Pesten a Magy 
Kir Államvasutak Gépgyárában hídterve- 

zőként dolgozott. Hamarosan a hídépítő 

gyárrészleg vezetőjévé nevezték ki és 
nevéhez számos vashíd építése kötődik. 
Építésvezetője volt a déli összekötő vas
úti hídnak, két pozsonyi, győri, komáro

mi, esztergomi és újpesti Duna-hidak- 

nak, valamint a Margit híd szigeti lejáró

jának Közvetlenül irányította a Fővám té

ri (ma Szabadság híd, más néven Ferenc 
József híd) építését 1894-96 között Ezt 
követően 1898-ban a Diósgyőri Vasgyá
rat és a Budapesti MAVAG-ot közös igaz
gatóság alá vonták és S Gy., mint műsza

ki főfelügyelő irányította az Erzsébet híd 

építését a lánc-tagok gyártásától a végső 

szerelésig. A hídépítésben végzett mun
kásságáért 18“ -lx.-n a cléli összekötő híd 

átadásakor a Szolgálati kereszt arany fo
kozatát, 1896-ban, okt. 4-én a Ferenc Jó

zsef hid avatásakor a Ferenc József-rend 
Lovagkeresztjét, az 1903. okt 3-án átadott 

Erzsébet híd építéséért a betegsége miat

ti korai nyugállományba vonulásakor a 

Vaskoronarend III fokozat kitüntetést 
kapta.

1880-ban meghívott tanárként a Mű
szaki Egyetemen az acélszerkezetű hidak 

építését oktatta. Tervezői, anyaggyártási 

és építésvezetői munkásságát számos köz
leményben publikálta, a Magyar Mémök- 
és Építészegylet könyvtárosa, majd szak

osztályvezetője volt. 1906-ban bekövetke
zett korai halálát agyvérzés okozta, amelyet 
a vaskartell felmondása utáni vasipari krí

zis (sztrájkok és munkás elbocsátások) 

alatt súlyos vezetői gondjai miatt szenve
dett el.

Irodalom

MTA, Építés-Építéstudomány 23 3—4 . A See- 

fehlner-család története, Ewald SEEFEHLNER, 

kézirat,; Az osztrák Ki-Kicsoda könyv Egon 

Seefchlner címszava.

Laár Tihor

SEGNER JÁNOS ANDRAS

(Pozsony, 1704. okt. 9-- 

Hatle, 17y7. okt 5 )

Iskoláit Pozsonyban és Győrben végezte 
Tudományos érdeklődése korai jelent
kezésében szerepe volt Bél Mátyás é.s 

Mikoviny Sámuel hatásának. Főiskolai 
tanulmányait a debreceni Református 

Kollégiumban kezdte 1724-ben, de egy 

évvel később már a jénai orvostudomá

nyi egyetemen tanult, ahol a kor szoká
sa szerint fizikát és matematikát is hallga

tott. 1730-ban megszerezve orvosi okle
velét, Pozsonyban kezdett praktizálni 
1731-ben - Bél Mátyás ajánlásával - vá

rosi orvosnak ment Debreceni*', de más

fél év múlva a jénai egyetem magántaná

ra, 1733-tól pedig rk tanára lett 1735-ben 

már az akkor szerveződő göttingeni egye

temen tanított - elsőként - fizikái, mate

matikát és kémiát Itt adott elő 1755-ig 
Közben csillagászattal is foglalkozott Ó 

hivta életre a göttingeni egyetem csillag

vizsgáló obszervatóriumát A meteoro- 

lógiatörténel őt tekinti a matematikai me
teorológia megalapítójának 1755-től ha 

liláig Halléban a fizika, matematika és
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csillagászat professzora voll Tagjául vá
lasztotta a pélervárt é.s a berlini, valamint 
a göuingeni tudományos akadémia, illet

ve társulat. A londoni Királyi Társaságnak 
ls tagja volt. II. Frigyes porasz király kitün

tetésekkel halmozta el.
Tudományos munkássága kiterjedt a 

fizika, a matematika és a kémia területére. 

A fizikában legjelentősebb eredményeit a 

lolyadékok és a merev testek dinamikájá
ban érte el. Ezekre figyelt fel Leonhard 
Euler. aki éppen Segner munkáira alapoz

va fogalmazta meg a folyadékok é.s a me

rev testek mechanikájának alaptörvényeit, 
az Euler-féle egyenleteket Segner nevét 

legtöbben a turbina ősének tekinthető 
Segner-kerékről ismerik. Segner a Göuin- 
gen melletti Nörtenben találmányát a gya

korlatban is kipróbálta, Olyan malmot épí

tett, amelynek hajtószerkezete a Segner-ke- 

rék (azaz a vízturbina) volt. Ezen túl az el

sők között igyekezett számítások alapján a 
legjobb hatásfokot elérni. Ugyancsak sike

resen foglalkozott a pörgettyű fizikájával is. 

A matematikában felelevenítette a Cavali- 
eri-elvet, amelyet sokáig tévesen róla ne

veztek el. Bizonyította a Descartes-féle 

előjelszabályt, foglalkozott az egyenletek 
grafikus megoldásával és a kor színvona
lán álló kitűnő matematikai tankönyveket 

irt. A kémiában a gyakorlati irányi képvi

selte. Ó ajánlotta a kén-dioxidot a gabona- 

vetőmagok fertőtlenítésére es a fahamui 

trágyázásra. Foglalkozott a cukor-, a szesz
es a puskaporgyártás technológiájával is. 

Emlékét híven őrzi külföldi állomáshelyei 

mellett Debrecen városa, sőt még a Hold 

egyik kráterének neve is.

Főbb müvei

De nuturu ac principiis medicinát; (doktori 

disszertáció). Jena, 1730 ; Elementa maihema- 

lieae el geometriae. Götlmgen, 1739.; Speci

men Theoriae Turhinum. Halle, 1755 , Grun- 

de dér l'er.spectiva. llerlln, 1799.

Irodalom
KA1SEH, W I A. S Leip2i|(, 1977.; Műszaki 

nagyiaink. 1.

Sitin Márton

SELÉNY1 PÁL

(Dttnaadouy, 1884. nor. 17- 

fíndapest, 1954. márc. 21.)

Középiskoláit Budapesten végezte. 1902 és 
1907 között a Tudományegyetemen mate

matikát és fizikái hallgatott A tanári okle
vél megszerzese után a gyakorlati fizikai in
tézetben lett tanársegéd. Ezt az intézetet 

Klupathy Jenő ekkor szervezte, fő felada
ta voll a hallgatók bevezetése a kísérlete

zésbe. 1910-ben doktorált. Mint |ó előadó 

és kitűnő kísérletező, a tanárképzésben 
fontos szerepet töltött be, közben tudomá
nyos munkát is végzett.

Első dolgozatai a fénnyel foglalkoztak 
Híres kísérletével kimutatta, hogy a fényt 
kibocsátó atomok úgy működnek, mint 

egy Hertz-féle dipólus, Ehhez igazolta a 
nagy látószögben kibocsátott fénysugarak 

koherenciáját. Kísérletét 1938-ban még to

vábbfejlesztve, bizonyította a fény egyide 
jűleg hullám- és fotonjellegét.

1912—13-l>an Göttingenlien és Berlinben 

dolgozott. 1915 és 1918 közötti katonai 
szolgálata alatt is foglalkozott fizikai prob

lémákkal. Minthogy a Tanácsköztársaság 
idején - Eötvös Loránd halála után - egye

temi tanári állást és más megbízást is vál
lalt, nem igazolták, és a Mathematikai és 
Fhysikai Társulat is kizárta tagjai sorából.

Dolgozott a Fosta Kísérleti Állomáson, 

majd az Erdélyi- és Szabó-cégnél, 1921-től 
pedig az Egyesült Izzóban, ahol Bródy 
Imrével együtt kiváló kutatógárda került 
össze. Élénk tevékenységet fejteti ki az 

Elektrotechnikai Egyesületben és több dol

gozata jelent meg az Elektronika című fo
lyóiratban 1929-től Orivay rendszeresen 

meghívta az iparban dolgozó fizikusokat az 

elméleti fizikai kollokviumra. Ezen az úton 
Selényi is újra bekapcsolódhatott a „hiva
talos" tudományos életbe. 1940-től ma

gáncégnél jutott álláshoz. A háború alatt 
munkaszolgálatra hívták be. 1945 után 

tagja lett az MlA-nak, egyetemi tanári címet 
kajxMt, kutatócsoportot vezeteti. Kossuth 

díjjal tüntették ki. Értékes aktivitást fejtett
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ki az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. 
Szerkesztésében jelentek meg Eötvös Lo

ránd összegyűjtőn írásai.
Munkásságának nagy része a műszaki 

fizika területére esik. Száznál több dolgo
zata jelent meg az optika, a vákuumtech
nika, a fotocellák, a szelén-egyenirányítók, 

fényelemek, fotometria, elektrográfia kö
réből. í !jfajta katódsugár-csövet talált fel je

lenségek szigetelólapon való regisztrálásá
ra. Folytatta Eötvös Loránd azon vizsgála
tait, amelyek a súlyos és tehetetlen tömeg 

egyenlőségével voltak kapcsolatosak.

összegyűjtőit dolgozatai

Gcsammelte Árliciten Szerk.: HODÓ Zoltán

Hp.. 1969.

Irodalom

PÓCZAJenőS l>. Fizikai Szemle, 1954, GYU

LAI Zoltán: S P. Akadémiai Értesítő, 1954 . 

HITÓ János: S P. Természet Világa 198-*. , Fi

zikai Szemle Selényi Pál különszima, 198$ 

m áa.

Kittifalui Rezső

SELYE JÁNOS

(Bécs. 1907 jatt. 26. - 

Montreal, 1982 oki 20 )

Tipikus „Monarchia gyermeke" volt; apja 
magyar katonaorvosként a közös hadse

regben szolgált, anyja osztrák volt Bécsben 

született, de apját a szolgálat hamarosan 
Komáromba vezényelte, így középisko

láit ott végezte. 1924-től Prága német egye
temén tanult medikusként. Néhány évet 
Párizs, majd Róma egyetemén töltött, vé
gül 1929-ben Prágában doktorált Ugyanitt 

a kórbonctani intézetben dolgozott rövid 

ideig, majd a Kísérleti Kórtani Intézetben 

a szintén magyar születésű, de elnémete 

sedett A Biedl munkatársaként szerzett 
gyakorlatot a kísérleti módszertanban

1931-ben Rockefelter-ösztöndíijal Ameriká

ba került. Hamarosan Montreal francia 
McGill egyetemén szerepelhetett bioké

mikus előadóként (lecttirer), 1934-től tanár

segédként 1941 -ben a szövettani tanszék 

tártprofesszora lett. 1945-től pétiig saját

intézetének, az „Institut de Medicine et de 
Chimrgie expérimentale” igazgató tanára 
Nyugalomba vonulása után haláláig az 
újonnan szervezett International Institute of 
Stress elnökeként dolgozott.

Nevétől elválaszthatatlan a „stress'’ fo

galma, amelyet hosszas és kiterjedt kuta
tómunka során ő ismert fel és határozott 
meg Úgy találta, hogy az előadásokon 

bemutatott különböző fertőző betegsé
gekben szenvedő betegek bevezető tüne
tei meglehetősen egyformák, míg a ki

bontakozott kórképek egymástól jellem
zően különböznek Ezeknek a nem jellem
ző (nem specifikus) tényezőknek kutatá

sába mélyedt. A kutatás kísérleti eredmé
nyeit sokezernyi kísérleti állat módszeres 

vizsgálatával érte el. A nem specifikus té
nyezők elemzése közben alakult ki ben

ne a „stress" fogalma. A lényegében prést, 
nyomás alatt állást kifejező angol szó geo

lógiai értelmezése tekinthető a Selye-féle 
fogalom analógiájának Amint az egymá

son fekvő geológiai rétegek állandó nyo

mást gyakorolnak a mélyebben fekvő ré

tegekre, ugyanúgy áll állandó „préshatás" 
alatt az éló szervezel Ls. Az életnek jellem

zője a környezel különböző tényezőinek 

ingerlő, préselő, sarkalló hatása, amelyre 
tulajdonképpen szükségünk is van, hogy 

„vigyük valamire" A sokféle préselő ténye

zőt stress-sornak nevezte, felismerve ezek 
kóros, tehát megbetegltő hatását is. A sok

féle tényező együttes hatása a kezdeti 

élénkítés után kimeríti a szervezetet és 
akár halálát is okozhatja Ezt a kóros folya
matot nevezte Selye „általános adaptációs 

synclromá '-nak, amely legfőképpen a mel
lékvese kéregállományát érinti, Ez fontos 

hormonok termelő helye, amelynek pár 
mm-es rétege kezdetben kiszélesedik, 

majd kimerülve elsorvad, és ez a folyamat 

a lieteg halálához vezet Ő maga tömören 

fogalmazta meg e szakaszos körfolyama
tot: „1. az alarm reakció W. B. Cannon 

vészreakciójának' analógiájára, 2. a re
zisztencia fázisa és 3- a kimerülés szaka 

sza " A stress sokféle jelenségének vizsga-
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laia rávezette a pluricausalis betegségek 

(vagyis a sokféle tényezőtől kiváltott kór
képek, mint pl. az érelmeszesedés sokfé

le megnyilvánulása) elemzésére. Különö
sen sokat foglalkozott korunk betegségé 
nek, a szívinfarktusnak kísérletes tanulmá

nyozásával. Az érelmeszesedés témája fi
gyelmét a kalcium (mész)-háztartás zava
raira terelte. A mész szokatlan helyeken 

való lerakódását „calciphylaxis'-nak nevez
te. Alkalmazott metodikájára azonban a 
használt gyógyszerek és mérgek enormis 
dozirozása jellemző. így rendkívüli jelen

ségeket produkált ugyan (leglátványo

sabb volt az elpáncélosodott bőrű patká
nyok bizarr képe), de ezek nem vonatkoz

tathatók közvetlenül az emberi betegségek 
kialakulásának megértésére így talán ért

hető, hogy többszöri jelölése ellenére sem 
kapott Nobel-díjat.

Életfilozófiája is a stress-fogalom körül 

kristályosodott ki. Véleménye szerint „az 

egyéniség csak a stress hevében képes 

tökéletesen kiformálódni". Az élet elvísel- 

hetóségét viszont - meglepő fordulattal - 

a hálaérzet gyakorlásával vélte megkönnyí
teni. Soknyelvűsége, két kézzel rajzolni 
tudása, nagy műveltsége, színes egyénisé
ge szuggesztív hatású előadóként tette is
mertté. Gazdag irodalmi munkásságából a 

majdnem 1000 oldalas, számos képpel il

lusztrált „Textbook of Endocrinology” cimű 

könyve (1949) váltotta ki a legtöbb elisme
rést. Annál több kritikában részesült Stress 

című monográfiád (1949) é.s „Annual re- 
ports on Stress’’ című sorozata 1951-től, 

majd népszerűsítő műveiből a „The Stress 

of Life" (1956). Ennek számos kiadása közt 

a magyar fordítás eddig négyszer jelent 

meg 1964 óta. Az „In vivő. A szupermole

kuláris biológia védelmében" (1967., 1970.) 

pedig azt bizonyítja, hogy csipesszel és 

szikével ugyan bámulatos makroszkópos 

jelenségeket lehel produkálni (I. páncélos 
patkány), de a molekuláris biológia korá

ban a klasszikus módszerekkel már nem 
lehet az éleljelenségek alapmechanlz.mu- 

sának megértéséi megkísérelni.

Irodalom

KENÉZ János: Hans Selye 55 éves Orv. Heti

lap, 1962.; SOLYMOS Béla S. J. 60 éves. Un.,

1967., HÁRSING László: S. J. (1907-1982). Uo., 

19H4.

Lambrecht Miklós - Szállási Árpád

SEMMELWEIS IGNÁC

(Buda, 1818. jt il 1- 

Bécs, 1865. aug. 13 )

A régi Tabán egyik kereskedő családja fia
ként a budai piaristáknál tanult, majd Becs
ben Jogi tanulmányokba kezdett. Medi
kus barátai jóvoltából érdeklődése az or

vostudomány felé fordult, és 1837 után 

hamarosan átiratkozott az orvoskarra. A ta
nári kar két kiválósága: Rokitansky kór

boncnok és Skoda, a modern szellemű 

belgyógyász különösképpen hatott rá és 
befolyásolta későhbi munkásságát. 184*1 

áprilisában avatlak orvosdoktorrá; avató ér

tekezése botanikai táigyú volt, de a zára

dékban olvasható orvosi tételek közül az 

egyik igen jellemző volt: „A modern orvos

tan virágzásának forrása a kórbonctanban 

keresendő."
Avatása után extern ista ként bejárt Klein 

professzor szülészeti klinikájára. Munkáját 

minden reggel - télele szellemében - az 

egyetem bonctermében kezdte, számos 
boncolást végezve. Ezt természetesen csu
pasz kézzel tette, hiszen a gumikesztyűt jó 

negyven év múlva állították az orvosi gya
korlat szolgálatába Egyszerű kézmosás 
után átmeni a szülészetre, és ott - megint 

csak csupasz kézzel - végezte vizsgálatait 
elsősorban terhes és frissen szült nőkön. 
Ennek során letette az akkor még külön 

képesítést jelentő szülészmesteri vizsgát. 

Gyakorló szülészként hamarosan szembe 
találta magát a kor egyik nagy orvosi prolv 

lémájával: a főleg fiatal anyákat tömegesen 
pusztító .gyermekágyi láz" okának ismeret

lenségével A 19. század közepe iáján már 
egyre inkább elterjedt szokássá vált, hogy 
a terhes nők kórházba vonultak szülni 

Iínnek megtörténte után néhány nappal no-
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kan közülük lázasak lettek, és még újabb 
pár nap alatt feltűnően sokan meghallak 
szepszis, vagyis „általános vérmérgezés" tü

neteivel. Az okot nem ismerték, de e ször
nyű jelenség megmagyarázására a szülé
szek bonyolult feltevésekbe bocsátkoz

tak, anélkül, hogy bármit Ls tudtak volna 

tenni e járványos jelenség megakadályozá
sára. Pedig ugyanakkor ismert volt az Ls, 

hogy mind az otthon, mind a hábaképzó 
osztályokon szültek közül sokkal keve
sebben haltak meg ebben a betegségben 

Semmelweisre megrázóan hatolt a fia

tal anyák tömeges halála Szenvedélyes 
lendülettel kutatta e betegség okát

Ezekben az években átmenetileg fizeté

ses tanársegédként is működhetett a klini
kán. 1847 kora tavaszán barátjával: Marku- 

sovszky Lajossal (a magyar egészségügy és 
orvosképzés későbbi .szervezőjével) hosz- 

szabb kirándulásra utazott Velencébe Ami

kor visszatért Becsbe, megdöbbenve érte

sült a törvényszéki orvosun tanárának: Já

kob Kolletschkának haláláról. Még na

gyobb lett a megdöbbenése, amikor elol
vasta a fiatal orvostanár boncolási jegyző
könyvét, amelyből kiderült, hogy Kol- 
letschka egy boncolás során valamelyik 

u|)án megsérült és hamarosan szeptikus 
lázban meghalt. Boncolási képe azonosnak 

bizonyult a gyermekágyi lázban meghalt 

anyákéval. Ekkor hasított belé a felismerés: 
a boncolás közben szerzett sérülésen ke

resztül rothadó hullarészek („szerves Ixxn- 
ló anyag") jutott a boncoló szervezetébe, 
és ez okozta a .szeptikus folyamatot. De 

ugyanígy, az ő kezén Ls megtapadhatnak 

ilyen anyagok, amelyeket ő a frissen szült 

anyák belső vizsgálatakor saját kezével 

juttat a szervezetükbe. Rettenetes hatása 

volt felismerésének; önmagát az anyák 

gyilkosának tekintette, hiszen tudományos 

boncolásai után 6 maga juttatta be a kór

okozó anyagot azok testéin;, akiket meg 
akart menteni.

A lényegi felismerés után következett a 

védekezés módjának lázas tempójú kere

sése. Azzal tisztában volt. hogy a szokvá

nyos kézmosás nem elég a boncolás köz
ben kezére tapadt anyagok eltávolítására 

Hamarosan rájött a hatásos védekezésre; 

klórvizes (klórmeszes oldat) erőteljes kéz

mosás kórómkefével, mindaddig, amíg 

már csak a klór szúrós szagát érezheti ke
ze felszínén, egyéb szagol nem. Ezután kö
vetkezett a felismerés és védekezés nép
szerűsítése. Tagadhatatlanul erőszakos 

módszerrel „népszerűsített”, úgy, hogy sa
lát főnökével is összeütközésbe került. Saj
nos a szaksajtóban akkor semmit sem pub

likált, csupán 1850 májusában tanon elő
adássorozatot a bécsi orvosegyesületben 

Nyomtatott művek helyett levelekkel árasz

totta el kora vezető szülészeit Euróf>a-szer- 
te; a hírközlésnek ez a fajtája nem .sok ha 

tást tudott kifejteni. És bár magántanár le

hetett a bécsi egyetemen, egyéb csalódá
sok miatt 1850 októberében Pestre költö
zött 1851-ben a Rókus Kórház főorvosá

nak. majd 1855. júl. 18-án a szülészet és nő
gyógyászat professzorának nevezték ki a 
pesti Tudományegyetemen. Tisztasági re

formját természetesen itt Ls érvényesítette 
és a statisztikák az általa vezetett osztályo
kon (becsben, majd Pesten egyaránt) egy- 

énelműen bizonyították módszere helyes

ségét: a gyermekágyi lázban való elhalálo

zás minimumra csökkent.
1857-ben megházasodott; több gyerme

ke született. A következő évben végre rá

szánta magát a publikálásra Markusovszky 
megalapította a ma Ls megjelenő Orvosi 
Hetilapot, és felkérésére SemmelweLs 1858- 

ban hosszabb cikksorozatot közölt a gyer

mekágyi lázról. Markusovszky unszolásá

ra írta meg németül nagyméretű monográ

fiáját. amely megjelent Pesten és Bécsiben 

1860 októl>erél>en (de 186l-e.s kiadási év

vel). A 450 oldalas könyv rengeteg statisz
tikai táblázata úgy látszik elterelte a figyel

met a lényegről, Európa legkiválóbb orvos- 
tanárai közül csak kevesen fogadták el el

veit, és a gyermekágyi láz sok helyen vál

tozatlan hevességgel pusztított. Ez már fel- 
hálxirította. Megindította .körlevél" lavi

náját a külföld legnevesebb sziilészpro-
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fesszorainak címezve (néhányat még a saj
tóban is közzétéve), amelyhen keresetlenül 

legyilkosozta a címzetteket, mivel nem al

kalmazzák az .6 módszerét". Elvileg ugyan 
igaza volt, de nem bizonyulhatott a legsi

keresebb propagandának. Semmelweis- 

nek ez a heves támadássorozata nem csu
pán erkölcsi felháborodásból származód 
Utolsó éveiben rohamosan megöregedett, 

furcsa szokásokat vett fel, végül is néhány 
egyetemi kollégája jobbnak látta, ha zárt in

tézetbe utalja Bécsben a zárt osztályi elhe

lyezés nyomasztó körülményei dühroha
mokat váltottak ki a kétségtelenül beteg S.- 
ből, és az akkori brutális ápolási „módsze- 

rek"-tól szenvedett sérüléseiből kialakult 
szeptikus állapot vezeteti korai halálához.

Halála után eljárása átmenetileg fele

désbe merült, a közben fellépő Ltstenól ki

dolgozott „antiszeptikus el|árás" teqedt el, 
amely a műtét során bekövetkező fertőzés 

ellen utólag védekezik karbolsavas spray 
alkalmazásával Manapság e két nagy kez

deményező eljárásainak kombinálása te

kintendő szinte törvényerejűen kötelező
nek.

Fő műve

Die Aetiologie, der Begriff und die l’rophyl.i 

xi,s des Ktndbettfiebcrs, Pest- Wien, 1861 

(magyarul, 1906).

Irodalom

BENEDEK István: Semmelweis. Bp , !9X0

Lamhrecht Miklós

SEMSEY ANDOR

(Kassa, 1833 dec 22- 

Hudapesl. 1923 aiig 14.)

Apja, S lüjos császári és királyi kamarás F'l- 

sŐNZÜlött Hűként hatalmas ingó- és földbir
tok vagyon várományosa volt. Hogy a bir

tok igazgatásához szükséges ismereteket 

megszerezze, a fiatal nemes a magyaróvá

ri gazdasági akadémiára iratkozott Ix?. Gaz

dasági tanulmányait német és holland fő
iskolákon folytatta Útjára Henrik lyabst, 

Magyaróvár hírneves német professzora

is elkísérte. Iskolái befejeztével kora külön

böző, modern elveket valló, kísérletező 
hajlamú gazdálkodóinál gyakornokosko- 
dotl.

Saját birtokain azonban nem hasznosí
totta frissen szerzett tudását. Bérbe adta 

birtokán, és 1866-ban a fővárosba költö
zött.

Érdeklődése a természettudományok, 
elsősorban az ásványtan és a földtan felé 
fordult. Kapcsolatba került a terület legki

válóbb tudósaival, akik irányították a fel

nőttként elemi alapokról induló Semsey 
érdeklődését. Rövidesen első publikációi 

is megjelentek: neve tudósként is egyre is

merősebben csengett. 1877-ben többek 
között Szilágysomlyó harmadrendű kövü 
letei, 1866-ban A Magyar Nemzeti Mú

zeum meteoriigyűjteménye címmel köz
leményei láttak napvilágot. Utóbbinak 
alapját jelentette, hogy ő maga rendezte és 

szerkesztette a múzeumi meteoritkollek
ciót, megadva a lehullás helyét, idejét, a 

darabok jellemző adatait. Szenvedélyes 

gyűjtőnek bizonyult, külföldi és hazai út

jairól rendszerint ériékes és ritka kőzet
mintákkal tért haza, melyeket azonnal a 
Múzeumnak adományozott. A Földtani 
Intézet megbízásából a Gerecsében kuta
tott, nuinká|ának újabb gyűjtemény volt az 

eredménye.
Tudománytörténeti szerepét természe

tesen nem saját szaktevékenysége hatá
rozza meg Kora legnagyobb mecénása 
voll gyakorlatilag teljes vagyonát, több 
mint 2 millió arany koronát áldozott a ha
zai tudományos élet támogatására! Megvá

sárolta a Nemzeti Múzeum számára a világ 
leghíresebb gyűjteményei kózul a Spind- 

ler-, Béranger-, Esterházy-féle kövuletkol- 

lekciókal A múzeum ma már világhírt 
meleorilgyűjteményét ő fejlesztette ki, az 

óslénytár legritkább példányait szintén ő 
vásárolta. Számos műszert szerzett be, ta- 
nulmányutakat finanszírozott, egy időben 
a múzeum könyvl^eszerzéseiről és -kötte- 

téséről szinte egyedül gondoskodott Nél
küle a Nemzeti Múzeum ásványtára vagy
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a Magyar Királyi Földtani Intézet - a ma
gyar földtudományok két alapvető műhe
lye - voltaképpen képtelen lett volna még 

elért színvonalának tartására is.
Az 1895-ben létesült Eötvös-kollégium 

alaptőkéjéhez jelentősen, talán döntő mér

tékben járult hozzá. A kollégium legjobb 
diákjainak ösztönző jutalmait, külföldi ta
nulmányait szintén Semsey fejedelmi bő

kezűsége tette lehetővé.
Legjelentősebb, legnagyobb érdeklő

dést kiváltó alapítványa az 1889- évi döb

benetes összeg volt: egyszerre 100 000 Ft- 
ot (200 000 koronát) adott át a Magyar 

Tudományos Akadémiának 10 elmaradott 
természeti tudományszakból 10 kézikönyv 
megiralásának céljaira (Az Akadémia leg

nagyobb értékű dija addig 4000 korona 

volt.)
„Mindnyájunk kötelessége, hogy ha

zánk előrehaladásán közremunkálkod

junk" - írta és erre példát is mutatott.

Irodalom

ILOSVAY Lajos: S. A Akadémiai emlékbeszé
dek. 19/2 Up , 1925

Szántó György Tibor

SIEGMETH KAROLY
(Zitáim, Í845 szepl. II-  

M unkád. 1912.á p r 2 l)

Morvaországban született. Egyetemi tanul
mányait Bécsben, Zürichben és München
ben végezte, ahol gépészmérnöki diplomát 
kapott, s kezdetben a műegyetem asszisz

tenseként tevékenykedett. Magyarország

ra 1869-ben munkája kapcsán került, a 
magyar állampolgárságot 1882-ben vette 

fel. Először a tiszavidéki vasutak mérnöke, 

majd 1871-től Sátoraljaújhelyen a keleti 
vasutak üzletvezetője volt. 1890-<ől Debre

cenben majd 1905-től Budapesten dolgo

zott. és 1906-ban a magyar államvasutak 

igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjlxi.

Hivatása mellett életéi a Kárpátok, kü

lönösen a Keleti-Kárpátok megismerésére, 

a Baradla-bartang megmentésére és a har-

langügy felkarolásának szentelte. Létre

hozta a Magyar Kárpát Egyesület kebelé
ben a Keleti-Kárpátok osziályát. Felkutat

ta a Keleti Kárpátok addig még ismeretlen 

természeti látványosságait, oda kirándulá
sokat vezeteti és népszerűsítette azokat. 
Kezdeményezésére a Keleti-Kárpátok osz
tálya a Baradlát kezeléslx; vette, felméret

te, s tervet készíttetett a műszaki létesítmé

nyek felújítására. A látogatás megkönnyí

tése érdekében megnyittatta a barlang Vö

rös-tői bejáratát. A barlangról számos ma

gyar és német nyelvű leírást jelentetett 
meg. A Kárpátok, a Baradla és más barlan
gok mind szélesebb körben való megisme
rése érdekében saját felvételeiből diasoro 
zatot állított össze, amelyekhez szöveges 

magyarázatot írt, s ezzel a bemutatóval 

járta az ország nagy városait Az 1910-ben 
megalakult tudományos barlangkutató 

szervezetnek, a Barlangkutató Bizottság

nak első elnöke volt. A bizottság első 
feladata a magyar barlangok irodalmának 

összeállítása volt, s ezt a feladatot maga vé

gezte el.

Fdbb művei

Az ahaúj-toma-gftmftri barlangvidék. MKE 
Évk. 1887 1891 , Az Aggteleki cseppkőbar
lang. Eperjes, 1890 , A magyarországi barlan
gok irodalmi jegyzéke (HORUSITZKY Henrik
kel) Magyar Királyi Földtani Intézet, 1914.

Irodalom

HOKI MTZKY Henrik: S K élele és munkál
kodása llarlangkutatás, 1913-; SZÉKELY Kin
ga: 100 éve történt. Karszt és barlang. 1987 , 
liALÁZS Dénes: Magyar utazók lexikona. Up.,
1993

Székely Kinga

•SIGMOND ELEK

(Kolozsvár, 18 7$ febr.26.- 

Hutíapest. 1959 tztpt. )(>■)

A kolozsvári r kall), főgimnáziumot elvé

gezve (1891) <i budapesti Műegyetemen 

1K(>̂ ben vegyész oklevelei, a kolozsvá 

ri Tudományegyetem Matematikai és Ter

mészettudományi Karán bölcsészdoktori
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fokozatot szerzett (1898). Négy éven át 
atyja kolozsvári szeszipari üzemeilien dol

gozott, majd a magyaróvári Országos Nö

vénytermelési Kísérleti Állomás vegyésze

1899-tól 1905-ig. A Természettudományi 
Társulat megbízására megírta a „Mező- 

gazdasági chemia” (Bp., 1905.) című 
könyvet, és ugyanakkor a budape.su Tu 
dományegyetem Bölcsészettudományi 

Kara mezőgazdasági kémiából magán

tanárrá habilitálta (1905). Két éven át, 
1906-1907-ben Amerikában, Egyiptom

ban és Nyugat-Európában tanulmányoz
ta a mezőgazdasági vegyipart, a kísérlet- 
ügyet és a felsőoktatást. Hazatérte után 

megbízták a Műegyetemen 1908-ban lé
tesített mezőgazdasági kémiai technológia 

tanszék szervezésével, melyet először 

mint rk. tanár, majd 1910-től ny. r. tanár 
ként haláláig vezetett. Nevéhez fűződik a 

tantárgy kialakítása, anyagai a Mezőgaz

dasági chemiai lechnológia (Bp., 1919) cí
mű könyvében foglalta össze. A vegyész- 

mérnöki szakosztálynak három alkalom

mal (1917-1919.. 1929-1930. és 1937- 
1938.) dékánja volt Műegyetemi tanári 

beosztásával egyidejűleg 1926-tól 1934-ig 
ellátta az Országos Kémiai Intézet és a 
Központi Vegykísérleti Állomás igazgatói 

teendőit. Mint az Állandó Központi Talaj

javító Bizottság elnöke lebonyolította az 

első állami .szikjavítási akciót (1928 és 

1933 között), és megszervezte a talajvizs
gáló laboratóriumok hálózatát.

Tudományos kutatásaiban először a 

szikesek képződésével és termékennyé 

tételével foglalkozott, erről írt munkája: A 

hazai szikesek és megjavitási módjaik (Bp., 

1923.) akadémiai pályadijat nyert, és kül

földön is megjeleni Hungárián alkali soils 
and methods of their reclamalion (Berke
ley, 1927 ). A talajok kémiai vizsgálata so

rán már a század elején módszert dolgozott 
ki a könnyen okihaló foszforsav, a talajok 

foszfálszlikségletének meghatározására 

Eljárását külföldön átvették, és Franciaor
szágban Sigmond—Schloesing vizsgálat, 

néven ma is alkalmazzák. Mini talajkémi

kus a fizikokémia és a kolloidkémia fel- 
használásával vizsgálta a talajokat, és ké
miai, fizikai és biológiai Ismérveikre felépít

ve alkotta meg dinamikus talajrendszerét, 
melybe minden ismert talajt beillesztett. 

Rendszeréi élete fó művében, az Általános 
talajtan (Bp., 1934.) című könyvéiben is
mertette, melyet angolul is kiadtak: The 
prindples of soil science (London, 1938.) 

cimen,

Tevékenységét külföldön is jól ismer
ték, az 1909- évi 1, Nemzetközi Agrogeo- 

lógiai Konferenciától kezdve aktívan részt 
veit a következő konferenciákon mint a 

Nemzetközi Talajtani Társaság alapító, 
majd tiszteletbeli tagja, a talajkémiai bizott
ság tb. elnöke és az alkáli (szikes) albizott
ság elnöke. Számos külföldi és hazai me

zőgazdasági tudományos társaság vezető
ségi lagja, a Magyar Mérnök- és Építész 

Egylet alelnöke, a Természettudományi 

Társulat Mezőgazdasági Szakosztályának 

vezetője volt. Érdemeit magas külföldi és 
hazai kitüntetésekkel (Corvin-koszorú, 

1930., a magyar Érdemrend, a görög Phő- 
nix-rend, a francia Mezőgazdasági Ér
demrend stb.) jutalmazták, az MTA lev. 

(1915), majd r. tagjának választotta (1925). 
Emlékezetére a Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Tudományos Egyesület 1955- 

ben évente kiosztásra kerülő ’Sigmond 

Elek-emlékérmet alapított.

Irodalom
S E. emlékére. Agrokémia és Talajtan, 1954 , 

HAKGITAI László: 'S. E Hp., 1963 . MÓRA 

László S E. Bp., 1974.

Móra László

SIMONKAI LAJOS

(Nyíregyháza, 1851 Juu 9 - 

Huclapest, I9 l0  )on 2 )

Elemi iskoláit és a gimnázium alsó négy 
oszialyát szülővárosában végezte el, majd 

Eperjesen folytatta (1866-1870). Itt Hazs- 
linszky frigyes, kora egyik legképzettebb 

magyar természettudósának tanítványa
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lett, kinek hatására egy életre elkötelezte 
magát a botanikának Az érettségi után a 
pesti egyetemre iratkozott be, ahol Jurányi 

Lajos professzor lett a mestere (1870). Ju
rányi elsősorban fiziológus volt, így Si

monkai alapos növényélettani és anatómiai 

ismeretekre tehetett szert. Szívéhez mégis 
a florisztika és a növényrendszertan állt a 

legközelebb,
Jurányi mellett akkoriban Borbás Vince 

dolgozott mint asszisztens Sokat botamzál- 
tak együtt a főváros környékén, rengeteg 

új adattal gazdagítva a térség flórájának is

meretét (pl. Fűvészeti jegyzetek Budapest 
és környékének növényzetéről Magyar 
Növénytani Lapok. 1877). Ebben az időben 

S. még a mohákkal is foglalkozott, s mint 
biológus vett részt 1872 nyarán, a Hazs- 

linszky által vezetett botanikai kutatóúton 

a Bánság, Arad- és Hunyad megye terüle

tén. 1873-ban Baranya megyében, a Bala

ton környékén és a Bakonyban botani- 

zált (Adatok Magyarhon edényes növé
nyeihez. Math. és Term tud Köziem., 

187-1). A következő évben ismét hazánk 
délkeleti részeit kereste fel (Bánsági s Hu- 

nyadmegyei utazásom 1874-ben. ibid., 
1878). Ezen kutatóutak egy részét Borbás- 
sal együtt tette meg.

Borbás 1872-ben eltávozott az egye

temről, helyét S. vette át. Két év műlva kö
zépiskolai tanári oklevelet szerzett Ezt kö

vetően átmenetileg búcsút vett a főváros

tól, miután 1875 őszén a nagyváradi főreá- 
liskola tanárává nevezték ki 1880-1881 
években a pancsovai, 1881-1891 kozott 

pedig az aradi főreálLskolában tanított Ki
tűnő tanár volt, aki az oktatást és a tudo

mányos tevékenységet egyaránt magas 

színvonalon művelte. Tankönyvei, nö
vényhatározói igen keresettek voltak az if
júság körében 1879-ben a budapesti Tu

dományegyetemen letette a doktori szi
gorlatot.

Az áthelyezések, az örökös vándorlás 

nem szegték munkakedvét. Új lakóhe

lyein töretlen lelkesedéssel és alapossággal 

látott hozzá a kornyék növényvilágának

kutatásához. Bihar és Arad megye nö

vényvilágáról szóló dolgozatai alapvető 
forrásmunkák (Nagyvárad és a Sebes-Kö- 
ros felsőbb vidéke Math. és Term tud 

Köziem, 1879, Kirándulásaim a Bihar- és 
az Iskola-hegységekben Természetrajzi 

Füzetek. 1881, Arad város és megyéje fló
rájának főbb vonásai, ibid., 1885; Nagyvá

radnak és vidékének növényvilága. In: 
Bunyitay, Nagyvárad természetrajza, Bp., 

1890; Aradvármegye és Arad szabad kirá
lyi város természetrajzi leírása Arad, 1893) 

A Természettudományi Társulat megbí
zásából (1880) S, hozzáfogott Erdély flórá
jának kritikai feldolgozásához. Rengete
get utazott, gyűjtött, sőt, az erdélyi flórára 

vonatkozó tanulmányok céljából az 1883/84 
tanévben hat hónapig szabadságon tar

tózkodott Bécsben Itt többek között Fer- 
dinand Schur (1799-1878), az erdélyi flóra 
híres kutatójának eredeti anyagait vette 

revízió alá. A nagy munka, amelyet élete fő 
müvének tekinthetünk, Budapesten jeleni 

meg Erdély edényes flórájának helyesbített 

foglalata címen (1886),
A flórakutatás mellett rendszertani, kü

lönösen a fás nemzetségek szisztematikai 

kérdéseivel is behatóan foglalkozott. Az új 
fajok felállításakor nagy jelentőséget tu
lajdonit a növényföldrajzi szempontok

nak, ami abban a korban forradalmian új

nak számított. Ezirányú dolgozatai közül a 

legfontosabbak: Hazánk és a földkerekség 

hársfa ja inak bíráló átnézete. Math ésTenn 
tud Köziem , 1888; Magyarország és kör
nyékének zanótjai ibid., 1888; Növényföld

rajzi vonások hazánk flórájának jellemzé

séhez. ibid., 1891; Őshonos és termesztett 

szilfáink fajai Erdészeti Lapok, 1898 ; Ha

zánk tölgyfajai és tölgyerdei. Bp., 1890 
1891-ben S,-t a budapesti VII kerületi 

áll. főgimnázium tanárává nevezték ki A 

következő évben a budapesti Tudomány- 

egyetemen magántanári képesítést szer

zett növényföldrajzbó!
Számos kirándulást vezetett Budapest 

kof nyékére. Ezek eredmények publiká
cióiból Ismerjük. (ÍJjabh adatok Budapest
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növényzetének ismeretéhez. Növénytani 
Köziem., 1903; Pótlék Budapest és vidéke 
növényzetének Ismertetéséhez. Magyar 

Botanikai Lapok, 1904).
1891-ben a Természettudományi Társu

lat megbízta egy magyar dendrológia meg

írásával. S. ezt már korábban tervbe vette, 
s most újult erővel folytam kutatásait, ame
lyeket később a földművelésügyi minisz

térium anyagilag is támogatott. Sajnos e 

nagyszerű munka S. halála miatt .sohasem 

készült el. A nyitvatermők és az egyszikűek 
kéziratát ugyan befejezte, de a kétszikűek 
közül csak egyes nemzetségeket dolgozott 
fel. Az utóbbiak nyomtatásban is megjelen

tek: A Magyar Királyság őshonos és kulti- 

vált tenge-fajai. Növénytani Köziem., 1907; 
Magyarország és a vele délnyugaton kap

csolatos területek őshonos, valamint kul- 

livált Acer-einek foglalata, ibid , 1908; Ha
zánk és az Adria északkeleti mellékeinek 

őshonos, valamint honosított Ribes-fajai 
és azok fajváltozatai, Botanikai Köziem , 

1909

Irodalom
HEGEN Árpád: Dr. S. L.. Magyar Botanikai 

Lapok, 9. 1910., TUZSON János: S. L. Botani

kai Köziem, 9. 1910,

Somlyay Lajos

s íp o s  p á l

(Nagyenyed, 1759 oki 16. - 

Tardos, 1816 szcpl 15)

Nemesi elöneve Márkosfalvi volt, de ö 

nem használta. Családjában a szúcsmester- 

ség apáról fiúra szállt. Ezt a láncol S. I*. 

szakította meg. A nagyenyedi református 
Bethlen-kollégiumban matematika tanára 

Zabolai Kovács József volt (aki Baseliben 
Bernoulli Jánostól tanult matematikát é.s 

Bernoulli Dánieltől fizikát, Párizsban pedig 

kapcsolatba került többek között Clairaul- 

val is). A kiválóan tanuló Sipos egy ideig 

a Teleki-család házi nevelője, majd 1783- 
töl 1787-ig a nagyenyedi kollégium szász-, 
városi részlegének tanára (rectora) volt.

1787-től 1791-ig az ifjú Teleki József gróf 
nevelőjeként rendelkezésére állt a gróf 
hatalmas, jelentős matematikai műveket 

is tartalmazó könyvtára. Az if|ú gróf apja, 

maga is kitűnő matematikus, Bernoulli 

Dániel és Clairaut magántanítványaként 
nyerte ilyen irányú ismereteit. Az ő segít
ségével vált lehetővé Sipos külföldi tanul
mányútja.

1791-ben az Odera melletti Frankfurt 
egyetemére iratkozott be, de járt Göttingen- 

ben is, ahol a kor egyik legkiválóbb mate
matika professzorát, Kastnert hallgatta. Ta

nulmányújáról hazaiért, majd néhány éven 
át a szintén kitűnő matematikus Teleki Sá

muel grófnak, a maros vásárhelyi Teleki- 

könyvtár alapítójának a fiái, Ferencet taní
totta Becsben. Itt ls alkalma nyílt az egye
tem látogatására. Ekkori búvárkodásainak 
eredménye az 1795-ös értekezése, amely

nek címe: „Beschreibung und Anwendung 
eines mathematischen Instruments fúr die 

Mechaniker, zűr unmittelbaren Verglei- 
chung dér Circulbogen". Ez az első önál

ló, olyan magyar matematikai tanulmány, 
amely nemcsak nem marad a kor színvo
nala mögött, hanem kivételesen nagy kül

földi elismerést kapott. A berlini tudomá
nyos akadémia annak ellenére, hogy S. P. 

nem volt tagja, az értekezést 1796-ban 

kiadta, sőt szerzőjét 1795-ben aranyérem

mel jutalmazta (Az érmet Sípos később a 
sárospataki református kollégiumnak aján

dékozta ) Az elismeréshez volt mestere, 
Kástner is hozzájárult azzal, hogy művét
1797-ben a Göltingische Anzeigenben is

mertette, és őt levélben is üdvözölte.
A „Beschreibung” első része ismerteti S 

P. tanulmányát, az általa .izométernek" 

nevezett eszközt, amelynek segítségével, 
többek közölt, igen jó megközelítéssel le
hetővé váll a körív hosszának megmérése 

és tetszőleges számú egyenlő részre oszlá
sa. A készülék leírása után 12 alkalmazá

si lehetőség mindegyikére egy-egy példa 
következik E levezetés után jön a tanul
mány legértékesebb része, amelyben a 
szer7.ó megmutatja, hogy az általa feltalált,
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ma Sipos-görbének nevezett transzcen
dens görbe segítségével hogyan lehet az el
lipszis ívhosszait minden addigi pontossá

got felülmúlva a legjobb közelítéssel meg
határozni A Sipos-görbe alkalmazásával le
hetséges a körív tetszőleges arányú ré

szekre osztása is Az értekezést Sipos gya
korlati utasításai és számításainak táblá

zatos közlése zárja be.
1798-ban újra átvette a sziszvárosi is

kola vezetését, most már „rectorprofessor" 
címmel. Még 1798-ban a marosvásárhe- 
lyi református kollégium is hívta, de Sipos 

ezt a meghívást nem fogadta el. Eleget tett 

viszont 1805-ben a sárospataki Reformá

tus Kollégium meghívásának Ott taní
tott matematikát 1810-ig Ezen idő alatt az 

akkor már magyar nyelven tanító pataki 

kollégium üdvös változásokat vezetett 
be a matematikaoktatás terén. Alapelve, 
amit ma is megfogadhatnánk: „keveset, 

de jól!".
1807-ben jelent meg Pozsonyban, a 

matematika történetében páriát ritkító mód

szerrel szerkesztett trigonometriai táblá

zata. A táblázat teljes címe: „Specimen no- 
vae labulae trigonometricae ad compendi- 
um syslematicae constructionis reductae". 

amely mutatja, hogy táblázata nem teljes, 
hanem csak bemutatásra szolgál. Kérőbb 

hozzáfogott a táblázat kiegészítéséhez, de 
ez a munkája már félbemaradt A mű érté
ke azonban főleg a szerkesztés és a feldol

gozás újszerű, szellemes, utánzásra azóta 
sem találó módszerében rejlik.

Sikeres sárospataki professzori működé

se után 1810-ben a tanári kaiedrát felcse

rélte a jobban jövedelmező református lel
készt hivatással. További matematikai, iro

dalmi, filozófiai és prédikátori működé

sében megakadályozta az életéi kiolló 
tífusz.

Irodalom
l’UKÁNSZKY Héla Kant első magyar követői 

Protestáns Szemle, 1924 ; DÁVID lajos Magya

rok a világkultúrában Matematikusok és flíl- 

kusok. A Magyarság Évkönyve, 1926 , WOY- 

CIECHOWSKY Jóuttf: S 1* élete is  matemati

kai munkássága Hp,, 1932.; MÁK KAI Ernó: S 

l*. és Kazinczy Ferenc. Kolozsvár, 194<í.; UEN- 

KÓ Samu: S H. In: Haladás és megmaradás 

Hp., 1970.; Évfordulóink 1984.

Sain Márton

SKLENÁR JÁNOS

(Budapest, I884.jiin. 13.- 

Budapest, 1954. máj. 9 )

Budapesten szerzett gépészmérnöki diplo
mát, majd az első világháború alatt Fischa- 

menden, a katonai légügyi motorkísérleti 
állomáson teljesített szolgálatot. Itt foglal
kozott először a belső égésű motorok ve

zérlésének új megoldásaival A tökéletesí
tést tolattyús vezérléssel kívánta megol

dani, és ehhez kísérleti motort is épített. A 

forgómotorok hengerfejét, körgyűrűs to- 
lattyúként, a forgó hengerek köré akarta 

alakítani. A rendszert, S. J. kísérletei szerint, 

csak gömbfelületek csatlakozásával lehet
- megfelelő tömítéssel - üzemeltetni, ezért 

a hengerek gömbfelületszelvénykénl fo

rogtak a gömbszeletet alkotó tolattyú- 
gyűrűben.

A szelepnélküli, gömblolattyús motorok 

első kísérleti példányai, az 1920-as évek- 
Ixm, nagyon biztató eredményeket mu

tattak Hatásfokuk lényegesen jobb volt a 

hasonló méretű hagyományos csillagmo

torokénál. Kutatómunkájái tovább kíván
ta folytatni, de az itthoni gazdasági viszo

nyok és a munkássága iránti közömbösség 
nyomán arra kényszerült, hogy elhagyja 
hazáját. Tíz évig külföldön, Németország

ban, Franciaországban, majd Svédország
ban dolgozott. Itt tökéletesítette gömbto- 

lattyúx vezérlését, amely konxtmkciójál>an 

és teljesítményeiben a legjobb csillagmo

torokkal vetekedett A Franciaországban, 

majd Svédországiban hathatósan lámogaiott 

kisérlelek során 35-1000 LE-ig (25,6-lől 

''36 kW-ig) terjedő teljesítménnyel épültek 

Sklenár-molorok, kisérleli célból
A francia tudományos akadémia is ki

ttintette, amikor moiorját 1936 novemlx*r 

16-án az akadémia ülésén ismertette. Ek
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kor a szaklapok is részletesen beszámoltak 
munkásságáról.

A második világháború kitörése után 

hazatért, és tovább folytatta motorja töké
letesítését. Kísérletei azonban a háborús 

termelés követelményeinek előtérbe kerü

lésével megszakadtak.
1945 mán újra módot kapott, hogy a 

műszaki egyetem műhelyéiben folytassa 

kísérleteit és egyik, a háborúban megsé
rült motorját újjáépítse. 1954-ben bekövet

kezett halála miatt munkáját befejezni 

nem tudta
Motorjait a világ műszaki múzeumaiban, 

mint értékes kísérleti darabokat őrzik, és a 

látogatók a dugattyús repülőgép-hajtómű
vek egyik reménytkeltő, egyszerűsített for

májaként ismerkedhetnek velük.

Irodalom
VAJDA Ml: Magyar repulfigépmotor-szerkesz- 

(ők. Repülés, 1954. 15. sz. p 9.

Winkler László

SÓLTZ VILMOS

(SvecUir, 1833. dec. 8. - 

Hu (lapest. 1901 oki. 12 )

Eperjesen és Kassán járt gimnáziumba, 

majd beiratkozott a Selmecbányái akadé

miára. Szolgálatát tisztjelöltként a kincstár 

máramarosi bánya-, erdő- és jószágigaz
gatóságánál kezdte a fejérpataki vasgyár

ban. A következő évben azonban l'rib- 

ramba vezényelték, ahol magas színvona

lú mechanikai-gépészeti továbbképző 
tanfolyamon vett részt, majd amikor on

nan visszatért Máramarosba, 1862-ben, 

az aknaszlatinai sóbányák részére gőz
malmot tervezett 1863-ban a fejérpataki 
vasgyárban ellenőr, 1864-lien a szomszé

dos Kalwlapolyánán (Gyertyánligeten) 
kohómester, itt a gyárat átalakítja, a kava- 
róü/emet modernizálja és a tömeges szer

számgyártást meghonosítja.

1867 őszén, mint gondnok visszatér a 

fejérpataki vasgyárba, 1869-től 1871-ig a. 
turjaremetei vasgyárban, 1872-lx-n a diós

győri vasgyárban, majd a pojniki hámor
ban felügyelő.

1873-ban áthelyezik a Gömör megyei 

tiszolci vasműbe, ahol hoszszabb ideig 
tevékenykedik, mint vasműfelügyelő és 
részt vesz a mű korszerűsítésében 1881- 

ben itt éri a meghívás a selmeci akadémia 
vaskohászati taaszékére, Kerpely Antal 
utódjaként Tanársága első évében több

hetes tanulmányutat tesz az élenjáró né
met vas é.s acélipar szivében, a Saar- és 

Ruhr-vidéken és beszámol „Westfália vi

rágzó iparáról" a Bányászati és Kohásza
ti Lapok hasábjain. 1892 és 1896 között az 

akadémia igazgatói teendőit is ellátja, s 

köziben 1894-ben az uralkodó az ő ja
vaslatára hagyja jóvá azt a rendeletet, 
amely szerint az akadémia ezután bá

nyász és kohász oklevelek helyett hánya

mérnöki és kohómérnöki oklevelet ad át 
végzett hallgatóinak. Az akadémiáról 1901- 

ben megy nyugdíjba.
Cikkei, amelyek a Bányászati és Kohá

szati Lapokban jelennek meg, tüzeléstech

nikai kérdésekkel, új vasgyártó eljárások is
mertetésével, vaskohászati újításokkal fog

lalkoznak. Önálló könyvet is ir „A tégelya
célgyártás és a tégelyacél kereskedelmi 
gyártmánnyá való feldolgozása" címmel

Jelentős feltaláló is, az 1885. évi orszá

gos kiállításon tanártársával, Farbaky Ist

vánnal együtt szerkesztett folytonosan 
működő vízgázfejlesztő készülékét nagy 
aranyéremmel tüntették ki, az 1896. évi 
millenniumi kiállításon pedig bemutatta a 
Sóllz-féle adagoló és gázfogó készüléket 

nagyolvasztók részére és a Sóliz-féle acél- 

t>estet (kemence).
A Selmecbányán 1887-ben megalakult 

Irodalompártoló Egyesület 1891-ben Sól- 

tzot választotta meg elnökének Az 1892 
évi épületavatási ünnepségre megszervez
te az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület alakuló gyűlését, amelyen 
az egyesület első ügyvezető alelnökének 
választották. 1894-lx*n megalakította a Ma
gyar Anyagvizsgálók Egyesületét is, ahol 

szintén ő lett az első alelnok.
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Az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület benne tiszteli az egyesü

let alapítóját, emléket az 1967-ben alapított 

egyesületi éremmel is őrzi.

Irodalom

SOI1Ó Jenő: Emlckbeszéd S. V. földit Hányá- 

szatt és Kohászati Lapok, 1902.; ÓVAKI Antal: 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Jubileumi Évkönyve, Hp., 1972.; 

ZSAMHOKY László: A Selmecbányái akadémia 

oktatóinak lexikona, 1735-1918. Miskolc, 1983.

Remport Zoltán

SOÓ REZSŐ
(Székelyuduarhely, 1903 aug.

Budapest, 1980. febr 10.)

A kolozsván Piarista Gimnáziumban tanult, 

majd a budapesti Tudományegyetem hall

gatója, Eotvös-kollégista volt. 1925-ben 

kitűnő eredménnyel tette le tanári szak

vizsgáját és doktorált növénytan, ásvány- 

kőzettan és kémia tárgyakból. Értekezése 
a .szezonpolimorfizmus problémájának 

teljesen új megoldását adja azzal, hogy 
rámutat a növénytársulások szelekciós 

szerepére a fajkeletkezésben. Első köny
ve az erdélyi magyar nyelvű iskolák részé

re írt növénytan tankönyve. 1925-től 1927- 
ig Berlin-Dahlemben dolgozott a világ 

akkori első számú növényrendszertani 
műhelyében. Itt az orchideakutatás legna

gyobb szaktekintélyeitől tanult, majd Kel- 
lerrcl közösen megírták Európa orchideái
nak rendszertani monográfiáját, amely 
azóta is pótolhatatlan alapmű. 1927-lien je

lent meg Kolozsvár geobotanikai monog
ráfiája, amely egyike a világ első növeny- 

cónológiat tenilctmonográfiáinak, a Kár

pát-medence területéről pedig a legelső 
ilyen nagyszabású munka. 1927 és 1929 

között a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet 

adjunktusa. Úttörőként itt indítja meg Ma
gyarország növénytársulásainak rendsze

res kutatását, s elsőnek végez mikroklíma- 

méréseket Magyarországon. 1929 végén 
ny. rk. tanárként elnyeri a debreceni egye

tem növénytani tanszékét. Megszervezi

az egyetemi növénytani intézetei és a bo
tanikus kertet. A lehetséges geobotaniku

sok több generációja került ki keze alól. 

Tőle kap egész éleire szóló indítási Ud- 

vardy Miklós, az állalföldrajz amerikai pro
fesszora, s tevékenysége termékenyítőleg 
hat az éghajlattani, talajtani és erdészettu- 

dományi kutatásokra is. Széles körű álta
lános műveltsége és a művészelekhez va
ló értő vonzódása révén nem csak a ter
mészettudományok területén haton, ha

nem társadalmi tevékenysége, közéleti 

aktivitása a bölcsésztudományok területén 
is nyomot hagyott. A debreceni Ady Tár
saság elnöke, a falukutató mozgalom lel

kes támogatója, a kisgrafikának nemcsak 
nemzetközi hírű gyűjtője, hanem avatod 
műkritikusa is volt. Megindította az első 
magyar ökológiai folyóiratot, az Acta Ge- 

obotanica Hungarica-t. 1940 őszétől ko

lozsvári egyetemi tanár, valamint a botani

kus kert és az Erdélyi Múzeum növénytá

rának igazgatója. 1945-ben tér vissza Deb

recenbe, és újra átveszi régi intézetét. 
1947-től a Magyar Tudományos Akadémia 

lev., 1951-től r. tagja. Alkotó tevékenysé

gének három kiemelkedő munkája, a Nö

vényföldrajz (1945), a Jávorka Sándorral 
közösen írt Magyar Növényvilág Kézi
könyve (1951) és a Fejlődéstörténeti Nö

vényrendszertan. 1955-ben a Budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyelem nö
vényrendszertani és növényföldrajzi tan
székének, valamint az egyetemi botanikus 

kertnek az igazgatója lesz. Innen szerve
zi és irányítja Zólyomi Bálinttal együtt

működve a magyar növénytakaró növény- 

cönológiai kutatását és térképezését. 1969- 

ben nyugalomba vonul, s idejét élete fó 

művének, a „Magyar Hóra- és vegetáció 

rendszertani, növényföldrajzi kéziköny
ve" című halkötetes hatalmas munkának 

szenteli. Műveinek jegyzékét l'riszter Sza- 

niszló állította össze.

Irodalom

ZÓLYOMI Ikilml S. K. Magyar Tudomány, 

1980.

liorbkit Attila
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STAUB MÓRIC
(Pozsony, 1842. szept. 28 - 

Budapest, 1904. ápr. 14.)

Pályáját Pesten 185H-ban tanítóként kezd
te, közben a pesti, 1869-ben a berlini és 

a bonni egyetemen tanult és 1868-ban 
Pesten természetrajz szakos tanári okleve
let szerzett. 1867-től a budai reáliskola,

1874-től haláláig a m. kir, tanárképző in

tézet gyakorló főgimnáziumának tanára 
volt.

Először Fiume környékének flóráját ku

tatta. Növényfenológtai tanulmányai (1871-

1900) közben áttért a paleontológiára és a 

tudományos paleofitológiára (ez utóbbi 
tudományág magyarországi megalapító
jává vált). Mint a M, Kir. Földtani Intézet 

munkatársa sok magyarországi lelőhely 

fosszilis növénymaradványalt dolgozta fel, 
tanulmányozta és több munkában leírta a 

tőzeg elterjedését Magyarországon Felál

lította és leírta az intézet ősnövénytani 
gyűjteményét.

Egyik szorgalmazója volt a tanszermú

zeum felállításának, 1899-től annak igazga
tója lesz. Az 1896. évi ezredévi kiállítás 

természettudományi bizottságának elnöke, 

ugyanitt az iskolaügyi kiállítás középisko
lai részét elkészítette,

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 

alapitó tagja volt, titkára (1886-99), folyó
iratának (Földtani Közlöny) szerkesztő

je (188ó-89). Akadémiai székfoglaló elő
adása (1899. IV. 12.) „A Cinnamomum 

genus az ősvilági flórában” befejezett, 

de posztumusz munkája. Publikációinak 

száma 123- 

l ő művei
l’hyiophaenológiai tanulmányúk. Maliiéin 

Terin. Tud. Köz) 13- 1876-76., Néhány szó a 

Mecsek hegység harmadkon tájképeir(')l. Föld

tani Közlöny, 1878., A Fruska Gora aqultaniíii 

dórija Mathem Term Tud Közi 14. 1881 , 

Magyarország plienológtai térképe Mathem. 

Terin Tud. Közi. 18 1884 . A Zsll-völgy aqui- 

lanlai flórája. Földtani Közlöny. 1885 , Földta

ni lm fivkönyve, 1884-18K7., A gánöczi mész 

tula lerakódás dórája. Földiám Közlöny, 189.1;

A biológiai tudományok és módszerük törté

neti fejlődése. Hp,, 1894.

Irodalom

KOCH A. S. M. emlékezete. Földtani Köz

löny, 1905.; TÉKY Ö.: S. M. Turisták Lapja. 

1904 ; KLEIN Gy.: S. M. emlékezete. Növény

tani Közlöny, 1904., TtJZSONJ.: S. M. Nö

vénytani Közlöny, 1906 . MÁGÓCSY-DIETZ S 

Emlékbeszéd S. M. fölött. Hp., 1906., RAl'AICS 

l<: A magyar biológia története. Bp , 1953

Kaszap András

S ITIN AURÉL

(Pest, 1862. non 26. - 

Kabul, I94J. okt. 19)

Bár a XX. század legsikeresebb Belső- 
Ázsia kutatója, életének nagyobb részét 

brit alattvalóként, főleg Indiában töltötte
- a tudósvilágban Sir Marc Aurél Stein 
néven ismeretes a magyar tudomány is 

joggal büszke S. A.-ra. Élete végéig ma

gyarnak vallotta magát (és minden ex
pedíciójára magával vitte Arany János ver- 

seskötetéi).
Összehasonlító nyelvészetet és klasszi

ka-filológiát Bécsben és Lipcsében ta

nult, majd 1881-83 között a tübingeni 
egyetemen indológiával és az óperzsa 

nyelvvel foglalkozott, itt szerzett dokto

rátust is. Ezután Londonban és Oxford- 
ban Iróvítette ismereteit. Itthon leszol
gálta önkéntesi évét, é.s közben elsajátí
totta a számára később oly fontos térké
pezés gyakorlatát, Magyarországon azon
ban nem kapott ismereteinek megfelelő 

munkát, ezért 1888-ban Angliába, majd 

Indiába ment, ahol a lahorei Orientál 
College principálisa, és a Pandzsáb Egye

lem dékáni hivatalának vezetője letl 

1902-ben főtanfelügyelóvé és régészeti 
felügyelővé nevezték ki, 1910-től nyug

díjba vonulásáig (1929) az Indiai Régé
szeti Szolgálat főfelügyelője volt

Több, kisebb felderítő utazás és már 
kezdetixm is jelentős nyelvészeti-filológiai 

feldolgozás után, 1900-1902 közt indult el
ső nagyol >b expedíciójára, a mai kínai Túr-
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kesztán homokba temetett romvárosainak 
felkutatására, Bebizonyította, hogy a Tak- 
la-Makán sivatagban valaha virágzó kultú
ra létezett, amelyet a mongol és a tibeti hó
dítások pusztítottak el. Erről 1903-ban, 
majd 1907 ben jelent meg nagy feltűnést 

keltő beszámolója, illetve részlete* leírása. 
(Ruins of Khotan, 1903, magyaml: Ho
mokba temetett városok.)

Második expedícióján 1906 és 1908 

között a Pamíron át Tunghuaig jutott, fel
tárta Tunghua lezárt sziklatemplomának 

egy kéziratokat rejtő részét - innen mintegy 

3000 írásos tekercset és 6000 más tárgyat 
hozott a londoni British Museumnak! 

áthaladt az eddig teljesen ismeretlen te
rületeken. Az általa gyűjtött anyagból 

egy ismeretlen nyelv nyomai bukkan

tak elő, és Közép-Ázsia történelmének 

egy homályos fejezetére derült fény. Ha

talmas tudományos leírása, a Serindia öt 

kötete megszerezte számára a megérde
melt világhírt. (Útleírása; Ruins of Desert 
Cathay, I—II., 1912-ben jelent meg, ma

gyarul: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban 
címmel.)

Harmadik nagy útján 1913-15 között, 
nagyjából az előző vonalon a Turfan-Ku- 

csa-Kasgar útvonalon, Kancsouig jutott, 

míg Iránban az indiai művészet kapcso

latait derítette fel Az ekkor gyűjtött ha
talmas régészeti anyag még ma sincs tel
jesen feldolgozva. Ez alkalommal is sike

rült egy ismeretlen nyelv .szavait felje
gyeznie.

A háború utáni évektien több, kisebb 

expedícióra is indult 1926-ban, 1931-ben 

és 1934-ben tisztázta Nagy Sándor hadjá

ratának útvonalát és nevezetesebb helyeit,

1923 és 1936 között Bekidzsisztánban az 
Indus-menti kultúrák kapcsolatait kutat
ta Utolsó expedíciójának küszöbén, Afga

nisztánban hunyt el.

S. A. nemcsak a nyelvészeti és régésze

ti kérdések iránt érdeklődött, hanem fi

gyelme a földrajzi környezetre és annak 
hatásaira is kiterjedt. így saját tapasztalatai 

alapján vitatta Belső-Ázsia kiszáradásának

kérdéséi, a Lop-Nor tó problémáját, a dom- 
lx>rzat szerepét. Expedíciói nemcsak sok

irányú tudást követeltek, de nagy testi 
megterhelést is jelentettek, nemegyszer 

forgott komoly veszélyben.
Érdemeit világszerte elismerték és mél

tatták A londoni Koyal Geographical So- 
ciety a „Founder's gold medaT-lal, és tisz

teleti tagsággal (1908), az angol uralkodó 

az Indiai Birodalmi Lovagrend parancs
noki keresztjével (1912), a Magyar Földraj

zi Társaság aranyéremmel és tiszteleti tag
sággal ismerte el Sir Mari Aurél Stein mun

káját Az MTA külső tagjává választotta. A 
világ legjelentősebb egyetemeinek dísz

doktorátusát megkapta. Végrendeletében 

hatalmas könyvtárát a Magyar Tudomá
nyos Akadémiára hagyta

I-'őbb művei

Belsó-Ázsia általános kiszáradásának kérdése 

Földrajzi Közi., 1911 2.. Indiából Kinába. Bp.

1923., Legbelsőig Ázsia földrajzi hatása a tör

ténelemiben. Hp., 1925,; Nagy Sándor nyomdo

kain az Indushoz. Hp., 1929., Az indó-perzsa 

határvidék ősi története |lp„ 1935

Irodalom

HALÁSZ GY : Világjáró magyarok Up., 1945.; 

RÁSONYI L.: S. A. és hagyatéka. Az MTA 

Könyvtárának Közleményei (bibliográfiával) 

Hp., 1960.; MIRSKY, J .: Sir A. S. London, 1977., 

S A.. Ázsia halott szivében. Válogatás ésélet- 

raiz. Hp., 1986.

Bariba Ja  jós

STF.INDL IMRE

(Pest, 1839. oki. 29- 

Huctapest, I902.aug 3 l )

Előszóra budai József l'olytechnikumban 

tanult, majd 1859 és 1867 között a bécsi 
akadémiát látogatta. Friedrich Schmidt, a 
kölni dóm egykori kőfaragómestere, Auszt

ria legjelentősebb neogótikus építésze volt 

itt a tanára, aki nagy hatással volt rá. 1869- 

től haláláig S. I a József Polytechnlkum, ké

sőid) József Műegyetem (a Budapesti Mű

szaki Egyetem jogelődje) tanára, majd pro
fesszora volt 1872-ben tagja lett az akkor
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alakult Műemlékek ideiglenes Bizottságá

nak, később Ferenc Józseftől lovagi rangot 

nyert. 1895-ben a Royal Institute of British 

Architects választotta meg tiszteletbeli le

velező tagjának, és 1898-ban a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagjává 

választotta.

Becsből visszatérveS. I.-nek kevés alkal

ma nyílott neogótikus épületek tervezésé

re, mivel akkor Magyarországon a neore- 

neszánsz stílus egyeduralkodó volt. 1868- 

ban megbízást kapott a pesti új városháza 

építésére, de minden erőfeszítése ellené

re sem voll képes a városi hatóságokkal el

fogadtatni neogótikus stílusban fogant ter

vezetét, az olasz reneszánszot kellett al

kalmaznia. Ennek az érdekes épületnek 

(1870-1875) polikrómlégla homlokzata 

van, terrakotta díszítményekkel, ötkarú 

díszlépcsőháza öntöttvasból készült. S. I. 

különösen vonzódott a tiszta, „őszinte" 

anyagokhoz. A következő években neore- 

neszánsz épületeket tervezett. Ő  volt az 

egyik első építész az országban, aki a né

met reneszánszot alkalmazta. Hogy a szá

mára oly kedves gótikától ne szakadjon el, 

ezekben az években S. I. számos középko

ri műemléket restaurált, közülük néhány 

helyreállítás valóságos újjáépítést jelentett 

(vajdahunyadi vár, a gótikus kassai székes

egyház stb.)

1883-ban neogótikus stílusban készült 

tervvel megnyerte a budapesti Országház

ra kiirt pályázatot; az épület kivitelezése

1904-ben fejeződött be.

Ez a hatalmas építmény a gótika meg

lehetősen szabad felfogásáról tanúskodik; 

a pavilonok, a kupola és a tornyok páro

sítása, a szimmetrikus alaprajz barokk 

hagyományokhoz megy vissza, bár min

den - igencsak gazdagon megformált - 

részlet gótikus. S. 1. tervén egyébként 

érződik Friedrich Schmidt korábbi művei

nek hatása. Az Országház festői tömege 

jól kifejezi az épület funkcióját: a két 

nagy pavilonban voll egykor az alsó-, il

letve a felsőház, a középső kupolate

rem a kél ház együttes üléseinek a szín

tere volt Az Országház az európai neo- 

gótika elsőrendű emlékei közé tartozik. 

Steindl kései munkája Budapesten az er

zsébetvárosi plébániatemplom (1895-

1901), mely egy nyilvánvalóan „modern 

gótikus" építmény egyszerű formáival 

és építőanyagaival.

Főbb miívei

Magyarországi műemlékek Hp., 1878.; Az új 

Országházról Akadémiai Értesíti, 1899.

Irodalom
CSÁNYI Károly: S. I. Művészet, 1902.; ZÁM- 
BORSZKY Ilona. A magyar Országház. Bp . 

1937 ; SISA József: A pesti ú) Városháza Ars 
Hungarica, 1983-

Sisa József

STEINER LAJOS

(Vác. 1871 .jan. 15 - 
Budapest. 1944. ápr. 2.)

Szülővárosában volt középiskolai tanuló, 

majd a budapesti Tudományegyetemen 

tanult, bölcsészdoktori oklevelet 1893-ban 

szerzett. Még egyetemi hallgatóként csilla

gászati megfigyeléseket és számításokat 

végzett az ógyallai obszervatóriumban.

1892-ben lépett a Meteorológiai és Föld- 

mágnességi Intézet szolgálatába, ahol kez

detben földmágneses vizsgálatokkal foglal

kozott. Közben több világnyelvet is elsajá

tított, így nemcsak dolgozatait közölhette 

a nemzetközi szakfolyóiratokban, de levél

ben és személyesen is kapcsolatot teremt

hetett korának legjelesebb külföldi szakem

bereivel.

Első jelentősebb értekezései a földmág

neses tér napi változásairól, majd a mágne

ses tér helyi rendellenességeinek geológiai 

vonatkozásairól szóltak. A Balaton tudomá

nyos tanulmányozása során igen alapos 

mágneses méréseket végzett hazánk e vi

dékén, majd részt vett Eötvös I.oránd gra

vitációs méréseilxm, amikor is ugyanazo

kon a területeken a mágneses teret vizsgál

ta. Később igen értékes vizsgálatokat vég

zett a mágneses tér napi változása során
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fellépő úgynevezett „öbol-háborgások" 

elemzése terén. Ezekkel a munkáival már 

fiatalon olyan hírnevet .szerzett, hogy egy 

tudományos vitában pártatlan döntőbíró

nak is felkérték.

A budapesti Tudományegyetemen 1907- 

l>en szerzett magántanári képesítést, lold- 

mágnességtanból. Irodalmi tanulmányai, 

kutatási és oktatói tapasztalatai alapján ir

ta meg 1923-ban A Föld mágneses jelensé

gei című, tárgyában nálunk sokáig egye

dülálló kézikönyvét Szakcikkei a „Ter- 

restrial Magnelism", a „Gerlands Beitrage 

zűr Geophysik', a „Das Wetter", a „Mete- 

orologische Zeitschrift", itthon a Mathe- 

matikai és Természettudományi Értesítő, a 

Mathemalikai és Physikai Lapok, főként 

pedig Az Időjárás cimű folyóirat hasáb

jain jelentek meg.

Számos részletprobléma vizsgálatával 

is jelentősen gyarapította a tudományos 

eredményeket: így a zivatarok gyakorisá

gának kapcsolatát a Hold fényváltozásával, 

valamint az aggteleki barlang klímájának 

kutatásával is elismerést szerzett

Az MTA 1916-ban választotta levelező 

tagjai sorába, akadémiai ajánlásra pedig

1927-ben kinevezték a Meteorológiai Inté

zet igazgatói székébe 1935-ben vonult 

nyugdíjba, de tudományos tevékenységét 

tovább folytatta. Ma az Országos Meteoro

lógiai Intézet és a Magyar Meteorológiai 

Társaság emlékérme örökíti meg nevét, 

emlékét

Főbb művei

A fntdmágneses errt napi változásai. Malii, és 

Phys. Lapok, 22. 1913 , On a Special Form of 
Magnetic Disturbances. Terre.strial Magn . 26. 

1921 ; A Fold mágneses jelenségei Hp., 1923. 

A légnyomás napi ingadozás,i. Az klrtjárás, 

29. 1925 , Az időjárás. Hp., 1931 . Konkoly 
TI lege Miklós emlékezete MTA Emlékbeszé

dek. 24. 1943-;

Irodalom

RÉTHLY A.: S. L Az tdöjirá.s. 48. 1944. (ling- 

lish summary The Weather, Vol. 48. No 3—12 , 
1944 ) Bibliográfiával

Kariba Ixijos

STRALB F. BRÚNÓ

(Nagyvárad, 1914.Jan. 5. - 

Budapest, I996.febr. l í )

Életének első tíz évét Nagyváradon, a 

következő huszonötöt Szegeden, a többit 

Budapesten töltötte, úgy, hogy a főváro

si évekre esett a Szegedi Biológiai Köz

pont élén 1970-1978 között töltött idő

szak.

1933-37-ben a szegedi Tudományegye

tem orvosi, majd természettudományi ka

rán tanul; már 1933-ban Szent-Györgyi Al

bert mellett kezdi biokémiai kutatásait;

1937-39 Rockefeller ösztöndíjjal Angliá

ban, a cambridge-i egyetemen dolgozik, 

1941. a Szent-Györgyi által vezetett szegedi 

Orvosegyetemi Intézet adjunktusa; 1945-49 

a szegedi Tudományegyetemen a bioké

mia egyetemi tanára; 1949-70. a BOTÉ 

kutató professzora, az Orvosi Vegytani In

tézet igazgatója; 1959-től egyidejűleg a 

MTA Biokémiai Intézet igazgatója; 1946. a 

MTA levelező tagja; 1949. r. tag; 1962-67. 

MTA biológiai tudományos osztályok titká

ra; 1970-78 az MTA szegedi Biológiai Köz

pontja alapító főigazgatója; 1978-1988. az 

Enzimológiai Intézet vezetője; 1985-tól or

szággyűlési képviselő; 1985-88. Település

fejlesztési és Környezetvédelmi BizotLság 

elnöke; 1988-89 az Elnöki Tanács elnöke;

1967-1973. és 1985. a MTA aldnöke; 1970

1978. az Országos Atomenergia Bizottság 

alelnöke; 1978-tól az Országos Környe

zet- és Természetvédelmi Tanács elnöke.

1985-tól az OBT Tudományos és Kulturá

lis Bizottságának elnöke, 1989-től a MSZBT 

tb elnöke, majd ügyvezető elnöke, 1948 és 

1958 Kossuth-díj, 1969 Huleland-érem, 

Szeged díszpolgára, a hallei Német Termé

szettudományi Akadémia (Leopoldina) és 

a Lengyel tudományos Akadémia, továb

bá a Nemzetközi Biokémiai Unió Tanácsá

nak tagja A Biokémiai Társaság megalapí

tásának gondolatát 6 vetette fel a MTA-n, 

bár nem volt tisztségviselője, a Társaság 

kétévenkénti kongresszusain tevékenyen 

részt vett.



733 Straub

.Szent-Györgyi A1 hetinek köszönhe

tem - irta hogy olyan pályára lerelt, 

amelyen a munka sok örömöt jelentett 

számomra.... Nélküle nem lett volna lehe

tőségem megismerni, hogy mit jelent a 

tudományos kutatás... nem az ő nézetei

nek az elfogadására tanított meg, hanem 

a saját nézeteim tisztázására, kialakítására." 

Mesterét karizmatikus embernek nevezi; 

akik S. F. B.-t ismerték, egyéniségéről, 

szellemi kisugárzásáról hasonló elragadta

tással beszéltek. Tanítványai között tucat

szám találunk akadémikusokat, professzo

rokat, tudományok doktorait, vezető ku

tatókat; az általuk kifejezett elismerő sza- 

vakból idézünk: a személyisége által meg

határozott demokratikus munkahelyi lég

kör, az ottani józan tudományos szellem 

biztosította, hogy munkatársai a kutatási 

feladatokat izgalmas, jutalmát önmagá

ban hordó szellemi foglalkozásnak tekint

sék... páratlan lényegmegragadó képessé

gű, éleslátású, egy-egy bizottsági ülés le

vezetésénél tanúsított ökonómiája, határo

zottsága, műveltsége, széles köm kulturá

lis érdeklődése, a lényéből sugárzó auto

ritás, szellemessége, szuggesztiv előadói 

képessége, megtanulhatatlan jellemzői 

Ellenvéleményre mindig nyitott, azért volt 

megfellebbezhetetlen szaktekintély, és 

hallatlan tekintélye ellenére sem volt tekin

télyelvű, a tudomány demokratizmusát 

hirdette és gyakorolta. Véleménye az volt, 

hogy csak az nem tudja világosan kifejez

ni magát, aki maga sincsen tisztában gon

dolataival.

A hallgatók rajongtak előadásaiért; ezt 

sem lehetett eltanulni tőle A fiatal kutató

kat arra nevelte, hogy „az ember tegye fel 

az életét arra, hogy a kurrens elméletektől 

elszakadva a valóság megfigyelésével fog

lalkozzék Pedagógiai és tudományszer

vezői vallomása: „Aki egy tanszék, egy 

kutatóintézeti munkacsoport szűk cellájá

ban akar kutatóvá fejlődni, az biztosan el

bukik, és az a vezető, aki nem biztosítja a 

Untainak a kitekintést, a mástól tanulás le

hetőségét, az a saját iskoláját teszi tönkre.

A szervezett kutatóképzés nem korlátozha

tó a munkahelyre."

A fiatalokkal való közvetlensége, nagy

vonalú intézetvezelési stílusa, demokrati

kus gesztusai összefértek egy nagy for

mátumú tudós és tudománypolitikus élet

vitelével. A kutatás nemzetközi színvonal

ra emelése érdekében szorgalmazta, hogy 

a tudományos közlemények lehetőleg ran

gos nemzetközi folyóiratokban kerüljenek 

közlésre. Ugyancsak ezt a célt szolgálta az 

is, hogy támogatta fiatal tudósok egy-két 

éves tanulmányutat tegyenek egy-egy él

vonalbeli külföldi laboratóriumban.

A hatvanas években a biológiai kutatá

sok társadalmi presztízse nálunk is érezhe

tően megnőtt, ennek hatására született 

döntés a szegedi Biológiai Központ létre

hozásáról. Az intézményt joggal tekinthet

jük S. F. B. tudományos alkotásának, mely

ben jelentős szerep jutott annak, hogy a 

biokémiai kutatás behozta lemaradását. 

Interdiszciplináris levegője, a professzor 

sokoldalúsága elvarázsolta az alkotni vágyó 

tanítványokat, ahogyan minden tudomá 

nyos kérdést megközelített.

A hatvanas évek elején a legnagyobb 

hatású esemény a biokémiában az első 

röntgen krisztallográfiás adatokból szár

maztatott fehérje szerkezet volt. A S. F. B - 

féle felfogás a fehérjék térszerkezetének 

flexibilitásáról, a Koshland-féle „induced fit" 

űj értelmezését adta, Egy új módszerrel 

való megközelítésre, a proton NMR térhó

dítására volt szükség e területen, hogy a 

hetvenes évek végén a molekuláris dina

mika feléledve, végleg elfoglalja helyét az 

enzimatlkus folyamatok értelmezésében. Jó 

két évtizede a biokémia művelői közül 

csak kevesen ismerték fel és építették be 

gondolkodásukba azt a ma természetesnek 

tekintett tényt, hogy a mikrovilágban a 

szerkezeti állandóság és mobilitás össze

függő fogalmak. S, F. B ezen kevesek kö

zé tartozott.

Olyan alapvető fehérjék felfedezése, il 

lelve izolálása fűződik a nevéhez, mmt a 

diaforáz, tejsavhldrogénáz, almasavhldro-



Straub 734

génáz, alanintranszamiáz, és a szegedi is

kola egyik csúcspontjaként az aktin. Már 

budapesti intézetében ismerték tel az ATP 

közvetlen szerepét a vörösvérsejt kálium- 

felhalmozásában, s SS izomeráz enzim je

lentőségét a diszulfidokat tartalmazó fehér

jék szerkezetének kialakulásában. Úttörő 

elképzelései voltak a fehér|e-szerkezet 

motilitása (fluktuációja) és az enzimműkö

dés kapcsolatában.

Nevéhez fűződik az izomkutatáson be

lül az akim felfedezése és szerepének tisz

tázása, a kristályos enzimek vizsgálatának 

elindítása, a tejsav dehidrogenázzal végzett 

munkaia alapján, a vörösvéitest anyagcse

re és a permeabilitás összefüggéseinek 

vizsgálata, a fehérjeszerkezet mondásának 

felismerése, az Sl l-SS kicserélődés mecha

nizmusának felderítése, az aniláz szerkeze

te és működése közötti kajxsolat, valamint 

a fehérje öregedésének vizsgálata. Az álta

la vezetett intézetekből indult el a mo

dern enzimológia, az enzimkinetika, a 

génmanipuláció kutatás iránya stb.

A fehérje-szerkezet, fehérje-funkció 

összefüggéseit, a fehérje-ligand kölcsönha

tások szerkezeti alapjait 1979 óta elsősor

ban a fibrinolitikus rendszer elemein vizs

gálják. Az objektum kiválasztásában az ál

tala szorgalmazott törekvés jutott szerep

hez, hogy az alapkutatás olyan kérdések

re keressen választ, melyek kapcsolód

hatnak gyakorlati kérdések megoldásá

hoz. A fibrinolitikus rendszer alapkutatás 

szintjén történő vizsgálatának eredménye, 

hogy a plazminogén aktivátorok felhaszná

lásával gyógyítható lobi), a halálokok rang

listáján előkelő helyei foglaló betegség

Az alapkutatás fontosságának átérzése. 

hogy alapkutatással foglalkozó kutatási bá

zis nélkül színvonalas alkalmazod kutatás és 

fejlesztési tevékenység nem lehel. A kísér

leti téma kiválasztásánál az S F H álul 

szorgalmazott törekvés jutóit szerephez, 

hogy az alapkutatás olyan kérdésekre keres

sen választ, melyek kapcsolódhatnak gya

korlati kérdések megoldásához. Intézetében 

természetesnek tűnt, hogy az alkalmazott

kutatás és alapkutatás szembeállítása hamis, 

csak jó és rossz kutatás létezik.

A membrán-biokémia mint új tudo

mányág, az 1950-es éveklx*n alakul! ki, ak

kor értek meg a módszertani feltételek a 

membránok komplex biokémiai tanulmá

nyozásához. S. F. B. érdeme, hogy a ma

gyar biokémikusok már a kezdetekkor 

igen eredményesen lekapcsolódtak a ku

tatásba. Ezek a kutatások a budapesti Or

vosi Vegytani Intézetben indultak meg. S. 

F. B. irányításával, akinek zsenialitása ab

ban volt, hogy azt a sejtmodellt használta 

fel kísérleteiben, melyen a membránbio

kémiai kiserlelek a legegyszerűbben kivi- 

lelezhetők. E kezdeményezés nyomán a 

későbbi évtizedekben az egész világon a 

vörösvérsejt membránt használták modell

ként a membranológtai kísérletekben. Ezen 

kívül a reverzibilis hemolizis módszeré

nek a membránjuttatásokba, a biológiai 

transzportfolyamatok mechanikus vizsgá

latába való levezetésével új, addig mód 

szerlanilag megközelíthetetlen eredmé

nyek elérését segítette elő. Ennek a mód

szernek a felhasználásával S. F. B. állapítot

ta meg elsőként a világon, hogy az aktív 

ionlranszport folyamatok energiaforrása 

az ATI’, valamint azt, hogy a transzport 

közvetlen összefüggést mutat a membrán 

ATI'az aktivitásával. E korszakalkotó kí

sérleti eredmény vezetett azután az ötve

nes évek második felében a transzport 

ARPáz enzimrendszerek felfedezéséhez.

Összefoglalva: S. F. B elsősorban az 

enzimek szerkezetének és keletkezésé

nek kutatásával, továbbá az izomműködés 

sel, a sejtlégzéssel és a fehérjeszintézissel 

foglalkozó kutató voli, aki az aktin vagy a 

dialoráz felfedezője és világsikerű tan

könyvek szerzőjeként irta be nevét a tudo

mánytörténet! >e

Sírjánál tőle búcsúzó tanítványa mind

ezt igy fejezte ki: „Vállán vitte a magyar m 

dományos kutatást, a hozzá hasonlóknak 

köszönhető, hogy mindvégig létezett és ma 

is van európai színvonalú tudomány Ma

gyarországon."
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Főbb művei.

Biokémia. Bp., 1949 tőbli kiadásban, Általános 

szervetlen és analitikai kémia. Bp , 1950 és 

1969.; Szerves kémia orvostanhallgatók számi
ra. Bp., 1951- 8. kiadásban, Enzimek, mole

kulák, életjelenségek Bp., 1966., németül: 
Leipzig, 1972.; Biológiai lexikon 1-1V kötet 
főszerkesztője 1975-1978.

Irodalom
DÉVÉNYI Tibor Régmúlt találkozásaim S. F 
B-val;. FRIEDRICH Péter; Az Alfa-amiláztól a 

buta muslicáig:, GÁRDOS György: S. F. 1!. és 
a membránkutatás:, KELETI Tamás: Az első 70 

év második 35 éve:, PATTHY László: Fehérje
szerkezet fehérje-funkció:, POLGÁR László A 

pepudkötés hasítása: változatok egy témára:, 
VENET1ANHR Pál: Amit nem lehet megtanul

ni., WOLLEMANN Mária Az eltűnt idő nyomá
ban; ZÁVODSZKY Péter: Fehér|ék térszerke
zetének egyensúlyi dinamikája, Biokémia 8. 

1984. 1 .sz.; (S. F. B emlékszám) DAGDY Dá
niel: S. F. B a magyar biokémikusok társadalmi 

szerződéseiben. Biokémia 20. 1996.

Bagdy Dániel -  Kovács Zoltán

STKÖMPL GÁBOR

(Nagynnhály, 1885 dec. 12- 

lasi, 1945. aug. 22.)

Egyetemi tanulmányait Lóczy Lajos tanít

ványaként Budapesten végezte. 1909-ben 

bölcsészdoktori címet nyert, majd a po 

zsonyi egyetem földrajzi tanszékének ta

nársegéde lett, 1918-ban Bécsben hadige

ológiát tanult, majd Szerbiában hadigeo- 

lógus volt. Az I. világhálx>rú után a buda

pesti Közgazdasági Egyetemen magánta

nári képesítést szerzett térképezés és mor

fológia szaktárgyból. A Honvéd Térké

pészeti Intézetben tereptani és térképol

vasást tanított, s 1927-tól lényleges kato

nai szolgálatba lépett, A háború utolsó hó

napjában 1945 áprilisában mint alezre

des került orosz fogságba, ahol tífuszban 

meghalt. Sokoldalúságára jellemző, hogy 

földrajzi térképészeti munkái mellett ki

emelkedő a magyar löki felszinlormái- 

nak megismerése terén végzett elméleti és 

gyakorlati tevékenysége, ugyanúgy mint

barlangkutatói, turisztikai, okLitói eredmé

nyei.

Pozsonyba kerülésekor a város földraj

zával, 1908-1911 közölt a Duna-teraszok 

vizsgálatával, 1912-ben a Székelyföld, 

1913-ban a Felvidek és a KLs-Magura mor

fológiai vizsgálatával foglalkozott. Ó  volt 

az első képzeli szakember, aki az ország 

egy-egy nagyobb területét Idejárva leírta és 

feltérképezte az ott található barlango

kat. 1910-ben Zemplén megye barlangjait,

1911-lxín az abaúj-göinöri karsztvidék 77 

barlangját, 1912-ben a Vargyas-szurdok, 

majd 1913-ban Bajmócz környékének 

barlangjait dolgozta fel, mellyel megala

pozta a magyar barlangok nyilvántartását. 

A szakmai nevezéktan megalkotásához 

a népi kifejezések összegyűjtését javasol

ta, melyhez az Erdélyben hallottak fel 

jegyzésével mutatott példát. írásai 1906-tól 

kezdődően több ismeretterjesztő és szak

folyóiratban láttak napvilágot Munkatár

sa volt több turistakalauznak, s társszer- 

kesziője a Föld és Ember című munkának 

is. A/ 1927-ben megjeleni Térképolvasás 

című könyvéi a Testnevelési Főiskolán 

tankönyvként használták.

Főbb művei
Zemplén m.-i barlangok és sziklaodúk. Földi 

Krtzl., 11., 1910.; Előzetes jelentés az 1911 év 
nyarán az abaúj-grtmóri barlangvidéken vég
zett barlangkutatásokról Földtani Közlöny, 

1913 ; A barlangok nomenklatúrája és termino
lógiája. Barlangkutatás, 1914., A Goinor-iornai 
karszt hidrológiája Hidrológiai Közlöny. 1928.

Irodalom
SZÉKELY Kinga: 100 éve történt. Karszi és 
Barlang, 1985.; BALÁZS Dénes: Magyar utazók 

lexikona, Bp., 1993

Székely Kinga

SÜSS NÁNDOR

(Marbiirg, 1848 szept 25 - 

Hiiclcipest, 1921 ápr I )

A magyar opiikai-finommechnikai ipar fel

lendítője volt. Az ő érdeme, hogy a mű

szeripar, azon belül elsősorban a geodéziai
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műszergyártás a 19. század vége felé világ

színvonalra emelkedett.

1876-ban a kolozsvári Tudományegye

tem Egyetemi Mechanikai Állomást létesí

tett és annak vezetésével S. N.-t bízták 

meg. Kiválasztásánál közrejátszott, hogy 

közismert műszerész családból szárma

zott és hogy hasonló feladatokon dolgozott 

már a marburgl egyetemen is Az alapító- 

levélből kitűnik, hogy a cél az vök, hogy 

az egyetemi oktatás műszer-szükségletei

nek megoldásán túl, az import kiváltására, 

esetleg eladásra is házilag készítsék el a 

műszereket. Süss Nándor teljesítette a ko

lozsvári egyetem elvárásait és időközben 

felismerte, hogy a műszergyártásban sok

kal nagyobb lehetőségek vannak. 1884- 

ben felköltözött Budapestre és az újonnan 

létesített Állami Mechanikai Tanműhely 

vezetője lett Ezt a tanműhelyt az alapitó le

vél szerint „a műmechanikának Magyaror

szágon való elterjesztése céljából" hozták 

létre. A tanműhelyben a kiképzés négy

éves gyakorlati és elméleti oktatásból állt.

1884-ben a tanműhely Budára költözött, 

oda ahol a MOM műhely épületei ma Ls áll

nak. Az üzem gyorsan fejlődött, erről ké

pet ad, hogy 1896-ban a millenáris kiállí

táson mintegy 200 geodéziai, erdészeti és 

bányamérő műszert, ezenkívül 48 külön

böző oktatási célt szolgáló műszert állí

tottak ki.

1900-ban az államilag támogatott mű

hely magánvállalattá alakult, megszűnt a 

tanműhely és létrejött a S. N.-féle Precíziós 

Mechanikai Intézet. A fejlődés ezzel nem 

állt meg, az 1903-ban kiadott katalógusban 

további 88 új geodéziai műszert ismertet 

nek A végig S. N. által vezetett vállalat 

1918-ban alakult át részvénytársasággá A 

Stiss-féle üzem egyik állandó megrendelő

je Eötvös I.oránd volt, torziós ingáját is itt 

készítették el Kossuth Ferenc kereskedel

mi miniszterhez irt levelében Eötvös igy ir 

S.-sel való kapcsolatáról: „Több mint húsz 

év óta S. N. és műhelyének segítségével 

dolgozom, s bátran állíthatom, hogy úgy, 

mint én, igénybe vették a segítséget tudós

társaim közül mindazok, akik nem elé

gedve meg a kísérleteknek sablonszerű 

ismétlésével, újabb vizsgálati módszerek 

megállapítására törekedtek... S. mindig 

egész munkaerejével, mondhatnám áldo

zatkészségével volt segítségünkre... Én ré

szemről egész nyíltsággal jelenthetem ki, 

hogy ami keveset tudományos kutatásaim 

során elértem, azt S. segítsége nélkül alig

ha értem volna el.”

A gyár 1939-ben a Magyar Optikai Mű

vek nevet kapta.

Fő műve
A mechanika fejlődése hazánkban, Bp., 18K* 

Irodalom
BOKN K.: 80 éves a MOM. Geodézia és Kartog

ráfia, Hp,, 1956.; REGÓCZI E.: Százéves a 
MOM Geod és Kart. 1977 , RAUM F.. Magyar 

földmérők arcképcsarnoka Bp. 1976.; RAUM 

F: A földmérés története. Székesfehérvár, 1995 

Bartha L a jos- Raum Frigyes

SVACHULAY SÁNDOR

(Kassa, I875.jtin.3- 

Budapest, 1954. ang. 25.)

Budapesten, a Technológián gépészeti, 

fa- é.s fémipari, valamint művezetői tanfo

lyamokat végzett, és 1898-ban önálló laka

tosműhelyt nyitott a VIII. kér. Tömő u. 8- 

ban Ekkor már foglalkoztatta az emberi re

pülés problémája, és még ez évben el is 

készített egy emberre szíjazható siklószcr- 

kezetet. Ennek kudarca után számos repü

lőgép- és helikopter-modellt épített, me

lyek - részben légmotor meghajtással - re- 

pülőképesnek bizonyultak.

Kitűnő mesterember lévén, műhelye 

és vagyona szépen gyarapodott, ez adta re

püléstechnikai kísérleteinek anyagi hátte

rét 1907-lien kiállította első nagyméretű, 

úttörő módon hegesztett, acélcsövekből 

épített repülőszerkezetének sárkányát a 

Royal Szálló nagytermében, llgy érezte, 

már csak megfelelő motor hiányzik ah

hoz, hogy gépével repülni lehessen. Rövi

desen akadt is egy mecénása, lír. Ganz
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Fabris müncheni gazdag léghajós szemé

lyében, akinek megtetszett S. S. könnyű, 

acélcső szerkezetű gépe, és vállalta, hogy 

a motort és a befejezést biztosítja Bajoror

szágban. A munkák és kísérleti gépépité- 

sek ott és Ausztriában, 1909-ig tartottak. Az 

első gép a „Kolibri I” kétéltű repülőgép volt

- felhúzható futószerkezettel - ez a megol

dás később az egész világon elterjedt. A 

„Kolibri I"-et megvette a hadsereg, ők pe

dig megkezdték egy nagyobb csónaktor- 

z.sű repülőgép, az „Albatros I" építését Az 

új géppel, amelyben egy 15 LE-s (11 kW- 

os) háromhengeres Ansani-motor volt, S. 

S. 1910 júniusában a nemzetközi repülő

versenyre érkezett haza, Budapestre Itt 

gépét többször átépítve, több pilóta siker

telenül próbálkozott berepülésével, mig 

végre a következő évben Dobos István 

sikerre vitte az „Albatros 111" géptípust, és 

megkezdte or>zágos bemutató körútját.

1912-13-ban ezek a bemutatók meghozták 

a hírnevet és részben az anyagi sikert, 

amely új gép építésére is ösztönzött A si

rályszárnyú formát követő új géptípus, a 6 

méter fesztávolságú kis „Kolibri II!" már 35 

LE-s (25,6 kW-os) motorjával olyan gyors 

volt, hogy Dobos az 1913-as Szent István 

napi repülőversenyen minden jelentős 

számban győzött. S. S. kezdetétől lelkes 

alapító tagja volt a Magyar Aero Szövetség

nek. és onnan szerény támogatásban is 

részesült repülómunkáihoz. Az első világ

háború alatt az albertfalvai repülőgép- 

gyárba vezényelték, itt irányította a repu- 

lógépépítő munkát.

Lakatosműhelyélien 1922-től már csak 

ritkán végeztek repülőmunkát, Először a 

Műegyetemi Sportrepülő Egyesület első 

gépeinek lakatosmunkáit segítette, amit 

később azzal háláltak meg, hogy a válság 

idején, 1931-ben, az egyesülettől rendelt 

sport repülőgépek lakatosmunkáiból neki 

is adtak megrendeléseket.

1934-ben, a vitorlázórepülők sikerein 

felbuzdulva, S. S. két könnyű (kb. 60 kg tö

megű) kis vitorlázó repülőgépet épített, a 

„Szent György 1" és ..Szent György 11” típu

sokat, amelyekkel kísérleti vitorlázó repü

léseket is végeztek.

1938-tól a Magyar Aero Szövetség al

kalmazásába lépett, mint a központi model

lező műhely vezetője és oktatója. Itt dolgo

zott nyugdíjazásáig. 1945 után az utódszer

vezeteknél ismét szolgálatba lépett, és lehe

tőséget kapott arra, hogy évtizedek óta 

folytatott verőszárnyas repülőgépének mo

dellkísérletei után, megépítsen egy ilyen 

emberi izomrepülőgépet Ezek a kísérletek 

évekig elhúzódtak, többszöri költözködés 

alatt értékes kísérleti modelljei semmisültek 

meg. Haláláig a Magyar Repülő SzöveLség- 

l>en próbálta munkáit befejezésre vinni.

Úttörő konstrukcióin kívül S. S. nevéhez 

fűződik számos fontos műszaki probléma 

első megoldása, ilyen az állítható fémlég

csavar és a repülőgépek leszállási sebessé

gét csökkentő berendezés

Műve

Repülfiéletem, Magyar RepUlfisajtó Vállalat, 

Hp., 1942.

WUikler László

SVAICZER GÁBOR

(Katsa, 1784. jún . II.- 

Nagybánya, 1841. aug. 4.)

A Svaiczer család Svájcból telepedett át a 

17. század elején Magyarországra A család 

több tagja bányászkodott a Szepes-gömö- 

n Érchegy.ségben, az irattáraik mélyén ré

gi bánya műveletekre utaló térképeket, do

kumentumokat őriztek.

A Kárpát-medencében a 19 század ele

jén a bányaműveletek mélyebbre kény

szerültek, a lelérek kutatása bonyolultab- 

há letl, az ércben szegényebb bányatermé 

kék feldolgozásához újabb eljárások - a 

kohászat és a kémia tudományos mód

szereinek - alkalmazása vált szükségessé.

S. G. a középtanodai tanulmányai után 

az 1770-ben akadémiai rangra emelt hírne

ves Selmecbányái főiskolára iratkozott be. 

Tanulmányait 1804-ben kitűnő eredmény

nyel fejezte be. majd a koralieli előírások
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nak megfelelően hároméves tanulmányutat 

tett a Monarchia nagyobb bánya- és kohó

üzemeiben.

Első munkahelyén, Szomolnok rézbá

nyájában felmérő munkákat végzett, még

pedig a külföldi tanulmányúján beszerzett 

saját műszerével.

A régi, családi dokumentumok tanulmá

nyozása után figyelme - a Ka,vsától nyugat

ra 25 km-re fekvő - aranyidai kimerülő 

arany-ezüstbányák felé fordult. Az érckibú- 

vások gondos vizsgálata, a telérvonulatok 

pontos követése és a vetődések nyomozá

sa révén felfedezte a környék új ezüst-, 

arany-, réz- és antimontartalmú érctele

peit.

Az ércek feldolgozásánál az akkor még 

alig ismeri klórozópörköléssel kombinált 

oldásos és foncNorozásos eljárást vezette 

be. Az ercfeldolgozó mű berendezéseit 

maga tervezte, és házilag készítette el. 

Aranyidai évei alatt mintegy 300 ezer ton

na ércvagyont tárt fel.

1818 tavaszán Nagybányára nevezték ki 

„pénzverde és bányaműszaki felügyelővé 

és bányabiróvá”. Az írásos adatok szerint 

1347 óta művelt bányavidék viszonyai 

annyira leromlottak, hogy a bécsi udvari 

kamara a bányászat teljes felszámolásá

nak gondolatával foglalkozott, Első intéz

kedéseivel egyetértést hozott létre a bánya

kincstár és a különböző hatóságok között 

folyó évtizedes vitákban. Sorra vette a leg

fontosabb bányákat, geológiai ismeretei 

és tapasztalatai alapján új feltárásokat indí

tott el. Veresvizen és Kereszthegyen új zú

zóműveket állított üzembe Felső- és Kap- 

niklványán új ólomércfeltárá,sokat telepített. 

A kohók részére kedvező, ösztönző In-vál

tási szabályzatot dolgozott ki. A részletes 

intézkedései - ma igy mondanánk: komp

lex szervező tevékenysége - révén 1818 és 

1834 között a környék nemesércbányá

szata megújult.

1834-ben kinevezték az alsó-magyaror

szági kamaragrófság, az ország legnagyobb 

bányakerülete vezetőjévé. A bányaműve

lést teljesen új üzemi tervekre alapítva két 

új altárót telepített: a Ferdinánd-altárót 

Körmöcön és az István főhercegről elneve- 

zettet Magurkán. Az új feltárások nyomán 

megnövekedett ércek előkészítésére új 

ércmosó berendezéseket állított fel, és sa

ját .szerkesztésű lököszéreket épített a ko

hók üzemének megjavítására. A Selmec 

melletti Szélaknán 1834-ben korszerű, gé

pi verésű sodronykötélgyárat létesített. 

Gyökeresen módosította a bányák térképe

zésének módszerét.

Sokoldalú munkássága mellett 1834—14 

között igazgatója volt a selmeci akadé

miának. Akadémiai igazgatásának tíz évé

ben 1185 hányász-, kohász- és erdé.szhall- 

gatót nevelt a reformkor egyre magyaroso

dó szellemében, akik közül Péch Antal, 

Zsigmondy Vilmos, Szlávy József és sokan 

mások részt vettek a szabadságharcban 

és 1867 után az ország ipara alapjainak le

rakásában.

1845 januárjában halálos betegen nyug

díjba vonult, Bánya- és kohómérnökeitől, 

az alsó-magyarországi bányahivatalnokok- 

tól levélben búcsúzott, melyben... tudomá

nyos és tapasztalatdús képzettségre és fá

radhatatlan hivatali buzgalomra" intette 

őket.

Öt gyermeke közül három tisztként vett 

részt a magyar nép 1848-49. évi szabadság- 

harcában

Irodalom
FALLEK G A selmeci M K Hánya- és Erdész 
Akadémia évszázados fennállásának emlék

könyve 1770-1870. Selmec, 1871.; FAZÉK Gy.: 

MegemlékezésS. G. bányamérnökről. Bányá

szati Lapok, 1964.

Molnár László



Sz
SZABUK ISTVÁN
(Kunszentmárton, 17-16 m áj 16- 

Kalocsa. 1816 máj 12.)

Szegeden kezdett tanulmányok után 1762- 

hen Privigyén belépett a kegyes tanító

rendbe, majd Nyitrán folytatta tanulmá

nyait. 1768-tól Vácott, 1771-tól Nyitrán, 

ezután Veszprémben, majd Nagykanizsán 

tanított történelmet és fizikát 1781-ben 

Pestre helyezték, itt számos kísérleti esz

közt készített a különféle fizikai jelensé

gek bemutatására.

A Montgolfier testvéreknek 1783-ban 

végzett sikeres léggömbkísérletének hí

rére 6 is kísérletezni kezdett a léggömb

bel. Kisméretű, tizennyolc ökörhólyag

ból összeállított, kb. 65 cm átmérőjű 

léggömbjével az 1784-es évben három 

nyilvános bemutatót tartott. A követ

kező évben léggömbjét Szegeden is 

bemutatta.

„Pesten felbotsátotl . egy ökör hólya

goktól készült veres fektékkel megtzif- 

rázott és gyantával tókent repülő golyó

bist... Alól függettek róla négy aranyos 

rojtok és egy kis hajótska. Féri bele 8177 

kubik ujjnyi (0,15 m*) gyulladó levegő" 

irta 1784-ben a Magyar Hírmondó

Sz, kísérletének nagy visszhangja volt, 

Benyák Bemát rendtársa latin, Kaschnitz 

József szegedi tanártársa német nyelvű 

verstón üdvözölte a jeles eseményt.

1785-től 1790-ig működött mint igaz

gató a szegedi piarista iskolában. Szem

behelyezkedett II. József németesítő tö

rekvéseivel, ezért állásából elmozdítot

ták Ezután még több piarista iskolában 

tanított fizikát, egy ideig Veszprémtón 

és Nagykanizsán házfónöki tisztet is be

töltött. Sok fizikai tárgyú kézirat maradt 

utána, ezek lappanganak, vagy elvesz-, 

lek

Irodalom
SZ1NNYEI József: Magyar írók élete és munkái. 

Hp., 1909 ; HATÁRI Gyula. S2 I. Évfordulóink

1991.

Makra ZsigmonU

SZABÓ JÓZSEF

(Csepreg, 1742. márc. 17- 

Resztercebánya. 1801 ápr 2.)

A győri jezsuita gimnáziumban tanult, 

176l-ben pedig maga is belépeti a ró

mai katolikus egyház Jézus Társasága 

(Societas Jesu) szerzetesrendjébe. Ta

nulmányait a rend nagyszombati (ma: 

Trnava) egyetemén folytatta, bölcsésze

iét, majd teológiát hallgatott. Mire azon

ban 1774-ben pappá szentelték, XIV 

Kelemen pápa a jezsuita rendet felosz

latta, és a fiatal szerzetes a szekszárdi 

plébániára került segédlelkésznek. Az 

1780-as évek második felében a váci 

püspöki székvárosban egyházi pap, püs

pöki .szertartó, később Besztercebányán 

(ma: Banská Bystrica) plébános. Itt hunyt 

el 1801. április 2-án

Pályafutásának kezdete az európai szel

lemi, politikai, gazdasági fellendülés idő

szakára esett, amikor a nyugati államokhan 

kialakult ipari termelés és a hazai ugaros 

földművelésnél korszerűbb vetésváltó gaz

dálkodás példájára, helyenként az ország

ban is megkezdődött a külterjes, egyolda

lú gabonatermesztés átalakítása, a kapás

növények, zöldségfélék térhódítása. Ez 

időszakban a |ó pap nemcsak lelkipászto

ra, de a gyakorlati élet számos területén ta

nítója is volt híveinek.

Papi hivatása mellett őt a természettu

dományi kérdé*ek, elsősorban a gyakorla

ti kertészkedés, a növénybiológia, a növé

nyi élet megfigyelése, sót a termelés gaz

dasági kérdései foglalkoztatták
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1790-ben könyvel irt a sárgadinnye mű

veléséről, azzal a szándékkal, hogy a „ne

mes gyümölcsöt" minél szélesebb körben 

megkedveljék, az általa leírtak szerint a pa

raszti kertekben Ls szakszerűen termesszék 

A növény hazai előfordulásáról már a 

középkori budai ásatásokból, írásos fel

jegyzésekből maradtak adatok, 1664-ben 

pedig Lippai János jezsuita szerzetes számos 

fajtáját is leírta: eddigi ismereteink szerint 

azonban ez az első, nyomtatásban megje

lent ónálló munka a hazai műveléséről. A 

váci pap alkotása a maga neméiben azért is 

egyedülálló, mert a dinnye földrajzi elterje

désén, élettani és gyógyászati hatásainak, a 

„nyári”, az „őszi", a „téli" és a „vízi” fajtáinak 

ismertetése mellett - kortársait megelőzve

- a feltehetően akkor még ritkaságként ter

melt növényről tízéves saját megfigyelé

seit, ültetési, ápolási munkáinak tapasztala

tait foglalta benne elsőként össze

Három évvel később jelent meg a „Vá- 

tzi gabona" című munkája, amelyben a ha

zai gabonafélék, elsősorban a búza ter

mesztésének korabeli hiányosságaira; az 

ingadozó és alacsony terméshozamok 

okaira, azok megszüntetésére kísérelt meg 

választ adni. Sajátos logikával kereste an

nak okát. hogy a püspöki kertészetben 

magjukért termesztett bab, borsó, lencse, 

mák hogyan képes a termésben a vetőmag 

30-100-szorosái is visszaadni, míg a ke

nyeret adó gabonafélék a legjobb földeken 

is, csak annak öt-hatszorosát, legtöbb eset

ben rozzsal keverten „elegyes” búzaként. 

Az alacsony terméshozamokért az évszá

zadok óta változatlan, megrögzött rossz 

szántási, vetési szokásokat hibáztatta. En

nek igazolására négy éven keresztül talaj- 

előkészitési, vetési és vetőmagmennyiségi 

kísérleteket állított be a püspöki kertészet

ben. Amikor földbirtokos ismerősei és más 

bírálói azzal a kifogással élve, hogy a ker

tészetben jóval kedvezőbb körülményeket 

biztosított a gabonának, azért magasab

bak a termésátlagok, kísérleteit a váci ha

tárban „jó", „közönséges" és „sovány" szán

tóföldön megismételte. Bebizonyította,

hogy jó talajelökészítéssel, a szokásosnál 

ritkább vetéssel, a talaj minőségétől füg

gően tömörítéssel (hengerlés, fogasolás, 

seprű- vesszőboronálás) a három ujjnyi 

mélységre vetett gabona 30-60-szorosát 

is visszaadja a vetőmagnak. Könyvében kü

lön fejezetben foglalkozik a vetőmag elő

készítésével. Részletesen leírja, hogy az 

aratás megkezdése előtt hogyan gyűjtsék 

össze a következő évre vetőmagnak szánt 

töveket, hol tárolják, és hogyan készítsék 

elő azt a vetésre. Módszere a növényneme- 

sítók által később megfogalmazott és több 

évtizeden keresztül tudatosan alkalmazott 

„szelekciós eljárás" volt, amellyel a leg

jobban fejlett, azonos időszakban érő, egy

öntetű szemű egyedekel választotta ki to- 

vábbtenyésztésre. így utódai méltán te

kintik őt a búzanemesítés első hazai úttö

rőjének

A fentieken kívül munkájában részlete

sen foglalkozik a trágyázás termésnövelő 

hatásával. Közgazdasági számításokkal rá

mutatott, hogy rendszeres talajerő-után

pótlással kevesebb gabona-vetésterületre 

lenne szükség. A felszabaduló földeken 

takarmánynövényt lehetne termeszteni, 

amely a belterjes állattenyésztés alapját 

vethetné meg.

A gabonafélék nemesítésének első ha

zai apostola jól látta, hogy az évszázados 

termelési szokásokat csak „művelt főkkel" 

lehet megváltoztatni. Míg Tessedik Sámuel 

az Alföld déli részén az 1780-as években 

hozzákezdett ennek megvalósításához, ő 

Pest közelében szorgalmazta olyan Iskolák 

felépítését, ahol „az új vetést" a fiatalok 

megtanulják. „Mert nem egyszer csodálkoz

tam - irta a termelés jobbításáért a maga te

rületén fáradozó pap hogy a gyerekek 

az iskolában vagy műhelyekben tanulnak 

mesterséget. A mezei gazdaságot pedig, 

melly legszükségesebb mesterség, még 

eddig valami köz-oskolában, az én Ha

zámban soha se tanították."

Művei

Culitir.i peponum flgurís aeneis illusitij tludae, 
1790 ; Víítzi gabona. Váizon. 1793
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Irodalom
PÁLMÁNY Itóla: S í. J  C1742-1K01) In A*rár- 
tíirt IV. (Új kiad. 3 ktti.)

P. Hartyányi Borbála

SZABÓ JÓZSEF

(Kalocsa. 1822. márc. 14 -  
Hiidapest, 1894 ápr 10. )

Alsóbb iskoláit szülővárosában végezte.

1837-41 között a pesti Tudományegyete

men filozófiát és jogot tanult, majd 1842— 

46-ban elvégezte a selmeci bányászati aka

démiát. 1846-ban ügyvédi diplomát is szer

zett. Abban az évben a zsarnócai ezüstko

hónál, 1847-ben pedig a nagybányai bá

nyakerületnél dolgozott. 1848-ban Kos

suth Lajos a Pénzügyminisztériumba hívta 

a bányászati osztályra, 1849-ben pedig 

Pest kerületi salétromfelügyelőjévé nevez

ték ki.

1850-55 között helyettes tanár volt a Tu

dományegyetem ásványtani tanszékén, és 

a kémián is helyettesített. Doktorátust szer

zett (1851) és nyugat-európai tanulmány

úton vett részt (1853). 1855-58 között a bu

dai állami főreáliskola r. tanára volt, 1858- 

ban a pesti kereskedelmi akadémia ké

mia és kísérleti fizika tanára lelt, 1859-60- 

ban társigazgató, majd 1860-ban igazgató 

volt.

1860-61-ben ismét helyettesített az ás

ványtani tanszéken. 1862-ben ny, r. tanár

rá nevezték ki Az 1867- 1868-as tanévben 

a bölcsészettudományi kar dékánja, 1883- 

tól az egyetem rektora volt.

A Magyar Földtani Társulat alapító tag

ja, 1850-től másodtitkára, 1862-től első tit

kára, 1870-83 között alelnöke, 1883-94 

között elnöke. A Királyi Magyar Termeszet- 

tudományi Társulatnak 1851-től tagja; 

1855-61 között első titkára, 1872-től alel

nöki*. Az MTA 1858-ban lev., 1867-ben r. 

tagjává választotta. 1870-től a III, osztály tit

kára, 1888-ig az Igazgatótanács tagja volt.

Az önálló magyar geológia megalapító

ja, aki munkásságában az elmélet és gya

korlat tökéletes egységét valósította meg

Szakirodalmi munkássága a földtan, ás

ványtan, kőzettan és kémia körében igen 

gazdag, könyveinek, cikkeinek száma 

megközelíti a 350-et (vö. Földtani Köz

löny, 1895). Számos könyvnek, évkönyv

nek, folyóiratnak volt szerkesztője, többnek 

a megindításában is nagy szerepet játszott

Igen nevezetes a több kiadást megért 

Ásványtan című könyve, az első korszerű, 

ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. 

Az ásványtan területén sok új adat, megál

lapítás fűződik a nevéhez, pl. a főapátok

kal és a wehrlittel kapcsolatban, valamint 

az úrvölgyit nevű ásvány felfedezése

Kőzettani eredményei is nemzetközi 

jelentőségűek a magyarországi vulkáni 

kőzetek („trachitok") rendszeres vizsgála

ta (1863-tól), a foldpátok gyors és pontos 

meghatározása. Ez utóbbi „lángkísérleti 

módszere" egész Európában elterjedt, csak 

a 20. században szorította háttérbe az op

tikai vizsgálati módszer Az elsők között Is

merte fel a mikroszkóp jelentőségét a kő- 

zeimeghatározásban. Felállította a vulkáni 

kőzetek természetes rendszerét. Fontos új 

eredményekre vezették a zöldkövesedés- 

sel kapcsolatos vizsgálatai is.

Geológia könyve korszakos, nemzedé

keket nevelő hatású volt, Kimagasló ered

ményeket ért el az alkalmazott geológia te

rületén is, pl a salétrommal, sziksóval, az 

útburkolásra alkalmazható kőzetekkel, Bu

dapest vízszerzési lehetőségeivel kapcso

latban.

A talajtan területén úttörő volt, akkor, 

amikor ilyen jellegű vizsgálatokra külföl

dön ín alig akadt példa Foglalkozott a szi

kes talajokkal, a lösz keletkezésével és 

osztályozásával, a vulkáni kőzetek jelleg

zetes mállástermékével, a „nyirok"-kal, fel

vetette az altalaj határát jelző .vörösagyag

gal" kapcsolatos, azóta is sokat vitatott 

problémákat. Az első volt Magyarorszá

gon. aki az ország egy nagyobb területé

nek talajviszonyait liehatóan vizsgálta és 

mezőgazdasági célra értékelte

1862-lxm nemzetközileg is elsőként ál

lapította meg a belső kontinentális emelke
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dés és süllyedés tényét, 8 ezzel megalapo

zója lett az azóta ónálló tudományággá 

fejlődött neotektonikának.

Több regionális monográfia (Tokaj- 

Hegyalja, Selmecbánya környéke) fűző

dik a nevéhez. Neki köszönhetjük Buda

pest környékének első földtani térképét ls.

Kiváló oktató és nevelő, iskolát terem

tő pedagógus volt. Létrehozta az európai 

hírű egyetemi ásvány-kőzettani gyűjte

ményt Foglalkozott a bányászati és geoló

giai szaknyelvvel is. Új szakkifejezéseket al

kotott, nagy szerepe volt a szaknyelv ma

gyarításában. Legtöbb munkája máig fon

tos forrása a földtudományoknak. Geoló

giai művek kitüntetésére a Magyarhoni 

Földtani Társulat Szabó József-emlékér- 

met alapított és adományoz.

Irodalom
SCHAFARZIK Ferenc Sz. J. és a magyar geo

lógia. Földtani Közlöny, 1892.; KOCH Antal: Sz. 

J Földtani Közlöny, 1K95 ; STAUB Móric Sz. J. 
Természettudományi Közlöny, 1895 HALLE- 

NEGGER Róbert: Sz. J a magyar tudományos 
lalajkutatás megalapítója Földtani Közlöny, 
1961.; KRÍVÁN Pál Sz J jelentősége a földtör

téneti közelmúlt megismerésében és a neotek- 
tonikában. Földtani Közlöny. 1961 ; VADÁSZ 
Elemér' A magyar földtan útja Sz-J nyomában 

Bp.. 1967.; VADÁSZ Elemér Sz. J Hp., 1970.

Dtidtcb Endre

SZABÓ PÉTER

(Marosvásárhely. ISO7 máj 2.- 
Budapest. 1914 szept. 24 )

Oklevelét 1891-ben Kolozsvárott szerezte, 

utána hosszabb időt töltött a berlini és a pá

rizsi tudományegyetemen. 1894-től a ko

lozsvári polgári fiúiskolában, I89ü-tól az 

egyik budapesti felsőbb leányiskoláiban, 

1900-tól a Tudományegyetem gyakorló 

gimnáziumában tanított. Néhány érteke

zésben a Bolyai-geometria egyes kérdései

vel és a determinánsok elméletével foglal

kozott K tevékenységénél azonban jelentő 

sebh a két Bolyaival kapcsolatos itthoni és 

külföldi levéltári adatfeltáró munkássága

Minden tanulmánya alapvetőnek bizo

nyult a Bolyai-kutatásban. Sajnos halála 

megakadályozta további, ilyen adatainak 

közzétételét.

Főbb cikkei

Az abszolút geometria egyik alaptételéről Mat- 
hematikai és Physikai Lajiok, 1903.. Adalé

kok Gauss és Holyai levelezéséhez és Holyai 
Farkas életrajzához. Mathematikai és Termé
szettudományi Értesítő, 1907., Holyai János if
júsága 1802-1822 Mathematikai és Physikai La 
pok, 1910.; Holyai Farkas törekvései az erdé- 

szi pályára. Akadémiai Értesítő, 1914.

Irodalom
FRÁTER Jánosné: A Holyai-gyűjtemény. Hp,, 

1968.

Szénássy Barna

SZABÓ ZOLTÁN

(Budapest. 1882. non 25.- 

Budapest, 1944. máj. 18.)

A gimnáziumi érettségi ulán a budapesti 

Tudományegyetem bölcsészeti karára irat

kozott be, természetrajz-földrajz szakra 

(1901). E letetn i tanulmányait Boroszló

ban (ma: Wroelaw) fejezte be, miután az 

1903/ 4. és az 1904/5. tanévet a helyi egye

tem botanikai tanszékén töltötte Az utol

só évben Ferdinand Fax (1858-1942) tanár

segéde volt. 1905-ben visszajött Budapest

re, doktorátusát honosította, és a tanán 

szakvizsgát is letette. Még ebben az évben 

Mágocsy-Dietz Sándor tanársegéde lett az 

egyetem növénytani tanszékén. 1908-ban, 

a gazdasági és orvosi növények alak- és 

rendszertana tárgykörlxil magántanári ké

pesítést szerzett az Állatorvosi Főiskolán.

Munkásságának korai szakaszában a 

botanika több területe is érdekelte. A gom

bákkal foglalkozó dolgozatait neves miko- 

lógusok Ls elismeréssel fogadták (Mykolo- 

gische Beobachtungen Jahresbericht d, 

.schles Gesellschaft, 1904; Über eine neue 

Hyphomyceten Gattung. Hedwigia, 1904). 

Doktori disszertációja növényrendszertani 

témájú volt (Monographie dér Gattung 

Knauna. Engler's Botanische Jahrbücher,
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1905). Ez a diszciplína vált később igazi 

szakterületévé

Növényrendszertani vizsgálatai során a 

kor általános tudományos gyakorlatával 

szemben új utat követett. Úgy vélte, hogy a 

növényfajok rendszerezését, rokonsági kap

csolataik felderítését nem lehet pusztán her- 

báriumi, azaz élettelen, szárított példányok 

alapján megoldani. Vallotta, hogy a herbá

rium! anyag helyes megítéléséhez nélkü

lözhetetlen az élő növényen végzett megfi

gyelés, az egyedfejlődés, ill. az azt befo

lyásoló környezeti tényezők minél .sokolda

lúbb megismerése A rendszerezésben kö

vetkezetesen alkalmazta a növényföldnaizi 

elterjedéssel kapcsolatos fejlődéstani elvet 

Boroszlóban, majd hazatérése után a buda

pesti Tudományegyetem botanikus kertjé

ben növénykultúrákat hozott létre, hogy a 

szükséges összehasonlító vizsgálatokat elvé

gezhesse. Több kisebb lélegzetű dolgozat 

után jelent meg A Knautia génusz monog- 

raphiája című műve, amely doktori dolgo

zatának lényegesen javított é.s kibővített vál

tozata (1910). Ezt a munkáját a Természet- 

tudományi Társulat Bugát-díjjal jutalmazta.

Tudományos eredményeit széles kör

ben elismerték. 1912-ben a budapesti Tu

dományegyetemen a „kétszikű növények 

alak- és rendszertana, földrajzi elterjedése 

és fejlődéstörténete” tárgykörből magánta

nárrá habilitálták 1913 és 1921 között ad

junktusi minőségben dolgozott az általános 

növénytani tanszéken, Mágocsy-Dietz Sán

dor mellett Eközlxm az Állatorvosi Főisko

lán a növénytan meghívott előadója is volt 

(1913-1923). 1916-ban a Szent István Aka

démia rendes tagjává választották

Munkásságának egyik kiemelkedő da

rabja A növények szervezete. Az általá

nos növénytan elemei című könyve, ame

lyet a kritika nemcsak gazdag tartalma, 

hanem anyagának újszerű, didaktikus 

beosztása miatt Ls osztatlan lelkesedéssel 

fogadott (3 kiadás: 1922, 1925-1927,1933). 

K kitűnő munka akkoriban a legmoder

nebb tankönyvek közé tartozott, de ma is 

haszonnal forgatható kézikönyv.

Szabó 1921-ben megvált Mágocsy álta

lános növénytani tanszékétől és a Tudo

mányegyetemi Közgazdaságtudományi 

Karon (1920-ban alapított önálló intéz

mény) adjunktusként folytatta pályafutását. 

Meghívott előadóként mar 1920-tól oktat

ta itt a gazdasági növénytant. 1923-ban az 

intézményen belül megszervezte a Mező

gazdasági Növénytani Intézetet, amelynek 

először ny. rk., 1926-ban r. tanárává nevez

ték ki 1934-ben négy intézmény, köztük 

a Közgazdaságtudományi Kar egyesítésé

vel létrehozták a József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemet (a mai 

BME elődjét). Az 1937-38-as tanévben Sza

bó az új egyelem Mezőgazdasági és Állat

orvosi Karának dékánja, az 1938-39-es tan

évben pedig prodékánja volt Ez idő alatt 

sok újítással tökéletesítette a kar szerveze

tét. A Magyar Tudományos Akadémia

1932-ben levelező, 1941-ben rendes tagjá

vá választotta,

Sokrétű munkássága a maga teljessé

gében az alkalmazott növénytan terüle

tein bontakozott ki. Ó  végezte el hazánk

ban az örökléstan tudományos alapveté

sét, e diszciplína és a növénynemesítés 

kapcsolatának első hazai tudományos 

megközelítését. Ilyen tárgyú munkái kö

zül kiemelkedik Az átöröklés című köny

ve, amely 1938-ban látott napvilágot. Szá

mos népszerűsítő kiadványt írt (pl A kro

moszóma, 1936; Származás és öröklő

dés, 1942).

1941-ben meghívták a budapesti Tu

dományegyetem Növényrendszertani és 

Növényföldrajzi Intézetébe, a nyugdíjba 

vonuló Tuzson János utódjául Nyilvános 

rendes tanári minőségben egyben a bota

nikus kert vezetését Ls ellátta. Itt dolgozott 

haláláig.

Irodalom
PR1S7.TEK, Sz.: Sz. Z születésének 100. évfor

dulójára Növénytermelés, 31 1982.; KASSAI 

M K : Sz. Z (1882-1944). In FŰK L és HINTEK 

J. (szerk.): Magyar Ajtrártorténeli Életrajzok 

Hp., 1989.

Somlyay Uijos
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SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR

(Kolozsvár, 190) szept 10.- 

Budapest, 1984 atig. 23)

Kolozsvárott érettségizett 1921-ben. 1921- 

25 között 3 budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem természetrajz szakán 

végzett.

1927-től 1949-ig a soproni Bányászati és 

Erdőmérnöki Akadémia tanára, majd az 

1950-ben alapított miskolci Nehézipari Mű

szaki Egyetem rektora. 1951-tól 1969-ig a bu

dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

ásványtan-kőzettani intézete, majd a kőzet

tan-geokémiai tanszék vezető tanára és

1955-től 1974-ig az MTA általa alapított geo

kémiai kutatólaboratóriumának igazgatója.

1950-től a Magyar Tudományos Akadé

mia tagja. 1965-tól 1975-ig az MTA Föld- és 

Bányászati Tudományok Osztályának titká

ra, majd elnöke.

A földtudományok számos ágában ért el 

kimagasló eredményeket, amelyek közül 

kiemelkedőek üledékes, magmás és meta

morf kőzettani, szénkőzettani és geokémiai 

művei. Eredményeit cöbb mint 200 publi

kációban jelentette meg. Egyik legkiemel

kedőbb alkotása Geokémia című kézi

könyve (Bp . 1955 ). amely máig Ls az 

egyetlen magyar nyelvű geokémiai kézi

könyv. 1952-ben megjelent Szénkőzcltan 

című könyvében számos vonatkozásban 

újat alkotod a barnaszenek rendszerezésé

ben. A Föld szerkezete és fejlődése című.

1968-ban megjelent kézikönyvében a glo

bális tektonikai szemlélet alapján állva fej

ti ki elméletét a kőzetkeletkezés és a Föld 

dinamikája közötti kapcsolatról. A hetve

nes években már kialakult a földtudomá

nyok integrációjára törekvő szemlélete, 

amelynek összefoglalását 1975-ben készí

tette el (Geonómia).

Az univerzális ciklustörvény megalkotá

sával az anyag mozgásának általános tér

idő-sebesség összefüggését tárta föl E 

munkájának rövid, de lényegi összefogla

lása Benkő Ferenc Geological and Cosmo- 

gonic Cycles (Bp.. 1984.) Appendix-ében

került publikálásra. Élete utolsó éveinek 

munkásságát rendezte sajtó alá hirtelen 

bekövetkezett halálakor. E munkája posz

tumusz-kiadványként jelent meg A jelen

ségek univerzális kapcsolódásáról (Bp., 

1989) címen.

Számos kitüntetéssel ismerték el mun

kásságát.

A Magyarhoni Földtani Társulat, továb

bá az osztrák és az NDK földtani társulat 

tiszteleti tagja, a Szabó József-emlékérem 

tulajdonosa, a budapesti Tudományegye

tem tiszteletbeli doktora, a Leopold von 

Buch-emlékérem tulajdonosa.

Irodalom
PANTÓ Gyttrgy- Sz. K E Magyar Tudomány. 

I9H5.
Póka Teréz

SZÁDECZKY-KARDOSS GYULA
(Pusztafalu, 1860. dec 30- 

Kotozsvár, t935 xov 8.)

A budapesti Tudományegyetem termé- 

szetrajz-kémia szakos hallgatójaként Szabó 

József professzortól tanult geológiát. Tanul

mányai befejezése után a földtani tanszék 

tanársegédje, Rövid idő múlva „summa 

cum laude" minősítéssel doktorrá avatják.

Állami ösztöndíjasként az 1889/90. tan

évet Franciaországban tölti. A Collége de 

Francé laboratóriumában dolgozik Fouque 

professzor mellett Hazatérve számos cikke 

jelenik meg, elsősorban a Tokaji-hegység 

és a Zempléni-szigethegység földtani- 

kőzettani viszonyairól, de az ország más 

részeiről is. A kőzettan területének magán

tanára lesz.

1896-ban a kolozsvári egyetem isvány

es földtani tanszékére nevezik ki, egyete

mi nyilvános rendes tanárnak. Sokéves 

munkáját köti le a tanszék berendezései

nek és több mint 20 ezer darabból álló 

gyűjteményének átköltöztetése

ló nemzetközi kapcsolatai voltak olasz 

és francia kollégákkal, Murgoci és Mra- 

zec román professzorokkal is. A Déli-Kár-
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[iátok déli román és északi magyar oldalát 

1907-lben közösen járták be magyar, illet

ve román hallgatóikkal együtt. Rendszere

sen részt vett a nemzetközi kongresszuso

kon, 1897-ben Szentpéterváron, 1900-ban 

Párizsban. Stockholmban a Kongresszus 

egyik alelnöke, 1926-ban részt vett a mad

ridi, 1929-ben a pretoriai kongresszuson.

Fő kutatási területe a Bihar-hegység és 

a Vlegyásza, azok földtana, tektonikája és 

kőzetei. Ebből a tárgykörből 25 értekezé

se készült. Élete utolsó tíz évében a Kele

men-Havasokat és a Hargitát térképezte 

Míg elődje, Koch Antal, főleg az Erdélyi

medencével foglalkozott, ő sokat tett Er

dély nyugati határhegységei, magmás elő

fordulásai, felszíni és fedett vulkáni tufái 

megismertetése érdekében.

Az első világháború után Erdélyben, 

Kolozsvárt maradt és tovább dolgozhatott 

haláláig, mint a Román Földtani Intézet 

főgeológusa. Ezt a kivételes bánásmódot 

Popescu-Voites(inek, tanszéki román utód

jának köszönhette, aki nagyra becsülte 

szaktudását.

Főbb rmívci
Adutok az Erdélyi-medence tektonikájához, 

1913 ; Tufatanulmányok Erdélyiben I—II—III , 
Kolozsvár, 1914-17.

Irodalom

TOROK Zoltán SZ.-K Gy. élete és munkássá

ga Frtldt Közi 91 köt 1961. (fényképpel és 
irodalomjegyzékkel)

Székvné Fux Vilma

SZALAY BÉLA
(Nagyszeben, 1869 m árt i ■

Nagyszeben, 1952. non 20.)

Elemi* és középiskoláit szülővárosában 

végezte, 18H7-ben érettségizett kitűnő ered

ménnyel A budapesti Tudományegyetem 

orvosi karán végzett, majd három évig se

gédorvos volt az egyetemi klinikán.

1895-lxm megnősül és visszaköltözik 

Nagyszebenibe. Elvileg még a MÁV or

vosa, ám az orvosi pályától egyre job

ban kiábrándul Egykori alma materé

ben tanít egészségtant, majd az 1910-es 

években a nagyszebeni székhelyű „Sie- 

benbürgenische Véréin für Naturwissen- 

schaften" könyvtárnoka lesz, ahol ren

delkezésére áll a méltán híres Brucken- 

thal-kónyvtár mintegy 150 000 kötete. 

Ekkor fordul érdeklődése a vadászattör- 

ténet és történeti állattan felé.

Publikációs tevékenységét 1899-ben fi. 

latéliai cikkekkel kezdte, majd közegész

ségügyi, pedagógiai problémákkal foglal

kozik, néprajzi és honismereti-turisztikai 

cikkeket ir, Ebből az időszak álból érde

mes megemlíteni a Phila'die und Bacillen 

című cikkét (1900), mely a postaibélyegek 

által közvetített fertőzési lehetőségekkel 

foglalkozik.

A történeti állattanba fokozatosan dol

gozza bele magát, Hamarosan észrevette, 

hogy a magyar vadászattörténészek híján 

vannak minden forráskritikai készségnek 

és érzéknek, ám - nem lévén történészi 

képzettsége - maga is csak lassan szerzi 

meg ezeket.

Közben egészségi állapota egyre rom 

lik, a kortársak „vasomotorikus agyneuras- 

tenia“-ként határozták meg betegségét. 

Ám ennek ellenére amíg bírja, folytatja tu

dományos kutatásait, és járja a délerdélyi 

hegyeket. Eddigi ismereteink szerint a har

mincas évek végéig publikált. Elóször csak 

magyarul és németül, majd románul is.

Valamikor a harmincas évek közepén 

szerette volna gyűjteményét és kéziratait a 

Magyar Nemzeti Múzeum természettudo

mányi gyűjteményének (a mai Természet- 

tudományi Múzeum jogelődje) adomá

nyozni, ám ebiből nem lett semmi.

Élete utolsó éveiről megbízható adat - 

halálozási időpontján kívül - nincs

Főbb müvei
Kis természetrajz 1-2 Nagyenyed 1909. 1911 , 
Gyorsírásunk rovidiifi rendszere Nagyszeben, 

1913 . HOliere Fhilatelle \-A. Nagyszeben, 
1935 ; Mundért irrige Wiscnbelege llerlin, 

193H.
Nagy Domokos Imre
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SZAIAY SÁNDOR

(Nyíregyháza, 1909- oki. 4.- 

Debrecen, 1987. oki. II.)

Fiatal korától érdekelte a fizika, már mint 

kisdiák, édesapja mellett famuluskodott 

a fizikai szertárban. A budapesti Páz

mány Péter Tudományegyetemen elvé

gezte a fizika-matematika tanári szakot, 

hamarosan doktorált (1932), disszertá

ciójának témája a gázkeverékek dielekt- 

romos viselkedése volt.

Rövid szegedi tartózkodás után, ahol 

Szent-Györgyi Albert mellett dolgozott, 

következtek a külföldi tanulmányutak évei. 

Ezek során dolgozott Debye intézetében 

Lipcsében és Rulhertord munkatársaként 

Cambridge-ben.

A tanulmányutak, a három Nohel-díjas 

tudós kétségtelenül hatott rá, de ezeket a 

hatásokat nagyon határozottan átszűrte 

saját egyéniségének, sajátos kutatói maga

tartásának megfelelően. Bár kétségtelenül 

ő  a hazai magfizikai kutatások, sőt alkalma

zások megindítója, érdeklődése, tudomá

nyos és intellektuális horizontja ennél sok

kal szélesebb volt.

Kutatási stílusát elsősorban a jelenségek 

kísérleti (empirikus) megközelítése jellem

zi, amelyik nem áll meg valamely szűk 

tudományág feltételezett határánál, hanem 

a természet jelenségeinek logikáját követ

ve bátran átlépi azt. A fentiekből követke

zik, azokhoz mintegy természetszerűen 

csatlakozik érdeklődése az eszközépités, a 

speciális kísérleti berendezések létreho

zása iránt E vonatkozásban meglehetősen 

jellemző, hogy az első magyar magfizikai 

eredmény Bécslnrn született (!) Ugyanis 

Cambridge után Debrecenben folytatta 

munkáját (1936) és az itt tervezett és készí

tett kis berendezést a bécsi Rádium Kuta

tó Intézetbe vitte és ott mérte meg az ^A l 

gerjesztési függvényét alfa-bomlnázá.snál, 

mivel akkor még nem volt radioaktív pre

parátum Debrecenben.

A 30-as évek végén speciális jiolom 

um alfa-sugárzó preparátumot készített

Debrecenben és megfelelő elrendezés

sel együtt ez tette lehetővé, hogy m un

katársaival együtt számos könnyű mag

reakció gerjesztési függvényét megvizs

gálja és hozzájáruljon az ismeretek elő- 

reviteléhez a magfizikának ebben a ko

rai szakaszában. A magfizika területén 

elért eredményei közül kiemeljük még a 

neutrínó vis.szalökő hatásának kimutatá

sát a 6He bomlásában Wllson-ködkam- 

rában.

Egy-egy ötlete, kezdeményezése kuta

tási irányokat indított el, amelyeket mun

katársai vittek tovább. így meg kell emlí

tenünk a toroid-szektor típusú elektron

spektrométert, a speciális nagy felbontóké

pességű alfa-spektrométert, a Van de Graaff 

és kaszkád-gyorsítókat, valamint a tömeg

spektrométereket.

Ez utóbbi már kivezet a magfizika te- 

aíletéről, hiszen ezt a rendszert hasz

nálva a kőzetéletkor-meghatározás fizikai 

módszereinek meghonosítását kezde

ményezte hazánkban Ugyancsak ő  indí

totta el a l4C radioaktivitásának mérésén 

alapuló kormeghatározást Magyarorszá

gon és a környezet radioaktivitásának 

vizsgálatában is kiemelkedő eredménye

ket ért el. Az általa 1952-ben megindított 

csapadékradioaktivitásl mérések soro

zata egyike a legrégebbieknek Európá

ban.

Ő  kezdeményezte az izotópok orvosi 

alkalmazását hazánkban, mind a kutatás

ban (számos ilyen közleménye jelent meg 

orvos társszerzőkkel), mind a diagnoszti 

kában (131). Nem sokkal a 11. világhábo

rú után Debrecenben készített hordoz

ható (lerendezéssel kezdte meg Földváry 

Aladár geológus professzorral együttmű

ködésben az uránkulatást hazánkban, 

ami a magyar uránkincs felfedezéséhez 

vezetett A szóban forgó kutatások fel

keltették érdeklődését az urán természe

tes dúsulási folyamatai iránt. Felismerte a 

huminsavak alapvető szerepéi e vonatko

zásban és ezen túlmenően is más katio

nok esetében a természetben végliemenő
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folyamatokban. Ezek vezettek el azután a 

nyomelemei látás tanulmányozásáig nö 

vényekben, az állati és az emberi táplál

kozásban.

Sz, S. iskolateremtő egyéniség volt, te

le ötletekkel, meglátta, hogy az adott kö

rülmények között melyik terű leien milyen 

tudományos problémával érdemes foglal

kozni Ugyanakkor éles szemmel tudta ki

választani a lehetséges embereket, azo

kat, akiket azután munkatársainak válasz

tott. Az MTA debreceni Atommag Kutató 

Intézetének alapítója. Fát élete fő művének 

tekintette. Az intézet tematikája máig tük

rözi alapítójának széles, interdiszciplináris, 

instrumentális, a gyakorlati élet problémái 

iránti érdeklődését. Hatása azonban mesz- 

sze túlnyúlik az intézet körén. Egyedi kí

sérlettel illusztrált egyetemi előadásainak 

hatása alól senki sem tudta kivonni magát. 

Tanítványainak, tisztelőinek, különösen 

azoknak a számát, akik valamilyen vonat

kozásban tanultak tőle, nehéz lenne szám

ba venni.

Sz. S. mint emlxír egyenes és határozott 

jellem volt. Nem ismerte a szélfüvásnak 

megfelelő hajladozást vagy a túlságosan si

ma modort. Aki csak kapcsolatba került ve

le, hamarosan megtudta mi a véleménye a 

szóban forgó kérdésekről. Ugyanakkor 

igen nagy volt a felelősségérzete. Nagy 

egyénisége ő a magyar fizikának és a ma

gyar tudományosságnak 

Főbb művei

Die Zerstorung vnn hochpolymeren Moleku- 
len miitels Ultnischallwellen. Z 1‘liys. Chem. 

Al>i. A. 164 234 (1933); Oie Anregungsfunkti- 
oncn dér Umwandlungen '’Al (alpha, 11) "P 

und "B (alpha, n> "N Z l'hys 112 29 (1939), 

TI le Eleelron-Neutrino Angular Correlation m 

the Decay of*Me. l’rnc Cnnf Ntid l'hys Pa- 
ris 195H (GSIKAI Gyulával); Cárion Exchange 

Projecties of Humic Acicls and their Importati- 

ce In the Geochemlcal Ennchment nf IJOj" 
and Other Gations Geochiin, Chosmochlm 

Acta 28 1605 (196-1)

Irodalom

Acta l’hys. Hung. 63 3U9HH)

Hervnyi Déliem

SZÁSZ NÁNDOR
(Budapest, 1892 attg. II.-  

MOineapolls, USA, 1958. márc. 10.)

Az elemi iskolát és a gimnáziumot Miskol

con végezte Utána bátyjával, Szász Jó 

zseffel együtt leszolgálták az egyéves ön

kénlesi időt. Műegyetemre Karslruhe-ba 

iratkozott be. de az I világháború megsza

kította tanulmányait Bátyjával egy ezred

ben szolgáltak, és végigküzdöllék a há

borút. Amerikai adatok szerint a budapes

ti Műegyetemen is tanult.

Diplomájának megszerzése után a Wie

ner und Ebenfurter Dampfmühlen Schoel- 

ler und Co, bécsi cégnél kapott munkát, 

Később, amikor ezek a malmok a többi lié- 

esi malommal Getreide A. G. cégként egye

sültek, kinevezték műszaki igazgatónak.

Munkája során Ismerkedett meg a bécsi 

lakos Zathureczky Elemérrel és ennek a rö- 

pítéses őrlésről alkotott elképzelésével. 

1937-ben vagy 1938-133n azután rábeszél

te az EMAG vezetőit Zathureczky őrlógé- 

pének megvalósítására. A kísérletek szín

helyéül a bécsi Vonvillet malmot szemel

ték ki, Az eredmények elmaradtak a vára

kozástól. Főként a lisztféleségek szürkés 

színárnyalatával voltak elégedetlenek, ezért 

a hengerszékes őrléshez tértek vissza

Az Anschluss után, 1939-l>en emigrált 

Egy ideig családjával Kanadában élt, majd 

áttelepedett az USA-ba. A General Mills, 

Inc. 1950. június 12-én szerződtette. Meg

bízták a kutatólaboratórium vezetésével 

Utalások szerint új beosztásban folytathat-^ 

ta a röpítéses őrlésre vonatkozó kísérleteit. 

1949-ben az American Miller and Proces- 

sor-ban publikálta a röpítéses őrlésnél elért 

eredményeit A folytatásra utalnak a báty

jának írott levelei, az ún. „Bellera” őrlés 

megalkotása, de legfőképp a röpítéses őr

lésre 1954. dec. 16-án kapott USA szabda

lom. A szabadalom Sz. N neve alatt jelent 

meg, ahol az engedélyező (assignor) a 

General Mills, Inc,, Delaware. Az év végén 

cégének igazgatósága határozattal fejezte 

ki köszönetét „a világ kiemelkedő malom
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mérnökei egyikének" eredményes mun

kásságáért. A méltányoló megállapítás tu

datát nem sokáig élvezhette, 1957-ben 

megbetegedett és a rákövetkező évben 

elhunyt,

Műszaki eredményei három pontban 

összegezhetők: a) a búzaőrlés röpitőgépé- 

nek tökéletesítése, a sorbakapcsolt röpítő 

megalkotása; b) kiemelkedő részvétel az 

ún. „Ballera” malom létrehozásában; c) a 

saját röpiléses őrlési szabadalma

A röpítéses malom aprítógépe volta

képpen ventillátor mód|ára működik. Az 

aprítandó anyag centrálisán, általában a 

beszivott levegővel együtt érkezik a csator

nákra osztott járókerékbe, mely felgyorsít

ja és kirepíti az anyagot. Az aprózódás 

vagy sima falon, vagy bordás elemeken 

következik be, liszt, derce, dara és to

vább aprítandó anyag keletkezik. Mindez 

alsó nyíláson távozik a gépből Ezt az 

alapgépet Sz. N. többfokozatú röpitővé 

(Multistage impact mill) fejlesztette Gépe 

a sorbakapcsolt ventilátorra emlékeztet 

Egy tengelyre maximum öt röpítőt tűzött. 

Eszerint a búza aprózódása fokozatos volt. 

A fokozatokat zárt csővezeték kötötte 

össze. Minél Inkább aprózódott az őrle

mény, annál nagyobb járókerék kerületi 

sebességet alkalmazott Elöl 30 m/s, hátul 

90 m/s sebességgel járt a kerék A soros 

kapcsolás nem szükségszerű Rotoron

ként más-más féle anyaggal is működhe

tett a szerkezet.

Irodalom

„Hellerj* - General Mills Progress Report in its 
New Milling System. American Miller and l’ro- 
cessor, 1960 augusztus.; General Millx new 

lluffaln Plour Mill fást Shaping up asTeclino- 

logical Sensation American Miller and l'rocev 

sor. 1959 április . SI’EIGHT. Jolin Wlmciver 

missed tlieír way may ancestors certainly did 
nőt. Miliing, 1965 április 30.; Sí. N. OMt Spe
ciálist In Millinji, Dies (Nekrolog)Tlie North

western Miller. 1958. március 18., (Nekrolog ) 

American Miller and Prooessor. 1958 április., 
THEIIIS7. József: Ütköztetése* firlési eljárás 

Malomipar, 1961.

Pénzes István

S Z Á S Z  OTTÓ
(ALtószucs, 1884. dcc. II.- 

Monlmix, 1952. szept. 19.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudo

mányegyetemen és a Műegyetemen vé

gezte 1903 és 1907 között 1908-ban Göttin- 

genben lanult tovább. 1911-lxrn Budapes

ten megvédte bölcsészdoktori értekezését, 

majd további tanulmányokat folytatott a 

párizsi, a müncheni és a göttingeni egyete

men. 1914-ben Frankfurtban és 1917-ben 

Budapesten egyetemi magántanári minősí

tést szerzett 1920-ban ellogadta a frankfur

ti egyetem meghívását. Ott adott elő pro

fesszorként 1933-ig. amikor a hitleri rend

szer állásától megfosztotta. Akkor lett az 

amerikai Cambridge-ben a Massachusetts 

Institut of Technology vendégprofesszora, 

majd az Institut fór International Educalion 

keretében több egyetemen adott elő. 1936- 

tól a Cincinatti Egyetem ösztöndíjas elő

adója leli Ott 1947-ben kapia meg pro

fesszori kinevezését. 1930-ban Kőnig Gyu

la-díjjal tüntették ki.

Fő kutatási területei: a determinánselmé

let, a lánctörtek konvergencia-problémái, 

az approximációelmélet, a hatványsorok és 

a Fourier-sorok összegezési módszerei, az 

ultraszferikus sorok és a Bessel-függ- 

vények

Irodalom
Bulletin nf the American Matliematical Society. 
1954. 60.

Sain Mánon

SZÁSZ PÁL
(Budapest, 1901 Jtil II-  

Budapest, 1978 febr 12.)

1924-ben szerzett matematika-fizika sza

kos középiskolái tanári diplomát a budu|>o- 

ti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Et

től kezdve Fejér Lipót mellett tanársegé- 

deskedett. Differenciál- és integrálszámí

tást, valamint a Fourier-sorok elméletéi ta

nította A kis óraszámban oktató Fejér anya
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gát ó egészítette ki. 1933-ban magántanári 

képesítést szerzett. 1943-ban nevezték ki 

címzetes, rendkívüli egyetemi tanárnak. 

1945-től kezdve intézeti tanárként, 1952-től 

docensként és 1958-tól egyetemi tanárként 

adott elő analízist a budapesti Tudomány- 

egyetemen. Előzőleg tanára volt a Közép

iskolai Tanárképző és Vizsgáló Intézetnek 

is, .innak 1945-ben való megszűntéig. 1957- 

ben megkapta a matematikai tudományok 

doktora címet. A Bolyai János Matematikai 

Társulat tiszteletbeli elnökévé választotta 

Sikeres kutatásokat végzett az analízis, 

az approximáció, a geometria alapjai é.s a 

hiperbolikus geometria területén. Kiváló, 

kétkötetes kézikönyvet irt 1935-ben A dif

ferenciál- és integrálszámítás elemei cí

men. Ez főként egyetemi előadásainak 

anyagát tartalmazta. Külföldön az approxi

mációelméletre és a hiperbolikus geomet

riára vonatkozó dolgozatai és a Bevezetés 

a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriába 

cimű, 1973-ban megjelent könyve tette is

mertté nevét. E könyvében a hiperbolikus 

geometriát a hiper!x>likus trigonometriára 

alapozva építette fel. Ez e tárgykörnek 

szemléletességet és az Irodalomban pá

ratlan egyéni feldolgozásmódot biztosí

tott. Művét alkotó jellegűvé teszik a már Is

mert tételek, gondolatmenetek egyszerű

sítései, Több mint ötvenéves tanári műkö

dése alatt a középiskolai tanárok több kor

osztályának a képzésében vett részt.

További művei
A l’oincaré-féle félsik és ;i hiperbolikus sikgeo- 

metria kapcsolatáról. A MTA III Osztályának 
Közleményei 6. 1956; On the pseudo-euklide- 

an geometry due to G líesKnbeig. Canadiun 

Journal of Matltematics, 19. 1967.

Sain Márton

SZATALA ÖDÖN
(GOrbeszeg (M ink* KrM ). 188'} fvbr i  - 

HtidafKit, m a.jtiH .2 7 )

Gimnáziumi tanulmányait részlxm Ung- 

váron, részben Munkácson, egyetemi ta

nulmányait a budapesti Tudományegyete

men végezte (1909-1913). Ezután egy évig 

asszisztensként dolgozott az egyetem Nö

vénytani Taaszékén Mágócsy-Dietz Sándor 

mellett 1914-ben 3 hónap katonai szolgá

latot teljesített Ungváron Az Adatok Ung 

vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez 

című doktori értekezésével 191ó-han böl

csészettudományi (növényrendszertan- 

föidtan-földrajz) doktori diplomát szerzett.

Életének jelentős részét töltötte a vetó- 

magvizsgálat szolgálatában, amelynek nem

zetközileg elismert szaktekintélye volt.

1913-tól 1919-ig kisegítő szakinunkaerö- 

ként, majd kí.sérletügyi asszisztensként 

dolgozott a Magyar Állami Vetómagvizsgá- 

ló Intézetben, annak hírneves igazgatója, 

Degen Árpád mellett. 1920 é.s 1926 között 

vetőmagtisztító telepeket vezetett Buda

pesten, Szatmárnémetiben és Temesvá

ron 1927-tól 1941-ig ismét a Vetőmagvizs- 

gáló Intézetben dolgozott, de ezúual szak- 

napidíjasként, 1941-től 1942-ig a Kolozsvá

ri Vetőmagvizsgáló Intézetben kisérletúgyi 

adjunktusként, 1942-től ismét a Magyar 

Állami Vetőmagvizsgáló Intézetben kisér- 

letügyi főadjunktusként, 1945-től 1951-ig 

(rehabilitációját követően) főigazgatóként, 

majd egy évig igazgatóhelyettesként. Min

dent megtett, hogy a fennálló nehézsé

gek ellenére intézménye töretlen vonalú 

fejlődését biztosítsa. 1952-ben került az 

Országos Természettudományi Múzeum 

Növénytárába 1951 é.s 1954 között az ÉL

TÉ természettudományi karán „Bevezetés 

a zuzmók ismeretébe’ címmel heti 2 órás 

előadást tartott. Az MTA 1953-ban a bioló

giai tudomány kandidátusa fokozatot ado

mányozta számára

A Magyar Botanikusok Borbás Társasá

ga (1938), majd az ebből különvált Magyar 

Növénytani Társaság (1940) alapitó tagja 

volt.

Egyetemi hallgató korától kezdve szaka

datlan lelkesedéssel kutatta, gyűjtötte ha

zánk zuzmóflórá)át. Saját költségen vett 

részt az MTA 1918-as hercegovinál, 1929- 

es lx>lgár és 1932-es görögországi botani
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kai expedícióin. Az 1954-es bolgár és 1956- 

os albán botanikai gyűjtő- é.s tanulmány- 

utakai már az MTA megbízásából tette. 

További számos gyűjtőútja és a cserék so

rán szívós munkával mintegy 35000 példá

nyos gyűjteményt hozott létre, amely nö- 

vényföldrajzilag igen értékes balkáni és 

kisázsiai anyagokat is tartalmaz. Ennek 

köszönhető, hogy a Növénytár zuzmó

gyűjteménye is tekintélyes balkáni zuz

móanyaggal rendelkezik.

A publikációiból áradó kritikai szellem 

és éleslátás osztatlan elismerést váltott ki 

hazai és külföldi kollégáiból egyaránt Egy

más után kapta a felkéréseket, megtiszte

lő megbízatásokat feldolgozás, meghatáro

zás vagy revízió végett a Föld legkülönbö

zőbb részeiről. így került sor G. Andre- 

áaszkv észak-afrikai, L. Bíró új-guineai, K 

Cretzoi román, Ginzberger brazil, C. C. 

Hosseus argentínai, J. Jablonszky amerikai 

és új-zélandi, F Kamieaski Krim félszige

ti, F. Nabelek kiv-ázsiai, A. Nikoloff bolgár, 

K A Rechinger görög és iráni, S Selinka 

török, D Sosnovsky kaukázusi stb anya

gainak vizsgálatára

Legnagyobb tudományos vállalkozása, 

a több mint 1200 oldalas Kárpát-medence 

zuzmóflórája cimű mű. Első három része 

a Fólia Cryptogamica hasábjain látott nap

világot, a teljes monográfia azonban mind

máig kiadatlan maradt.

1954-ben a Bolgár Tudományos Akadé

mia felkérésére elvállalta „Bulgária zuz

móflórájának" megírását. Sajnos már erre 

sem kerülhetett sor,

54 tudományos publikációjában elsősor

ban florisztikai felfedezéseit közölte Ha

zánk zuzmóllórájával kél fontos cikksoro

zatában foglalkozott (Adatok Magyaror 

szág zuzmó flóráidnak ismeretéhez; Liche- 

nes Hungáriáé) Egyedülálló taxonómiai 

munkásságát egy öt résztói álló cikksoro

zatában (Neue Flechten), a magyarorszá 

gi Coniocapeae-król írt monográfiájáéin, 

ill. egyes tlorisztikal munkáiban fejtette ki. 

Legértékesebb eredményei elsősorban az 

ún „mikrozuzmók" köréből kerültek ki,

különösen a Caloplaca, Diplotomma, Le- 

canora, Lecidea és Pertusaria nemzetségek 

tekintetében. Összesen 583 új nevet, ebben 

73 új fajt közölt le. Nevét négy faj viseli.

Főbb művei

Adatok Magyarország zuzmóflórájának isme
retéhez. 1-4 Magyar líotanikai Lapok, 1925, 
1926,1928,1929; Új zuzmók. (Neue Flechten) 
1-2. Magyar Botanikai Lapok, 1926, 1931 A 

magyarországi Coniocapeae-k kritikai feldol
gozása Ann Mus. Nat Hung 1926; Lichenex 

Hungáriáé Magyarország zuzmóflórája 1-3 

Fólia Cryptogamica 1927,1930,1942.; Ú| zuz
mók III. Horbásia, 1941; Neue Flechten, IV. 

Annls hist.-nat. Mus, natn. Hung. 1954. Prod- 
rome de la flore Iichénologique de la Nouvel- 

le Guinée. Annls hist.-nai Mus. natn Hung., 

ser. nov., 1956; Neue Flecluen. V. Annls hist - 
nat Mus. natn Hung., ser. nov,, 1956.

Irodalom
ALLODIATOR1S Irma: Dr Sz. Ö  1889-1958 
Élővilág 1959; I1ÁNHEGYI József: Dr Ö Sz 
(1889-1958). Revue Hryologique et Lichérolo 

gique 1959; VERSEGHY Klára: A catalogue of 
the new lichen names deseribed by Ö. Sz. 

The Lidienologisl. 1963-

Lókos László

SZÁVA KOVÁTS JÓZSEF
(Füzesabony 1898 nov. 30.- 

Hudapest, 1980. márc H  )

Polgáriskolai tanári képesítést Apponyi- 

kollégistaként nyert, ezután a budapesti 

Tudományegyetemen középiskolai tanári 

oklevelet, végül az egyetem bölcsészettu

dományi karán (geográfus) doktori címet 

szerzett 1922-től 1943-ig polgári iskolá

ban tanított. 1930-ban a Pázmány Péter 

Tudomá nyegyetem bölcsészettudományi 

kara magántanárrá habilitálta klimatoló

giai tárgykörben. 1943-ban nyilvános rend

kívüli tanári címmel a meteorológia és a 

klimatológia egyetemi tanárává nevezték 

ki 1944-ben a bölcsészettudományi kar ál

tal megválasztott, 1945-l**n kinevezett pro

fesszora lett a Magyarországon és az egye 

temen létrehozott első légkor- és éghajlat

tani tanszéknek, amelyet intézetté fejlesz
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telt A bölcsészet- és a természettudományi 

kar szétválasztása után az utóbbin megszer

vezte az egyetemi szintű meteorológus

képzést és megírta az első ilyen tárgykörű 

egyetemi tankönyvet.

Kutató munkája az .európai monzun” 

kérdéskörétől kezdve többek között az 

időjárási periódusokon, a légnedvességen 

és annak klimatológiáján keresztül egé

szen a mikroklímáig és annak a növényter

mesztés érdekében történő gyakorlati be

folyásolásáig terjedt. Elsőként mutatta be a 

légnedvesség földrajzi eloszlását az egész 

földfelszínre kiterjedően. Mindezek a ku

tatások nemzetközileg elismert témák vol

tak. 1953-ban koholt vádak alapján elítél

ték 1954-ben szabadult, de sem állását, 

sem publikációs lehetőségét nem kapta 

vissza.

Termékeny Irodalmi tevékenysége mel

lett jutott ideje szakmája tudományos-tár 

sadalmi képviseletére is. Az „időjárás" szer

kesztő bizottságának több éven ál tagja 

volt A Magyar Meteorológiai Társaság

nak, az Akadémiai Meteorológiai Bizottság

nak is aktív tagjaként tartották nyilván

Főbb művei 
Verteilung dér Lufifeuclitigkeit auf dér Hrde 

1938 ; Die Frage des europaischen Monsus 
1939; die Anomalien dér Luftfeuclitigkeil 1940.; 
A páranyomás és a nedvesség évi járása a föl

dön 1938; Talajközeli légállapotok irányítása a 
növénytermelés érdekében 1948.; A lalajmen- 

ti légréteg éghajlata 1948.; Általános légkörtan 

1952

Zách Alfréd

SZEBELLÉDY LÁSZLÓ
m iság. 1901 ápr 20- 

Hudapest, 1944. fan, 23.)

A budapesti Tudományegyetemen gyógy- 

szerészetel tanult. Oklevele megszerzése 

után az egyetem I sz Kémiai Intézetében 

Winkler Lajos mellett lett tanársegéd, ad

junktus, majd magántanár. Közben ösz

töndíjas tanulmányúton Zürichben és Lip

csében dolgozott Az inlézellx:, amelyet

időközben elneveztek szervetlen és anali

tikai kémiai tanszéknek, 1939-ben pro

fesszornak nevezték ki.

A műszeres analízis legelső jelentős 

hazai fejlesztője volt. A második világhá

borúban bombatámadás következtében 

elhunyt fiatal munkatársával, Somogyi 

Zoltánnal együtt dolgozta ki 1938-ban az 

ún. coulomelriás tilrálás módszeréi, amely 

mára az analitikai kémiának világszerte 

használt és továbbfejlesztett jelentős fe

jezetévé nőtte ki magát. Másik fontos ta

lálmánya a katalitikus kronometriás mód 

szer, az egyik legérzékenyebb analitikai 

kémiai eljárás, melynek segítségével mik- 

rogramm vagy ennél is kisebb mennyi

ségben jelenlevő elemek is meghatároz

hatók.

Irodalom
SZABADVÁKY, F : History of Analytical Che- 
misiry Oxford. 1966; SZAI1ADVÁRY, F L 
Sz. Hungárián Scíentiíic Instruments, 1979; 

MÓRA László: Sz. L Bp„ 1981

Szabadváry Ferenc

SZÉCHENYI BF.IA

(Pest. 183? febr 3- 

Budapest, 1918 dec. 2 )

Sz. István második gyermeke, a jóhíríi 

soproni evangélikus gimnáziumban érett

ségizett, majd állam- és jogtudományi ta

nulmányokat folytatott a berlini és bonni 

egyetemen. Szívesen és sokat sportolt, na

gyobb utazásokat tett Angliába, Svájcba, 

Itáliába, majd a Közel-Keleten. (Ó  csem

pészte ki Angliába apjának híres vitairatát, 

a ,,Blick'’-et.) 1862-ben nagyobb utazást 

telt az Egyesült Államokba. Nyomtatásban 

is megjelent jegyzetei jó szemű, körültekin

tő megfigyelőre vallanak.

Tudományos érdeklődésre utal az 1870- 

es években erősen visszahúzódó, majdnem 

kiszáradó Fertő-tó medrélwn végzett régé

szeti ásatása (1874). Röviddel később a 

kor hites osztrák geológusa, Eduard Suess 

rábeszélte egy nagyobb ázsiai expedíció
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szervezésére. Egyúttal felhívta a figyelmét 

egy tehetséges fiatal magyar geológusra, 

Lóczy Lajosra (1849-1920).

Az ázsiai expedícióra Lóczyn kíviil Bá

lint Gábor nyelvész és Gustav Kreitner 

osztrák térképész-főhadnagy kísérte el 

1877. december 4-én indultak el Triest- 

ből, a következő évben részben együtt, 

részben külön utakon Indiában és Hátsó- 

Indiában jártak Sz. B. a Nilgherry-hegyek- 

ben munkákat végezve, Bálint a tamil és 

dravida nyelveket tanulmányozva.

Calcuttából Singapore-ba hajóztak, ahon

nan Széchenyi és Lóczy jávai „kitérőt" tett 

Lóczynak itt alkalma nyílt a jávai vulkánok 

tanulmányozására 1879 júniusában Sang

hajban találkoztak össze az expedíció kü

lönvált tagjaival (Bálint innen, betegeskedé

se miatt, hazatért). December 7-én kezdő

dött az utazás legfontosabb szakasza: Kína 

belsejébe, a Góbi-sivatag felé indultak- Út

juk nagy részét olyan területen tették meg, 

ahol európai ember addig nem járt A bel

ső forrongások miatt csak a Góbi Kanszu- 

tartománybeli részéig jutottak. Az expedíció 

1880-ban érkezett haza, rengeteg új geoló

giai, földrajzi és térképészeti eredménnyel

A Széchenyi-expedició legnagyobb ér

demei vitathatatlanul Lóczy Lajos nevé

hez fűződnek. Már az utazás első szakaszá

ban, a Dzselep-hágó földtani térképezése 

közben, elméletileg arra a következtetés

re |utott, hogy a Himalája vonulata mögött 

egy második hegyláncolatnak kell húzód

nia Ezt a hegyvonulatot később a híres 

Sven Hédin valóban felfedezte, és az an

gol Királyi Földrajzi Társaság felkérése 

alapján a Lóczy javasolta „Transhimalája" 

elnevezéssel jelölte.

Ugyancsak Lóczy érdeme, hogy Észak- 

Kinában alaposan tanulmányozta a lösz 

keletkezését Nagyon fontos eredményei 

fűződtek a Góbi-sivatag vizsgálatához Meg

állapította, hogy a Góbi-sivatag szárazulat, 

amelyet 170 millió év óta csak szárazföldi 

üledék töltött ki Ezzel megcáfolta a geoló

gusok addig vallott nézetét, amely szerint ez 

a sivatag valaha tengerfenék volt

Sz. B. számára az expedíció meghozta 

a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tag

ságát, majd a nagyjutalmát is. Hasonló, 

nagyszabású vállalkozásba azonban ké

sőbb már nem fogott: az ázsiai expedíció 

volt életének nagy teljesítménye. Sokat 

foglalkozott azonban a Fertő és Hanság, 

valamint a Rába szabályozásának, akkori

ban nagy vitát kiváltó kérdésével. E téren 

a mai tájvédelem elvei szerint is helyesel

hető álláspontot foglalt el, és sokat harcolt 

az akkor nagyon elterjedt Fertő-lecsapolás 

hibás terve ellen, Budapesten hunyt el, 

82 éves korában.

Főbb művei

Gr. Sz. H. kelet-ázsiai útjának tudományos 
eredményei., 1-3. Ilp., 1K90-1H97 (Az első kö

tetben LÓCZY L. nagy jelentőségű értekezésé

vel); Gr. Sz. 1) keleti utazása India, Japán, Chi- 
na, Tibet és Dunna országokban. (G KREIT

NER német összeállítása nyomán.) 18H2.

Irodalom
LÓCZY L.: Gr Sz. II. expedíciójáról. Hp., 1H80 ; 

LÓCZY L.: Gr. Sz. U emlékezete. Földra|Zi 

Könyvek, 1919.; HALASZ Gy.. Világjáró magya

rok, 2. kiad Hp,. 1945 ; Magyar utazók,

Bartha Lajos

SZÉCHÉNYI FERENC
(Fertőszéplak, 1714. ápr. 27.- 

Récs, 1820 dec 13 )

A hétszemélyes tábla tagja, helyettes or

szágbíró, főkamarásmester, az aranygyap- 

jas rend tulajdonosa, a tudomány és kultú

ra mecénása, a Nemzeti Könyvtár alapító

ja. 1783-tól a Horvát- Szlavónország báni 

helytartója. 1785-től a pécsi közigazgatási 

kerület királyi biztosa. 1798-tól Somogy 

vármegye főispánja, egyben a Dráva és 

Duna szabályozásának királyi biztosa. A 

göttmgai, jénai és a bécsi tudományos tár

saság tagja. Ó  volt az első a család tagjai 

közül, aki a sárvár-felsővidéki grófi előne

vet Is viselhette.

Diákéveit Sopronban, majd a nagy- 

szombati jezsuitáknál töltötte, 1772-től a bé

csi Collegium Theresianum felső kózignz-
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gatási-jogi tanfolyamának tanulója. Taná

ra, Michad Denis .segítségéve! a császári 

Udvari Könyvtár, a Hofbibliothek állomá

nyát is megismerte 1787-től nyugat-euró

pai tanulmányútja során ellátogatott Szász

országba, Brandenburgba, a hannoveri ki 

rályságba, Vesztfáliába és a Németalföldre, 

majd látogatást tett a Szigetországban is. 

Ezeken a helyeken számos könyvtárat, 

magángyűjteményt látogatott meg.

1791-ben a nápolyi uralkodó részére 

készített magyar emlékérem átnyújtására 

rendezett ünnepségre utazott Velence, Bo

logna, Firenze, Róma érintésével, hazaút- 

ban pedig Pisa, Genova, Torino, Milano, 

Parma városait látogatta meg. Rómában 

megtekintette a Vatícana gyűjteményt, Mi

lánóban pedig az Ambrosianái. Hazatérve 

cenki gyűjteményét a neves tudós, Hajnó

czy József segítségével rendezte, egyben 

megkezdte gyűjteményének kiegészítését, 

teljesebbé tételét is. 1798-ra elkészült an

nak -Tibolth Mihály segítségével sajtó alá 

rendezett - katalógusa is. amely a gyűjte

mény több mint 7000 kötetéről ad pontos 

címleírást. Később a Széchényi-féle gyűjtés 

kéziratait is katalógusba foglalták.

1802 márciusában felségfolyamodvány

ban kérte az uralkodót, járuljon hozzá, 

hogy nagy magángyűjteményét az ország

nak adományozhassa, s azt a továbbiakban 

is gyarapíthassa. (E gyűjtemény részét 

képezte 5132 nyomtatott könyv, 1964 

kisnyomtatvány, 730 köteg kézirat, 40 kö- 

teg térkép, 102 köteg metszet és 200 címer

kép, valamint érmék A gyűjtemény egy ré

sze csak 1810-ben került Nagycenkről 

Pestre ) Az uralkodó, Ferenc császár 1802 

júniusában a Biblíotheca Hungarica alapí

tására vonatkozó kérelmét elfogadta, s az 

alapító okiratot 1802 novemberében jó

váhagyta E könyvtár kezdetiben a pesti, 

volt pálos kolostorban kapott helyet. A 

gróf érdemeit az országgyűlés az 1807 

évi 24 iörvénycikkl>en törvénybe iktatta 

Az országgyűlés a következő év októl>eré- 

lx-n törvényt szavazott meg a Magyar Nem 

zeti Múzeum megalapításáról, s ezt köve

tően Széchényi gyűjteménye annak része 

lett. (A múzeumi éremtár alapját szintén az 

ö gyűjteménye képezte, míg feleségének, 

Festetics Julianna grófnőnek - a Georgi- 

kont alapító Festetics György testvérenek

- 1808-as ásványgyűjteménye képezte az 

Ásványtár alapját.) A gyűjtemény 1922- 

ben vette fel az Országos Széchényi Könyv

tár nevet, majd a Múzeum és Könyvtár

1949-ben különvált.

Az alapítás utáni tizenkét év alatt a me

cénások közel 4000 tétellel gyarapították a 

könyvtárt Köztük volt Aranka György, Ber- 

zeviczy Gergely, Fejér György, Kazinczy 

Ferenc, Kisfaludy Sándor, Révai Miklós, 

Tessedik Sámuel, a nyomdászok közül Lan- 

derer Mihály és Trattner Mátyás. A könyv

tár ősnyomtatványokkal és kódexekkel is 

gyarapodott, köztük említendő a Halotti 

beszéd és a Pray-kódex. Sz. F. maga ls fo

lyamatosan bővítette a gyűjteményt, s a ha

lála előtti éviben (1819) további tízezer kö

tettel gyarapította az állományt. Ekkor ke

rült a gyűjteménybe a Thuróczy krónika 

augsburgi és brünni kiadása, valamint az 

1496-os Schedel-féle Világkrónika. A Ma

gyar Nemzeti Múzeum megalapítását szor

galmazó József nádor is számos értékes 

gyűjteménnyel gyarapította a Nemzeti 

Könyvtárat, így megvásárolta Kovachich 

Márton György kéziratgyűjteményét, s ő 

volt az, aki az első, Magyarországon nyom

tatott könyvet, a Hess-féle 1473-as Budai 

krónikát a könyvtár számára megszerezte 

Valószínűleg Mátyás királynak készült a 

Thurótzy-féle Chronica Hungarorum azon 

díszkiadása, amelyet szintén a nádor vásá

rolt meg és ajándékozott a könyvtárnak 

Ugyancsak neki köszönhető, hogy Bél Má

tyás könyvtárának néhány darabja Ls a Nem

zeti Könyvtárba került. 1814-ben pedig a 

Szent István-legenda szereztetett meg álta

la, s helyeztetett el e nagy gyűjteményben. 

S/. F. tehát mind az 1802-ben létesült, 1922 

óta az ő nevét viselő könyvtár alapításának 

részese volt, mind - a nádorral együttmű

ködve - az 1808-as alapításnak, amikor is 

létrejött a Magyar Nemzeti Múzeum.
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Birtokát három fia: Lajos, Pál és István 

örökölte István kapta a kiscenki kastélyt, 

Lajos a horpácsit, Pál pedig az apátit. Ist

ván birtokába került Kis- és Nagycenk, 

Boóz, Hidegség, Homok, Hegykő, a cenki 

Nagyerdőből mintegy 2200 nagyhold, 

Szentgyörgyvár és a mándi puszta. Zala- 

szentlászló, Senye, Csokonya a tarnócai, 

gyöngyösi és kútfői pusztákkal, valamint 

Komlósd, Szentes, Péterhida és Barcs a 

Drávaerdővel, továbbá Darány az aranyosi 

pusztával együtt, végül Visonta, Rinya- 

Újlak, Gyékényes és Zákány.

Váczi János írta róla 1904-ben: Széché

nyi Ferenchez “még Festetics György gróf 

hasonlítható Mind a kelten olyan intézet

nek vetettek alapot áldozó készségükkel, 

amely jövendő haladásunkat nagy mér

tékben irányította. E részben méltók a 

nemzet hálájára. Mintegy kerülő úton pró

bálták a nemzeti erőt gyarapítani, mivel ar

ra nem vállalkozhattak, hogy politikai jo

gainkat megmentsék. ( ..)  Hitet kellett ad

ni a nemzetnek jövőjéhez, s ezt harmadik 

fia, István tette korszakalkotólag."

Irodalom:

FRAKNÓI Vilmos Gróf Sz F Hp . 1902; 

GILLCMOT Katalin Gróf Sz F. és bécsi köre. 
Hp . 1933, HEKIÁSZJenrt: Az Országos Széché
nyi Könyvtár története Hp., 19H1 KELECSÉNYI 

Gábor: Múltunk neves könyvgyő|töi Hp , 198K. 
ERI István (szerk.): Széchenyi és kora, Hp., 

1991

Gazda István

SZÉCHENYI ISTVÁN

(Bén. 179/. szept 21.- 

DObUng, 1860ápr 8 )

Hosszú és kemény munkával készült tör

ténelmi feladataira. Ennek látható főbb 

szakaszai müveit környezetben való nevel

tetése. a lanulóévekel kiegészítő zsúfolt ka

tonapályájának tapasztalatai és sikerei, s 

1815-től kezdve ismétlődő nyugati tanul

mányútjai Bár érdeklődése kezdetben a 

hazai infrastrukturális feladatok megoldá

sához szükséges francia vizimunkálatok

felé fordult (XIV. Lajos és a Canal du Midi 

építése), első reformjavaslatát (1822) a 

hazai viszonyoknak megfelelően - taktiku

san - a lóverseny meghonosítására tette.

1825- nov. 2-án hangzott el a lelkeket 

leginkább megmozdító híres felszólalása az 

Akadémia ügyében, amelyhez többen is 

csatlakoztak, csaknem hasonló mértékű 

felajánlásokkal. Hogy szabad tevékenysé

gét a katonaság kötöttségei se akadályoz

hassák, 1826. febr. 15-én lemondott rang- 

iáról. Szorgalmazta a Nemzeti Kaszinó 

megalakítását (1830). melynek tagjául Met- 

ternichel is megnyerte Egyre nagyobb 

mértékben veszi igénybe a sajtó segítségét: 

Lovakról (1828), Hitel (1830), mely utób

biban kifejti, hogy reformeszméi az élet 

egészét kívánják átalakítani A „gyengéb

bek kedvéért" írt felvilágosító töredékben, 

a Világban (1831) Dessewffy Józseffel 

szemben veszi védelmébe általános poli

tikai programját, a Hitelt.

Nézeteinek fejlődésében és tisztázása

ién  szerepet látszott a reformkor úttörő víz

szabályozási munkája, a Sárvíz-szabályozás 

befejezése i.s, amelyről a tervező mérnök 

(Beszédes József) és a vezető kir. biztos 

(Zichy Ferenc) országgyűlési jelentesben 

számolt be az 1825-ös reformországgyúlés- 

nek, s így az egész ország figyelmét felhív

ták az infrastnjktúra-teremtő vízszabályo- 

zások gazdasági feladataira és lehetősé

geire Ennek hatására vitte magával a du

nai hajózás megteremtését szolgáló viziút- 

fejlesztés ügyében tett al-dunai tanulmány

újára (szakértőként) Beszédest is. A meg

kezdett munkának József nádor felkérésé

re állt az élére, és 1833-tól vagy tíz éven át 

fáradozott kir biztosként az Al-Duna-szabá- 

lyozás terén 1830-ban szervezte meg az Ál

lattenyésztő Társaságot, amelyet később 

(1835) .szélesebb alapokra és nagyobi) táv

latokba állítva Országos Magyar Gazda

sági Egyletté (OMGE) szervezett.

E munkáival párhuzamosan folytatta, 

a már 1828-ban felvetett korszakalkotó 

eszméje: a Buda-Pestet egyesítő, és az or

szág középpontjává alakító állandó híd, a
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Lánchíd megvalósítasanak munkáját. En

nek érdekében Andrássy Györggyel újabb 

angliai tanulmányúira ment, s az útról ké

szült bizottsági jelentést a társszerzővel 

közösen adta ki (1833) Közben sikerült az 

előtervet a megnyeri tőkés érdekeltsé

gekkel és Pest varasával is elfogadtatnia 

(1832), majd 1842-ben sor kerülhetett a híd 

alapkövének letételére Ls.

Törvényszerű, hogy Sz. 1., aki messze 

megelőzte korát és kortársait, csak egy 

későbbi nemzedék körében talált igazi 

megértésre. Politikai programiban alap

vető és meghatározó (több mint politikai: 

történelmi) szerepet játszott a gazdasági- 

műszaki fejlesztési tevékenység A nemzet 

javát, haladásának biztosítását - még poli 

uküi-erkölcsi téren is - egyedül a gazdasá

gi-műszaki 3lap, az anyagi körülmények 

megváltoztatásán keresztül látta elérhe

tőnek

Nem a „történelmi távlat", hanem in

kább a történelmi fejlődés lette lehetővé 

Széchenyi első és nagy hatású kezdemé

nyezésének, a Duna-szabályozásnak és 

Duna-gőzhajózásnak a megértését és meg

ítélését is. Bár ezt már a kérdésben ta

pasztaltabb angol szakemberek vetették 

fel (Andrews és P. Pritchard 1829.), Széche

nyi elérkezettnek látva ennek idejét, rövid 

megfontolás után élére állt a sokoldalú 

szervező munkának Igyekezett felhasz

nálni a történelmi helyzet és a két kérdés 

kapcsolatából adódó lehetőségeket, A Du

nában közlekedésünk természetes ütőerét 

látta és bízott abban, hogy rajta keresztül 

sikerül majd hazánkon átterelni a világfor

galom egy jelentős részét; a Bécstől Kons- 

tantiná|x>lyig haladó rendszeres összeköt

tetés országunkon keresztül fogja össze

kapcsolni a Keletet a Nyugattal. A nemzet 

érdekéiben sürgette a hazai részvétel foko

zását, s hogy a vállalat ügyintézését a ter

mészetes központul kínálkozó Pest-Bu- 

dára helyezzék: a hajógyárral és a téli ki

kötővel együtt (1835-1838).

TováblX kiemelkedő fejezetet jelent mű 

szaki tevékenységeix*n a Ttsza-szabályozás

megszervezésére irányuló munkája, majd 

vasútépítési és vasútpoliiikai tervei és tevé

kenysége is. Már .A magyar közlekedésügy 

rendezéséről" az 1847/48-í országgyűlés elé 

terjesztett javaslatában is az államvasúti 

rendszer mellett foglalt állást, de ennek 

ideje csak a század végén Baross Gálxir te

vékenysége nyomán érkezeti el. Nagy ér

deme a magyar törvényhozásnak, hogy 

már az 1848-as t.c. (a vasúti törvény) biz

tosította a közállomány befolyását a vasúti 

díjképzés jogára.

Széchenyi fontosnak tartotta a főváros 

műszaki jóvőjén munkálkodó Szépítő Bi

zottmány munkáját is, amelyet már 1833- 

tól figyelemmel kísért, s különösen az

1838-as árvíz után szoigalmazta a part/el

töltéssel együtt a terek és sétányok építé

sét, 1845-től az utcai gázvilágílás beveze

tését, 1847 ben az építészeit rendszabá

lyok korszerűsítését és különböző középü

letek (Országház, színház, sportlétesítmé

nyek) építését. Elfogadtatta az Alagút gon

dolatát is a városi tanáccsal, noha megva

lósítását már Clark Ádámra hagyja, és még 

1848 előtt felveti egy második híd létesíté

sének gondolatál is.

1827-ben kezdeti foglalkozni a Hen

germalom felállításával, mely csak 1838-ra 

valósult meg - és az itt létesített Ganz-ön- 

löde 1847-re válik ónálló vasgyárrá, ame

lyet éppen ő alakít fegyvergyárrá

Irodalom
K. I.II’THAY Sándor Gróf Sz. I műszaki alko

tásai. Hp., 1896 ; Évfordulóink 1986

/ ’ Károlyi Zsigmotul

SZÉCHY KAROLY

(Rutinpest. 1903 <Jcc 27.- 

Hudapest, 1972. máj. 22.)

Műegyetemi tanulmányainak befejeztével 

!92(>-han szerzett kultúrmérnöki oklevelet 

Egy évig egyetemi tanársegéd; 1927-28- 

ban a London University College ösztön

díjas;!; hazatérve 1932-ig magánmérnök. 

é|>ilésvezelő; 1932-1945 közölt a Kereske
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delmi Minisztérium hídosztályán dolgo

zott Részt vett a Petőfi híd tervezésében és 

építésében, a Margit híd 1935-37. évi kiszé

lesítésében és megerősítésében, az Árpád 

híd tervezésének és megépítésének pe

dig már központi irányítója volt. Közben

1933-ban jogi, 1944-ben műszaki doktorá

tust szerzett. 1945-1951 között a Közleke

désügyi Miniszténum hídosztályának veze

tője. Ez idő alatt felrobbantott hídjaink új

jáépítésének szervezője é.s irányítója. Ezért

1947-ben a Köztársasági Érdemrend tiszti 

keresztjével, 1948-ban Kossuth-díjjal tüntet

ték ki 1948-ban műegyetemi magántanár,

1950-ben a műszaki tudományok doktora, 

1952-ben az MTA levelező tagja, 1970-ben 

az MTA rendes tagja lett, 1949-tól a BME-n 

meghívott előadó, 1950-53 között a Föld

alatti Vasút Beruházási Vállalat vezérigaz

gatója. 1953-tól haláláig az alapozás és 

alagútépítés témakörben a Műegyetem ta

nára. 1957-ig a Közlekedés- és Postaügyi 

Miniszténum Műszaki Tanácsának vezető

je 1952: a közlekedés kiváló dolgozója; 

1966: a felsőoktatás kiváló dolgozója; 1970: 

a Fővárosi Tanácstól „Pro Űrbe" kitüntetés 

a budapesti hidak újjáépítésében és a föld

alatti érdekében kifejtett, meghatározó te

vékenységéért 1966-ban a helsinki, 1970- 

ben a wroclawi műszaki egyetem dísz- 

doktorává avatták Sok nagy, hazai és kül

földi (pl. Egyiptomban a heluáni; Szíriában 

az Orontes, Budapesten az Erzsébet; híd 

munkálataiban működött közre mint szak

értő A Nemzetközi Talajmechanikai és 

Alapozási Egyesület magyar nemzeti cso

portjának elnöke. Számos nemzetközi híd

építési és talajmechanikai konferencián 

vett részt tanulmányokkal, előadásokkal. 

Egyetemi vendégelőadó volt Csehszlová

kiában, Lengyelországban, Jugoszláviá

ban, az NSZK-ban, Kanadáiéin, a skandi

náv államokban, vendégprofesszor két 

szer Egyiptomban és 1968-ban egy fél évig 

Kanadában.

Elvi és gyakorlati munkásságában egy

aránt újszerű számítási eljárásokat, építési 

módszereket, eredeti szerkezeti megoldá

sokat alkalmazott. Tudományos szakterü

letén belül főként az építmény és az alta

laj kapcsolatát vizsgálta, e kutatásai során 

a síkalapok, a mélyalapok és a föld alatti 

műtárgyak tudományos kérdéseivel foglal

kozott. A gyakorlatból adódó problémák 

lényeges elemeit laboratóriumi modellkí

sérletekkel vizsgálta Eredményeit nem

zetközileg is elismerték

Főbb művei
Alapozás. 1-2. Hp., 1952., 1957. és 1963.. 1971. 
é.s 1978. (Megjelent németül és angolul is.); 
Alapozási hibák Kp., 1958. (Megielent angol, 

német, cseh, lengyel, orosz, francia, spanyol és 
lapán nyelven is.); Alagútépítéstan, Bp., 1961 

(Megielent angolul, németül, franciául és japá
nul is.) Ezeken kívül kb 150 különféle cikk, ta

nulmány és egyetemi jegyzet, főként a lúdépí- 

tcs, alagútépítés és az alapozások témaköréből

Irodalom

Önéletra|z. (kéziraO Műszaki Tudomány, 1973.; 
Mélyépítéstudomány] Szemle, 1972.

Varga László

SZEDERJEI ÁKOS

(Szelestyehuta, 1911 ápr !).-  

Budapest. 1991 ?.)

Erdőmérnök édesapjától megtanulta is

merni az erdőt és állatvilágát, s a termé

szet szeretetét. Diplomáját a budapesti 

Tudományegyetem erdőmérnöki fakul

tásán szerezte Sopronban. Gyakornoki 

idejét a Keleti-Kárpátokban és Németor

szágban töltötte A vadonélő állatokkal 

kapcsolatos tudományos megfigyeléseit 

már gyakornok korában közölték a ha

zai és külföldi szaklapok, 1935-ben el

nyerte a Földművelésügyi Minisztérium 

„A k őrs zeni vadgazdálkodásért" kiírt pá

lyázatát. így módja volt három évig a 

környező országok - Ausztria, Csehszlo

vákia. a Ixtlkáni államok, Lengyelország, 

Németország, Románia - leghíresebb 

vadgazdaságait tanulmányozni. 1939-ben 

korszerűsítési feladatok végrehajtására 

erdógondnoknak az Északkeleti-Kárpá

tokba helyezték.
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A 11. világháború ulán a Földművelésügyi 

Minisztérium a Magyar Állami Erdőgazda

ságokhoz (MALLERD) osztotta he, ahol fel

mérő és értékelő munka után kialakította a 

vadászterületek populációs határait 1946- 

Ixin megalakította a Vadgazdasági Kutató 

Csoportot a magyar vadállomány megmen

tése érdekében, majd később, mint az Er

dészeti Tudományos Intézet főmunkatársa 

felmérte a hazai vadállományt és gyarapítá

sukra, minőségük javítására megszervezte 

a táji vadgazdálkodás alapjait. Eközben a 

mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

címet is megszerezte Az Országos Trófea

bíráló Bizottság megalapítása is az ő nevé

hez fűződik, amelynek több mint egy évti

zedig volt az elnöke Munkája elismeré

séül a Nemzetközi Vadászati és Vadvédel

mi Tanács - Conseil International de la 

Chasse et de la Conservation du Gibier 

(CIC) - 1966-ban tagjai közé választotta.

1967-ben nevezték ki a Fővárosi Állat- 

és Növény kert főigazgatójának. Ezt a mun

kakört 1978-ig, nyugalomba vonulásáig 

látta el Állatkerti munkáját hivatásnak te

kintette A fogságban tartott állatok jobb 

közérzetének biztosítása érdekében Kon 

rad Lorenz professzorral konzultálva beve

zette az állatok munkaterápiás foglalkozá

sait. Ó  volt a második olyan igazgatója az 

Állatkertnek - az 1866-os alapítás óta akit 

tudományos és modernizációs tevékeny

ségéért leválasztottak az Állatkertigazga- 

tók Nemzetközi Szövetségébe - Internati

onal Union of Direclors of Zoological Gar- 

dens (IUDZG).

1971-lien miniszterelnöki megbízással 

vezetőként vett részt az I. Vadászati Világ

kiállítás szervezésében. A Q C  (elkérésére el

látta a Nemzetközi Trófeabíráló Bizottság 

vezetőelnöki lisztét Az itt kialakított kapcso

latait igen eredményesen használta fel az ál

lukért érdekében így pl. jónéhány - addig 

az állatkertben soha nem volt - állatot kap

lak ajándékba. Elsőként ő  próbálta megol

dani az alapítás óta va|úd6ál!atkarjntén kér

dését Gondja volt az állatházak, kifutók, 

medencék bővítésére Az állatok jó szapo

rulati eredményei a megfelelő tartást és a 

helyes takarmányozást bizonyították.

Könyvei és tanulmányai magyar, német 

és szlovák nyelven jelentek meg Nagy ré

szük tudományos alapműnek tekinthető 

Ismeretterjesztő műveivel, cikkeivel pe

dig, mint jó tollú írónak generációkat si

került a természet rejtelmeibe bevezetni 

Tudományos írói munkásságát ismerte el 

a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 

Tanács (CIC) „Irodalmi Nívódíja", a „Szé- 

chenyi-díj“ és a Német Vadászok Szövet

ségének Irodalmi díja.

Kutatási és gyakorlati tevékenységéért

1986-ban megkapta a CIC legmagasalib 

elismeréséi, amelyet élő személynek kiad

tak, az „Egy élet a vadgazdálkodásban és 

■j kutatásban kifejtett munkásságáért" című 

érdemérmet.

Szinte halála pillanatáig részt vett a CIC 

munkájában, oktatta az egyetemen a vad

gazdálkodási szakmérnököket és írta cik

keit.

Főbb művei

Vadászok iskolája. Bp., 1956 . Nyúl, fogoly, fá

cán. Bp., 1957.; Vadgazdasági alapismeretek 
Hp., 1958.; Za|ac, hazam, jarahica. Slovenskó 
vydavalelstvo podohospodárskej líterarury, 

Uratislava, 1958; Óz Hp,, 1959; Hasén, rel>- 
luihner, Pasanen. Hp., 1959-; Szarvas. Bp.,
1960., Die Goldmedaillen-Hírsche Ungarns. 

Hp , 1960,; Wo dérTrapplialinhalzt. Hp., 1961,; 

Vaelcsapáson. Bp., 1962 ; A vad etetése és óvá
sa. Hp , 1963 ; Erdőn, inezrtn, vadvizeken 
Bp., 1965.; Mii kell tudni a vadász*portról'' 
Hp., 1967 ; Állatok fogságban és szabadon. 
Hp . 1973., Geheimnis des Weltrekordes, das' 
Keli. Hp., 1971 , Geheimnis des Weltrekordeí, 
dér Hirsdi Hp., 1971, Barátságos arcot elefánt 

Hp. 197Z
Szicíliai né Csele Ágnes

SZEGÓ GÁBOR

(Kiskwibegyes, I895ja >i2ü - 
ftitoAlto. 1985 ring 7.)

A Középiskolai Matematikai Lapok egyik 

kiemelkedő feladatmegoldója volt, 1912- 

lx*n megnyerte a Malhematikai és Physikai
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Társulat tanulóversenyéi, 1913-han egyete

mi dijat nyert. 1913, ill. 1914 nyarát Berlin

ben, ill. Göttingenben töltötte. Az 1912- 

15. években Fejér Lipót és Eötvös Loránd 

tanítványa volt a budapesti Tudomány 

egyetemen és ott ismerkedett meg Pólya 

Györggyel. 1915-ben bevonult katonának és 

Becsben a légierőknél is szolgált, ahol Kár

mán Tódorral és Richard v. Misesszel kötött 

Ixirátságot, ami közrejátszott az aerodinami

ka és az elméleti fizika iránti érdeklődésé

nek kialakulásában 1918-ban, még mint 

katona, Bécsben doktorált. 1919/20-ban 

Kiirschák tanársegéde a budapesti Műegye

temen, de végleges állást nem kapott, ezért 

1921 -ben Berlinbe költözött, ahol magánta

nári címet nyert. A .Jahrbuch für die 

Fortschritte der Mathematik" cimű folyóirat 

szerkesztőségeién is dolgozott 1924-ben az 

Eötvös Loránd Malhematikai é.s Physikai 

Társulat Kőnig Gyula-díjjal tüntette ki. 1926- 

ban kinevezték a königsbergi egyetem pro

fesszorává, de 1934-ben származása miatt 

menekülnie kellett Németországból. Pólya 

György és J. D. Tamarkin amerikai matema

tikus közbenjárására végül Ls St. Louis Wa

shington egyetemén kap állást, de fizetését 

csak közadakozásból és alapítványok révén 

tudják biztosítani. 1938-ban Stanfordba hív

ják meg tanszékvezető professzornak. Ezt 

a tisztét 1953-ig töltötte be, és ezalatt létre

hozta Stanfordban a világ egyik leghíre

sebb matematikai központját. WO-lien Pó

lya tanácsosnak látta elhagyni Svájcot, és ek

kor ő segített barátján 1942-ben Pólya már 

a Stanford University professzora. Szegő 

1960-ban mint az egyetem Emeritus Pro

fesszora vonult nyugdíjba, de még évekig 

aktív maradt, 1960-tól kezdve gyakran járt 

Magyarországon, előadásokat tartott, és 

közvetlen kapcsolatiban állt a magyar mate

matikusokkal. Tagja volt az amerikai művé

szeti és tudományos akadémiának, tisztele

ti tagja volt a bécsi és a Magyar Tudomá

nyos Akadémiának is.

141 dolgozatot cs 7 könyvet publikált, 

részben társszerzőkkel. Leghíresebb mű

ve, melyet Pólyával együtt irt, és csak „Pó

lya-Szegő" néven szoktak emlegetni, az 

Aufgaben und Lehrsatze aus der Analysis, 

amely a matematika történetének legkivá

lóbb feladatgyűjteménye; feldolgozza az 

analízis számos területét, főleg a komplex 

függvénytant, de a geometria, a számel

mélet, a kombinatorika, sőt a fizika is helyet 

kap benne; a problémamegoldás és -kuta

tás magasiskolája. Első kötete 1924-ben je

lent meg, azóta négyszer adták ki németül, 

háromszor oroszul, egyszer angolul (1972- 

76), egyszer bolgárul és egyszer magyarul 

(1980-81). Első eredménye a Toeplitz-féle 

determinánsok elméletével foglalkozott, de 

ez a kérdés egész életén végigkísérte, ami

nek egyik megnyilvánulása az U, Grenan- 

dercel írott könyve; Toeplitz forms and the- 

ir applications (1958). A Toeplitz- és Han- 

kel-féle formákból vezeti le az ortogonális 

polinomokra vonatkozó átfogó elméletét. 

Azelőtt, több mint száz éven át, a matema

tikusok egész sora az ortogonális poÜnomo- 

kat csak a valós tengelyen vizsgálta, az 

egységkörön való viselkedésük elmélete 

teljes egészében az ő  műve,

Eredményeit összefoglaló kiváló könyve, 

az Orthogonal Polynomials 1939-ben je

lent meg először, azóta négy kiadást ért 

meg. A komplex függvénytan számos prob

lémájáról: a konform leképezésekről, az 

egész függvényekről, a hatványsorok tulaj

donságairól írt munkái igen értékesek. Az 

analízis egyéb tárgyköreivel is behatóan 

foglalkozott, így a harmonikus függvények 

és a Fourier-sorok elméletével Széles köm 

érdeklődése vezette el az elméleti fizikához 

fólyával való együttműködésének másik ér

tékes gyümölcse az „Isoperimetric Inequa- 

lities in Mathematical Physics”. Az isoperi- 

metrikus problémák a geometriában merül

tek fel először, de kiderült, hogy számos fi

zikai probléma is erre vezethető vissza. Az 

elektrosztatikus kapacitással kapcsolatos 

Sz. G. egyik fontos eredménye. A 20. szá

zad egyik legmgyogóbb analistája volt.

öis/:cnyüjtött művei
Collccted Fapers 1-3. Hoston, 19K2.

Aljxir lászU)
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SZÉKI TIBOR

(Kolozsvár. 1879 ápr 18 - 

Hudapest, 1950. dec 4.)

A kolozsvári egyetemen végezte gyógysze

részi, majd azt követőleg vegyészt tanulmá

nyait 1902-ben doktorált. Fabinyi Rudolf 

melleit dolgozott ezután a kolozsvári egye

temen tanársegédként. 1907-ben magánta

nári képesítést nyert a „benzolgyűrűs ve- 

gyületek kémiájából". 1917-ben r. k. ta

nárrá nevezték ki. Tudományos pályafutá

sában törést jelentett a trianoni béke: a 

kolozsvári egyetem ennek következtében 

Szegedre települt át, alkalmi helyiségekben 

kezdte meg működését, ahol a kutatásra 

szinte semmi lehetőség nem volt Fabinyi 

közben elhunyt és őt nevezték ki a „tan

szék nélküli' taaszékvezetővé. Csak hosszú 

évek munkája után tudott megint megfe

lelő laboratóriumhoz jutni. 1935-ben a bu

dapesti Tudományegyetemre hívták meg 

az 1. sz. Kémiai Intézet élére, Winkler La

jos utódaként Ezt 1939-ben szerves és 

gyógyszerészi kémiai taaszékké szervezték 

át A Magyar Tudományos Akadémia 1935- 

ben lev., 1945-ben r. tagjává választotta 

Sz. T. - Fabinyi Rudolffal együtt - a 

szerves kémiai kutatás magyarországi úttö

rői közé tartozik Főbb eredményeit a szá

zad elején az azaronok és rokonvegytile- 

tek szintézisének és tulajdonságainak a 

vizsgálatában és a pirokatecho! és pirogal- 

lol kondenzációs termékeinek kutatásá

ban érte el.

Irodalom

VÉGH Antal: Sz. T Gyógyszerész, 1951

Szabadmry Ferenc

SZFI TIVADAR
(Arad. 1893 ottt 22 - 

Hiidtipest, 1964 dec. 31)

Apai ágon felmenői francia származásúak 

1 íreden Saile családi nevét 192B-lwn magya

rosította A Saile családi*)! több férfi vérro

kona Svájcban neves műszaki feltaláló

ként vált ismeretessé. Fiútestvérei a humán

biológia és az agrogenetika területén emel

kedtek ki tehetségükkel.

Sz. T. rendkívüli szellemi képességével 

és olthatatlan tudásszomjával - 30 éves 

koráig - öt diplomát szerzett London 

bán műszaki tanulmányaival egyidejűleg 

az angol nyelv és irodalom magisterí fo

kozatát nyerte el, mérnöki diplomáját vé

gül Charlottenburgban 1916-ban szerezte 

meg. Gyakorlati pályafutása kezdetén 

(1916-18) Budapesten a Földművelés- 

ügyi Minisztérium vízügyi osztályán dol

gozott Munkája mellett a Műegyetemen 

megszerezte a közgazdasági oklevelet, 

majd 1919-ben a politikai tudományok 

doktorává avatták summa cum laude ered

ménnyel a budapesti Tudományegyete

men 1919- február 1-jén a Központi Sta- 

tisztikai Hivatal szolgálatába lépett, ahol 35 

éven át töretlenül dolgozott. Miniszteri 

osztálytanácsosi munkakörben az egész

ségügyi, orvosi statisztikát és a demográ

fiát művelte. Értékesen gazdagította továb

bá műveivel a statisztika történetét és 

módszertanát, sőt a gazdaságstatisztika 

és a társadalomstatisztika területén Ls több 

jeles könyvével hozzájárult a tudomá

nyok fejlődéséhez. Hivatali működése 

elején - munkája mellett - a budapesti or

vostudományi karon tanult, és 1923-ban 

általános orvosi doktorrá avatták, ugyan

csak summa cum laude eredmény-nyel 

Természet- és társadalomtudományi is

meretei nem voltak egymással ellentmon

dásban, mert ezek racionális szintézisét kt» 

tűnőén valósította meg statisztikai mun

kásságában.

Életművében kiemelkedő jelentőségű 

gyakorlati tevékenysége, a Betegségek 

és Balesetek Nemzetközi Osztályozásának 

fejlesztése. E nomenklatúra IV , V., és VI 

revíziója során (1929, 1938 és 1948-ban) 

a Népszövetség, majd az ENSZ Egészség

ügyi Világszervezete (W HO) párizsi ü lé

sein képviselte Magyarországot, ahol ja

vaslataival nagy elismerést váltott ki. A no

menklatúrák magyar nyelvre történő fór
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tiltásával lehetővé tette azok egységes al

kalmazását a megbetegedési és a haláloki 

statisztikai adatfeldolgozásokban és elem

zésekben. Ó  dolgozta ki 1938-ban az új 

magyar rákstatisztikai felvétel módsze

reit, különös tekintettel a szövettani vizs

gálatok eredményeire, a lokalizációkra 

és az aetiológiai tényezők összefüggései

nek vizsgálatára. Nevéhez fűződik az el

ső modern hazai halandósági táblák szer

kesztése. amelyekben az 1920/21. évi és 

1930/31- évi korspecifikus halálozási arany

számok alapján számította ki nemek és 

korévek szerinti részletezésben az elhalá

lozási valószínűségeket, az egyes életko

rokban várható átlagos élettartamot és 

Lexis módszere nyomán a 100 000 újszü

lött kihalási rendjét, a továbbélő populá

ció számát.

Jelentős érdeme volt, hogy elméleti és 

gyakorlati statisztikai munkásságának 

eredményeit nemcsak nyomtatásban tet

te közkinccsé, hanem előadásaival a tisz

ti orvost tanfolyamokon, a budapesti kir. 

Orvosegyletben és számos más tudomá

nyos társaságban orvoskollégái ismere

teit l^ővítclte és ezzel preventív szemléle

tüket fejlesztette. A Nemzetközi Népesség

tudományi Unió választott tagjaként 1931- 

ben Rómában, 1935-lxrn pedig Berlinben 

élénk visszhangot kiváltó előadásokat tar

tóit a vérrokonság diszgenetikai hatásai

ról, illetve a rákstatisztika módszertani 

kérdéseiről.

Száznegyven tudományos közleménye

- ezek közül 18 könyve - közel hatezer ol

dalon került nyilvánosságra. Számos mű

ve francia, angol, német, olasz, spanyol és 

román nyelven Ls publikálásra került. Le

xis hatása a statisztika fejlődésére című el

ső statisztikai értekezésével Schwartner 

l>ályadíjat nyert 1917-ben a budapesti Tu

dományegyetemen. Ebben a művében 

azokat a matematikai statisztikai módsze

rekei tárgyaira, amelyekkel egyes humán- 

biológiai jelenségeket - mint pl. a fiúszu- 

letési löl>blet, a töblies születések stb. - 

magasabb szinten lehet elemezni.

A világháboni hatása a népszaporodás

ra cimű demográfiai táigyú doktori érteke

zésével 1919-ben Senger pályadíjat nyert a 

Tudományegyelem jog- és államtudomá

nyi karán. Ebből a munkájától készített 

több tanulmánya jelent meg a Magyar Sta

tisztikai Szemlében é.s külföldi folyóira

tokban.

Kőrösy József hatása a statisztika fejlő

désére című klasszikus könyvét 1927-ben 

a Magyar Tudományos Akadémia a Pollák- 

díjjal tüntette ki. Az orvostörténet szem

pontjából is rendkívül érdekes művében 

tárgyalta Kőrösy eredeti statisztikai módsze

reit, amelyekkel - többek között - eldön

tötte a nagy vitát a himlő elleni védőoltás 

és az újraollás szükségességének kérdésé

ben Egészségügyi statisztika (1930) című 

hatalmas alkotását az orvosok és orvostan

hallgatók számára írta.

Sz. T. dr. a demográfia valamennyi ágá

lván nemzetközi összehasonlításban ele

mezte a házasságok, válások, a házassági 

termékenység, az urbanizáció, a külső 

vándormozgalom törvényszerűségeiL Szá

mos művében foglalkozott a szaporodási 

képesség társadalmi és biológiai kérdé

seivel.

Gazdag életművében a központi he

lyei a megbetegedések, a halandóság és 

a halálokok demográfiai és orvosi statisz

tikai elemzése foglalja el. Részletesen 

foglalkozott a fertőző betegségek alaku

lásával, különösen a gümőkórral, a vér

keringési rendszer betegségeivel, a rákos 

betegségekkel, az elmebetegségekkel 

mint tömegjelenséggel, az öngyilkosság 

okainak részletes vizsgálatával Reflek

torlénybe állította a 20. század első felé

nek égető egészségügyi problémáit. Be

hatóan foglalkozott a csecsemőhalandó

ság okainak elemzésével, továbbá a ge

rontológia és a genetika egyes kérdé

seivel

Nagy súlyt helyezett a módszertani is

meretek áradására. Elsőként honosította 

ineg a hazai szakirodalomban a matema

tikai statisztikai módszer releváns eszközeit
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Kritikailag mutatott rá azokra a téves követ

keztetésekre, amelyek az orvosok helyte

lenül alkalmazott statisztikai módszerei

ből keletkeztek.

Statisztikai szolgálata mellett általános 

orvosi gyakorlatot is folytatott Óbuda 

egyik körzetében. Nyugalomba vonulása 

után 1953-1964 között ugyanott főállás

ban körzeti orvosként dolgozott Nagy 

kórbonctani, diagnosztikai és pharma- 

kológiai tudásával, puritán és humanista 

szemléletével betegeinek szeretetét ér 

demelte ki.

Mátlai Lajos

SZELE TIBOR
(Debrecen, I9 l8 .ftin .2 l.-  

Szeged, 1955 tipr 5)

Az elemi iskolát és a gimnáziumot Deb

recenben végezte a ref. gimnáziumban, 

ül. annak gyakorló iskolájában, végig ki

tűnő eredménnyel. A Középiskolai Mate

matikai Lapok egyik legszorgalmasabb 

feladatmegoldója volt, és az országos 

versenyeken szép eredményeket ért el. 

Érettségi ulán, 1936-ban a Ixidapesti Mű

egyetemre iratkozott be, azonban egy 

lélév múlva a debreceni tudományegye

tem liölcsészkarán folytatta tanulmányait. 

Matematika-fizika szakos tanári okleve

lét 1941-ben szerezte Ebben az évben a 

szegedi tudományegyetem meghívására 

az elméleti fizikai tanszék tanársegéde 

lelt, érdeklődését azonban egyre inkább 

a modern algebra kotoite le. A szegedi 

matematika professzorok sok segítségei 

nyújtottak tanulmányaihoz 1942 októbe

rében hosszabb időre behívták katoná

nak. emiatt csak 1946-ban doktorál!

1948-ig a szegedi tudományegyetem ma

tematikai iniézeiél>en működött mint ta

nársegéd. majd visszatért szülővárosá

ba. 1848-ban a debreceni tudomány

egyetemen habilitált, iiégy éven át inté

zeti tanár volt. 1952-lxn professzori kine

vezést kapott. Ugyanebben az évben

Kossuth-díjjal tüntették ki, és az MTA a 

matematikai tudományok doktorává nyil

vánította Egy ártalmatlannak tűnő inf

luenza szövődményei következtében fia

talon hunyt el.

Rendkívül szuggesztív erejű előadó, az 

ifjúságot nagyon szerelő és a matematikai 

élet minden megmozdulásában aktívan 

részt vevő matematikus volt. Számos fiatalt 

vezetett be az algebrai kutatásokba, e mun

kája emlékének megörökítésére a Bolyai 

János Matematikai Társulat 1970-ben Sze

le Tilx>r-díjat alapított. 1949-ben Rényi Alf

réddel és Varga Ottóval megindította a ma 

már nemzetközi tekintélynek örvendő fo

lyóiratot, a ,,1‘ublicaliones Mathematicae'-t. 

Nagy érdeme van abban, hogy külföldi 

cserekapcsolatok kiépítése révén a Mate

matikai Intézet folyóirat- és könyvállomá

nya rohamosan gazdagodott. Alig tíz évre 

tehető tudományos tevékenysége során 

64 értekezése és egy ma is használatos, 

klasszikus algebrai tárgyú egyetemi tan

könyve jelent meg: Bevezetés az algebrá

ba. (1. kiad. Bp., 1953 )•

Tudományos téren az első időkben a 

végtelen Abel-féle csoportokkal foglalko

zott, itt elsősorban az Abel-féle p-csopor- 

tok struktúraelméletélien ért el nemzet

közileg is elismert eredményeket, Később 

az Amn-féle gyűrűk, továbbá Jakobson 

vizsgálatai és a modulusok érdekelték 

Több eredménye és az általa fölvetett szá

mos probléma e tárgykör lényeges kérdé

seit érinti, Doktori disszertációjában (Kom 

binatorikai vizsgálatok az irányított teljed 

gráfiai kapcsolatban. Mát. Fiz. Lapok, 1943.) 

megoldott egy Rédei László által felveteti 

nehéz gráfelméleti problémát. Életének 

utolsó két évéiben kezdeti foglalkozni a to

pológiával. azonban az ezen a téren elért 

eredményeinek közlésére már nem volt 

ideje.

Irodalom

FUCIIS László Sz. T Matematikai Upok, 1955; 

KliK'ltSZ Andor: Sí T 1‘uWicaliones Matlwnu- 

tieac, 1955-56.
Szvnássy lianta
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT
(Szene. I574.tmg.30- 

Kolozsvár, 1634 fan 17.)

Nagyapja Mátyás király Fekete Seregében 

voli katona, a Székelyföldről került a Po

zsony melletti Szencre, ahol molnárnak 

állt, a mesterséget apja is folytatta. Tíz

éves korában kenilt iskolába, előbb szülő 

városában, majd Győrött tanult. 1587-ben 

azonban már az abaúji Göncön a Biblia- 

fordító Károli Gáspár mellett inaskodolt 

Két évet a debreceni református kollé

giumban tanult, majd külföldi akadémiák

ra ment. Előbb Wittenbergben, majd Strass- 

burgban, legtovább Heidelbergben idő

zött, teológiát, nyelveket és filológiát ta

nulva. Kilenc év után rövid időre hazatért, 

de már 1600-ban újra Németországba 

ment. Herbom, a Majna-menti Frankfurt és 

Amberg voltak útjának főbb állomásai. 

1603-ban Altdorlban kezdte írni lalin-ma- 

gyar szótárát, amelyet 1604-ben Strass- 

burghan nyomtatott ki. A munka egy pél

dányát személyesen adta át Rudolf csá

szár-királynak Prágában, ahol Keplerrel, a 

neves csillagásszal is megismerkedett. Ezt 

követően Móric hesseni fejedelem fogadta 

őt szolgálatába, majd 1612-ben Batthyány 

Ferenc dunántúli főkapitány udvari prédi

kátora, 1614-ben a komáromi végvári vité

zek papja, 1615-ben visszatért Németor

szágba, volt iskolamester Oppenheimben 

és Heidelbergben, s közben megírta a kül

földiek számára latin nyelvű magyar nyelv

tanát, javított kiadásban kinyomtatta Káro

li Gáspár biblia fordítását, s francia dallam

ra versben lefordította és megjelentette a 

testamentomi zsoltárok könyvét, amelyet 

a magyar református templomokban azóta 

is énekelnek

Amikor Bethlen Gábor erdélyi fejede

lem elfoglalta Pozsonyt és itt 1620-ban 

egyetemet kezdett szervezni, Sz M A -el 

hívta meg rektornak Pozsony királyi kéz

re kerülésével azonlwn az egyetem nem jö

hetett létre. Sz. M. A., miután belejezte 

Kálv in János nagy műve. az Institúció Chris

tianae Religionis magyarra fordítását, 1624- 

ben Kassára, majd 1626-ban Kolozsvárra 

költözött, ahol Bethlen gondoskodásából 

tudományos és írói tevékenységének élt.

Sz M. A a XVI-XVII század fordulójá

nak kiemelkedő magyar írója és tudós 

egyénisége. Nagy nyelvtudása, korszerű fi

lológiai képzettsége, céltudatos munkássá

ga és nem utolsósorban kimagasló költői 

tehetsége révén hatása a magyar irodalmi 

nyelv alakulására, a magyar verselés fejlő

désére korszakalkotó volt,

Főbb müvei

Dictionarium Latino-ungaricum és Ungaro-la- 

tinum. Nürnherg, 1604.; Zsoltárok könyve. 

Herbom, 1607.; Kis katekizmus. Hanau, 1608,; 

Novae grammaticae ungaricae libri duó. Ha

nau, 1610.; KÁLVIN János: Az keresztyén reli- 

g iórj és igaz hitre való tanítás. Hanau. 1624.; 

Sz. M A. naplója, levelezése és irományai 

Kiadta DÉZS1 Lajos. 1898.; Sz. M. A válogatott 

művei. Kiadta ÁI’KILY La|os és ÁKOKHÁTY 

líéln. 1939; Sz M A. válogatott művei. Sajtó alá 

rend VÁSÁRHELYI Judit. 1976.

Irodalom

DÉZSI Lajos: Sz M A Hp., 1897 ; VARGA Bá

lint: Sz. M. A , a magyar zsoltárénekszerző 

élete és írói m ű k ö d é i Bp., 1932.; TOLNAI Gá- 

hnr- Sz. M A. személyisége. (Az 1976. évi vá

logatás bevezetése )

Benda K álm án

SZENT ÁGOTHAI JÁNOS

(Htitlapcst, 1912. október 31 - 

fíndapest. 1994. szeptember 8.)

1912-ben született Budapesten Schimert 

Gusztáv és Antal Margit második fiaként 

Szülei vele együtt öt fiúgyermeket nevel

tek fel, mind az öten orvosok lettek, Ősei 

közöli, akár példaképnek is, olt találjuk 

Lumnilzer Sándort (sel>ész), Schöpl-Mérei 

Ágostont (gyermekgyógyász) és Antal Gé

zát (urológus). I letedikes gimnazista volt, 

amikor a szüleitől kapott mikroszkópban 

látott idegsejtek egy életre elbűvölték

1936-ban orvosi diplomát szerzett a 

Pázmány Péter T udományegyetem orvosi
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fakultásán. Egyetemi hallgatóként, majd 

fiatal tanársegédként is Lenhossék Mihály 

mellett dolgozott 3Z Anatómiai Intézet

ten. 194ó-ban a pécsi Erzsélx;t Tudomány

egyetem orvosi kara meghívta az Anató

miai Intézet élére. 1948-tól a Magyar Tudo

mányos Akadémia levelező, majd 1967-től 

rendes tagja lett. 1963-ban átvette a Buda

pesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai 

Intézetének igazgatását. 1973-1'an a Magyar 

Tudományos Akadémia alelnöke, majd 

1977-ben a tudós társaság elnökének vá

lasztották meg, Az Anatómiai Intézet igaz

gató tisztjéről 1977-ben mondott le, de az 

1994. szeptemberében bekövetkezett vá

ratlan halála napjáig folytatta munkáját az 

intézetben. 1985 és 1994 között tagja volt 

a rendszerváltás előtti utolsó, és az azt kö

vető első Országgyűlésnek.

Eseményekben és elismerésekben gaz

dag élete során az idegrendszer szerkeze

tét kutatta. Első önálló vizsgálatainak ered

ményei alátámasztották a neuron tant, azaz 

azt az elképzelést, hogy az idegrendszert 

önálló, de egymással morfológiailag és 

funkcionálisan összekapcsolódó idegsejtek 

alkotják. A kísérletes beavatkozási köve

tően elpusztuló idegrostok kimutatására 

alkalmas módszert dolgozott ki, és ennek 

segítségével, és ma elképzelhetetlen tü

relemmel és kitartással számos gerincvelői 

és 3gytörz.si idegpályát Irt le.

Az angolszász tudományos élet figyel

mét lelkeltő első munkájában (1914) az 

elemi reflexív szerkezetét adta meg Kita

lálója és értelmezője volt számos fejlődés

tani vizsgálatnak, amelyeket azután murv 

katársai valósítottak meg, A pécsi évek 

kutatásainak eredményei a vestibuláris 

rendszer és a szemizmok kozötii kapcso

latokról (1952), ill. a neuroendokrin szabá

lyozó mechanizmusokról (1962) írt monog

ráfiák voltak. Az előbbi Kossuth-díjat, az 

utóbbi a nemzetközi elismerés első hullá

mát jelentette. Munkásságának a közép

pontjába egyre inkább az idegsejtek közöt

ti kapcsolatok (szmaptológia) kulalása ke

rült. Ilyen célkitűzéssel vizsgálta a gerinc

velőt, majd később a kisagyat. Ez utóbbi 

munkássága volt az alapja az amerikai és 

japán kutatókkal közösen megírt kisagy 

monográfiának (1967). A szinaptológiai 

kutatásokhoz kidolgozott kísérleti mód

szereivel ismerte meg a thalamus szerke

zetét és magyarázta az összetett szinapszi

sok valószínű működését.

Eredményeiről számos nemzetközi kong

resszuson é.s szimpóziumon tartott meg

hívott vendégként - sokszor díszvendég

ként - előadást Útjairól hazatérve legen

dás színességével beszámolt a külföldön 

látott, hallott módszerekről é.s eredmé

nyekről, biztosítva ezzel az Anatómiai In

tézet munkatársainak a kutatás nemzetkö

zi élvonalával való együtt haladási abban 

a korban, amikor az idegtudomány kife

jezés még nem volt használatos, és az 

idegtudományok területén alig jelent meg 

1-2 folyóirat

Az idegrendszeri hierarchiát követve 

munkásságában a fő helyre fokozatosan az 

agykéreg szerkezetének vizsgálata, és az 

ezzel kapcsolatos filozófiai kérdésekre va

ló válasz keresése került A változatos for

májú agykéregi idegsejtek működését egy

re összetettebb rendszereken, modulok

ban képzelte. Ebben az időben, munkatár

sainak a tevékenysége révén, a sziaapto 

Iógiai vizsgálati módszer újabb és újabb 

kiegészítésekkel gazdagodott. Lehetőség 

nyílt az idegsejtek nyúlványainak térbeli re 

konstrukciójára, ill, a neuronok és végző

déseik kémiai azonosítására.

Egy korábbi átfogó tanulmány folytatás 

saként, szinte az egész munkásságát átte 

Kintó összefoglaló munkáján dolgozott 

azon a reggelen is, amikor a toll váratlanul 

kiesett a kezéből.

9B. J. a zseniális kutató mellett hasonló 

jelentőségű volc Sz. J., a sziporkázó okta

tó és igaz közéleti ember Orvosok gene

rációi használták a Kiss Ferenccel együtt 

szerkesztett Anatómiai Atlaszt. Három kö

tetes, személyes vallomásként is lellogha 

tó funkcionális anatómia c. tankönyve 

már 7 kiadást ért meg. látványos tantermi
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előadásaira, mint anatómiai témájú színi 

előadásokra, minden tanítványa élvezetlel 

emlékszik vissza. A Magyar Tudományos 

Akadémia elnökeként fáradhatatlanul dol

gozott a magyar közoktacás érdekében 

Közéleti szereplésének megkoronázása az 

országgyűlési képviselőség volt. A rend

szerváltás előtt azon kevés képviselők 

egyike volt, akik síkra szálltak a bős-nagy

marosi vízi erőmű építésének leállításáén. 

A rendszerváltás után számos országgyű

lési beszéden állt ki a tudomány, az ok

tatás, a szellemi élet tisztasága érdeké in

Sz. J. reneszánsz egyéniség volt Hihe

tetlen széles körxi műveltsége az irodalom, 

a képzőművészet, az antropológia, a filo

zófia és a természettudomány szinte min

den területére kiterjedt. Kiváló akvarellis- 

taként kirándulásokra vagy később külföl

di útjaira fényképezőgép helyett festéket és 

festő blokkot vitt magával. Tantermi rajzai

nak és a tudományos eredményeket ma

gyarázó rajzainak tartalmuk mellett eszté

tikai értékeik is a megértés forrásai voltak

A homo universalis kielégíthetetlen kí

váncsiságával fordult az őt körülvevő ter

mészeti és emberi környezet felé. Botani

kusként, gombászként, tájfestőként és ker

tészként is egyaránt otthonosan mozgott 

Magyarország tájam.

Sz. J. istenhivő keresztyén emlier volt. 

A szülői ház indítását megerősítette Alice 

asszony, a sírig az urát szolgáló feleség hi

te. A II. világháborút követő veszélyes 

években biblia oktatást tartott egyetemi 

hallgatóknak Az ísienhit és a tudományos 

kutatás magasztos harmóniában élt benne 

Élete utolsó éveiben töblwzör is beszélt a 

két világ közti harmónia felismerésével 

foglalkozó elképzeléseiről.

Szentágothai Jánost .számos külföldi 

akadémia és tudós társaság választotta 

meg tiszteletbeli tagjává.

I óbb művei

A?. emlier anatómiájának atlasza 1-3 (KISS 
Ferenccel.) I’osncr, 1946 ; Dic Rnlle der on- 

zelnen lahyrinthrezcptnrcn Ih íi der Orientált

on vnn Augen und Knpf un Kj u h k : 1952..

Hypolhalamic conlml of the anlerior pilulary, 

(szerzőtársakkal) 1962.; The cerebellum as a 
neuronal machine, (szerzőtársakkal). Sprin

ger, 1967.; Funkcionális anatómia, 1-3 Bp,, 
1971 ; Neural medianisms- Stnicture, functinn 
and dynamics. (szerzőtársakkal). MIT Press, 

1997 (posthumus).

Irodalom

Sz J. ünneplése. (Hp , 1987 ); ZAHORSKY L., 
1‘ALKOVITS M., FLERKÓ H : A life-time adven- 
ture with the brain. An appreciation of his 

eightieth hirtllday. J. Comp. Neurol., 1992.; 
laudaiin Johannis Szentágothai. (Hp , 1992 ); 

Sz. J.í Ulyssesként az agy körül. Természet 

Világa, 1994 ranuár, február, március.

Réthelyi Miklós

SZENT-GYORGYI ALBERT

Hudapest, 1893■ szept. 16 - 
lVoods Hole, 1986. okt 22.

A Magyarországra az első Nobel-dijat ha

zahozó tudós anyai ágon a nagyhírű, sok 

generációs Lenhossék tudáscsalád öröksé

géhez kapcsolódhatott, innen kapott élet

re szóló elkötelezettséget a természettudo

mány és a művészet művelésére. Ap|a er

délyi származású gazdálkodó volt, akitől a 

gyakorlati életben való ügyes eligazodást 

sajátíthatta el.

Tanulmányait a Práter utcai elemi isko

lában kezdte és a Lónyay utcai református 

gimnáziumban, majd a budapesti Tudo

mányegyetemen folytatta. 1917-ben végzett 

az orvosi karon. (Végbizonyítványában 

még Szentgyörgyi Albert Imre néven sze

repel.) Közben kitört a világháború, amely 

forradalomba torkollott. Ő  is megjárta a 

frontot, majd vándorlxHot vett kezélxí. La- 

IKuratóriumok sorát járta végig: Budapest, 

Prága, Pozsony, Berlin, Hamburg, Leiden. 

Groningen a kutatóul nagy állomásai. Pár

huzamosan haladt országról országra és tu

dományról tudományra Kezdte a biológi

ával, az élettanról áttért a gyógyszertanra, 

erről a Ixikieriológiára, majd a fizikai-kémi- 

ára és tíz év után már a molekulák szintjén 

tanon Hopkins meghívta Cambrtdge-be Itt
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izolálta a hexuronsavat és szerezte meg

1927-ben a második doktorátusát, kémiá

ból. Majd Kendall támogatásával egy évig 

dolgozott az Egyesült Államokban az iden

tifikáláshoz szükséges mennyiségű hexu- 

runsav előállításán.

1930-ban Klebelslierg Kuno kultuszmi

niszter felkérésére hazajött a „Tlsza-parti 

Göttingába", hogy a szegedi egyetem bio

kémia professzoraként segítse a kultúra, és 

azon át az ország felemelkedését Iskola

teremtő egyéniségével, karizmatikus sze

mélyiségével olyan kiválóságokat gyűjtött 

maga köré szegedi műhelyében, mint 

Annau Ernő, Banga Ilona, Erdős Tamás, 

Ernst Jenő, Gerendás Mihály, Gözsy Béla, 

Huszák István, Laki Kálmán, Lóránd László, 

Mihályi Elemér, Straub F. Brúnó, Szalay 

Sándor, Szeni-Györgyi András, Vargha 

László.

Már a szegedi évek kezdetén eljutott a 

megoldásig a hexuronsav kutatásában. 

1932. március 26-án az Orvosi Hetilapban 

volt a világon először nyomtatásban olvas- 

ható, hogy az identifikálás sikerült, „a 

hexuronsav nem más, mint a vitamin-C”.

A kutatások eredményességét az 1937- 

ben elnyert Nobel-díj igazolta A díj el

nyerésében szerepet kapott a C-vitamin 

felfedezése, amelyben segítette a magyar 

paprika is, mert ebből nyerte a kutatáshoz 

szükséges mennyiségiben a kérdéses vita

mint, de ez csupán egy szárnyvonalát je

lentette tudományos munkásságának A 

hivatalos indoklás azokat a felfedezése

ket emelte ki, .melyeket a biológiai égés- 

folyamatok körül tett, különös tekintettel a 

C-vitaminra és a fumársav-katalízisre"

Egész életében az életet, az élet mi

kéntjét kutatta Az élő szervezet minden 

működéséhez energiára van szükség, ame

lyet tápanyag elégetéséből nyer Két irány

zat küzdött egymással az elégetés módjá

nak magyarázatában A Warborg-irányzai 

szerint az oxigén aktiválódik, a \Xieland- 

irányzat .szerint a tápanyag hidrogénje. 

Szent-Györgyi egyesítette a két irányza

tot, megmutatta, hogy az aktív oxigén oxi

dálja az aktiv hidrogént. Ez bonyolult reak

ciók hosszú láncolata, amelyben lépésről 

lépésre történő átalakulások sorozatában 

fokozatosan szabadul fel a hidrogénato

mok energiája.

Munkáját több mint tíz éven át ezeknek 

az oxido-redukciós folyamatoknak szentel

te. A kutatás során a 2H+0=H20  látszólag 

oly egyszerű művelet bonyolult reakciók 

hosszú láncolatára hullott szét. A hidrogén 

(proton+elektron) sorba vándorol anyag

ról anyagra A vegyületek a reakció során 

lépésről lépésre energiát veszítenek, míg 

végül a proton és az elektron a levegő 

oxigénjével vízzé, a legenerglaszegényebb 

vegyiiletté egyesül. A biológiai égés során 

felszabaduló energia kémiai energia tonná

jában válik hozzáférhetővé energiaigényes 

biológiai folyamatok számára Ebben a fo

lyamatban az olyan szerves dikarbonsavak, 

mint a borostyánkősav, fumársav, almasav, 

oxálecet>av katalitikusan fokozzák a bio

lógiai égést. Ezek annak a citrátkörnek 

láncszemei, amelyekben dikarbonsavak 

keletkeznek, alakulnak át egymásba Az 

oxidációs láncszemek jelentős részének 

felderítése volt a Nobel-dij elnyerésének 

alapja (A citrálkör további elemeit és tel

jes mechanizmusát egyik barátja, az ugyan

csak Nobel-díjat nyert Hans Krebs tisztáz

ta, a körfolyamat korrekt megnevezése: 

Szent-Györgyi— Krebs-ciklus.)

A Prof a legrangosabb tudományos díj 

elnyerése után nem ült babérjain. Aki ül raj

tuk, mondotta, nem jó helyen viseli. Kuta

tásai súlypontját az energiagazdálkodás 

másik végére, a biológiai égésfolyamatok

ban termelődött energia felhasználására 

helyezte át Kutatási filozófiájának megfe

lelően itt is az egyszerűbbtől haladt a bo

nyolult felé, az energiafelhasználás formái 

közül az izommunkára összpontosította a 

figyelmet.

1939 már új kutatások és új felfedezések 

kezdete. Az Izomkutatás hazai és nemzet

közi felvirágoztatását joggal kötik Sz -Gv 

és a szegedi iskola teljesítményeihez Az is

kolateremtő professzor gondolatainak szár
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nyalását lelkesen és szívósan dolgozó mun 

katársak serege követte és segítette. A ga

lamb mellizmának kutatásával már a sze

gedi évek alatt nagy léptekkel haladtak 

előre. Vizsgálataik legfőbb eredménye

ként kimutatták, hogy a protofibrillum kél 

proteinből van felépítve, amelyek közül az 

egyiket felfedezője, Straub F Brúnó aktin

nak nevezte el, míg a másik a miozm ne

vet kapta A két protein, ha megfelelő vi

szonyok között hozzák össze őket, egy 

komplex proteinné, aktomiozinná egye

sült. A két kulcsfehérje, valamint az ATI’ in 

vitro kölcsönhatás felfedezése a modern 

izombiológia kezdete.

„1940-42 volt a nagy siker éve Szent- 

Györgyi számára, de a miénkre is. amit ak

kor az izom-összehúzódással kapcsolat

ban elérhettünk. Véleményem szerint ez 

Szent-Györgyi életében nagyobb ered

mény, mint amiért a Nobel-dijat kapta" - 

így értékeire fél évszázad múltán az akko

ri eredményeket egyik vezető munkatársa, 

Straub F. Brúnó.

Mindezek után még további 40 éven át 

sietett - 1947-es emigrálása után már Ame

rikában - reggelenként a laboratóriumba. 

Vizsgálódásainak harmadik nagy területe 

az a betegség lett, amely elragadta tőle 

feleségéi, leányát, olyan barátját, mint Nett 

mann János 90 éves korában is kutatta a 

rák titkát. Tudóstársával és legjobb barát

jával. Bay Zoltánnal még napokkal halála 

előtt is az őt izgató új tudományos kérdé

sekről beszélt. .Nem állni meg soha - val

lotta -, kutatni tovább, haladni tovább a 

megkezdett úton. hiszen a kutatásnak so

hasem lehel vége és sohasem tudhatja az 

ember, hogy kutatás közben milyen meg

lepetések. miféle új dolgok bukkannak 

elébe.”

Személye a magyarok számára már éle

tében a szabad szellemű humanista tudós 

jelképe lelt Matuzsálemi kort ért meg. 

Kletpályája áliveit az emlien.Nég történeté

nek legdrámaibb évszázadit JKt én tórté- 

neiemei az leheli érdekessé vallotta -, 

hogy benne tükröződnek napjaink viharai.’’

Közéleti szerepvállalása, humanista harca 

a demokratikus haladásért külön regény. 

Öröksége erőt ad, előrevisz a jövőben is.

F<5bb művei
Biológiai oxidációk, fermentációk és vita
minok. Hp., 1937-; Studies on ltiological Oxi- 
dauon and Somé of its Catalysts, (C, dicar- 
boxylic aeids, vitamin C and P ele.). Bp.- 

Leipzig, 1937.; Chenustry of Muscular Contrac- 
tion. (Second ed.) New York, 1951., Bioenerge- 
tícs. New York, 1957; Bioelectronicv A Study 
on Celullar Reguládon, Defense and Caneer. 

New York, 1968., The Crazy Ape. Written by a 
Ittologlst fór the Young. New York, 1970 (Ma

gyarul 1989); What Next? New York, 1971 , 
Szemelvények magyarul: Egy biológus gondo 
latai. lip., 1970., Az éló állapot. Bukarest, 

1973.; Az élet jellege lip., 1974.; Az anyag 
éló állapota Hp.. 19H3■, Válogatott tanulmá

nyok. Bp., 1983.

Irodalom

STKAUB F Brúnó: The charismatic teacher at 
Szeged A. Sz-Gy Aeta Biochi. Biophys. Hung 
22. 2-3 (1987) p 135-139 . BIKÓ Endre. Sz.-Gy 

A. tudományos munkássága. Természet Vilá
ga. 118, 3 (19H7) p l 16-120 , MOSS, RalphW 

Free Hadiad. A Sz.-Gy, and the Baltié of Vita

min C. New York, 1987.; BAY Zoltán, NAGY 
Ferenc et al: Sz -Gy A. Dokumentumok, npor- 

tok Bp , 1989., ZALLÁK A. (ed.): Essays and 

sdentlflc papers of A Sz-Gy Szeged. 1991 . 
NAGY F. Sz-Gy. A. és a magyar Noliel-díjasok 

Bp.. 1993.

Nagy Ferenc

SZENTKIRÁLY ZSIGM OND

(Kolozsvár, 180-1. máj. 14. -  
Kolozsvár, 1870 ápr 16)

A kolozsvári líceumban tanult jogol. 1821— 

1820 közöli az erdélyi főkormányszék tiszt

viselője 1827-től 1829-ig a Selmecbányái 

Bányászati és Erdészed Akadémia bányá

szati Nzakának hallgatója Végzés ulán 

előbb Za latnán a kincstári bányászatban 

dolgozik, majd 1831-1848 között a mold

vai Iwnyamesier és bánya törvény szék el

nökhelyettese

Mivel szilárd meggyőzőt lése volt. hogy 

a nemzeti fiüggellenségnek egyik alapfel-
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télele a közgazdaság, s ezen belül a hányá- 

szat fejlesztése, az erdélyi magán- és a 

kincsián bányászat színvonalának emelé

se érdekében 1841-lien kiadta Az erdélyi 

bányászat ismertetése nemzetgazdasági, 

köz- és magánjogú tekintetben című, eLső 

magyar nyelven írt 240 oldalas könyvét, 

mely tartalma miatt nagy feltűnést kellett.

Részi veti az erdélyi bányászatban hasz

nálatos szavak gyűjtésében. A belű erejé

ben bizakodva 1844-l>en és 1846-ban a 

bányászat népszerűsítésére változatos tar

talommal kalendáriumokat és almanacho- 

kat szerkesztett. A Magyar Tudományos 

Akadémia 1845. november 22-én a tör- 

vénytudományi osztályba levelező (aggá 

választotta, mely alkalommal „A bányá

szati regaiitás”-ról értekezett.

1848 áprilisától Gránzenstein Gusztáv, 

oraviczai bányaigazgató az egyik ülnöki ál

lásra alkalmazta, majd májusban részi vesz 

Pesten a bányapolgárok Kossuth hívására 

rendezett értekezletén „a magyar bányásza

tok a jövőrei elrendezése érdekéiben tartan

dó tanácskozmányban", 1848. dec. 25-ig 

marad Oravicán, inini bányanagyhelyettes. 

Ekkor a bányaigazgatóság elnökének ren

deletére a levéltárakkal é.s pénzkészlettel 

Kolozsvárra távozott. A szabadságharc 

után visszatért Moldvabányára, ahol bánya

hadnagyként ideiglenesen alkalmazták, 

majd hadbíróság elé állították.

1850-ben bánsági ideiglenes hányaka

pitány, 1859-től bányatanácsos és bánya- 

kapitányként a hányakapitányság vezető

je. 1865-ben köztiszteletben nyugdíjba vo

nult és Kolozsvárra költözött. A közéletiben 

még sokáig tevékenykedett, megválasz

tották városi képviselővé, egy esztendeig 

a város polgármestere.

Mint első magyar bányászíró, bányajo- 

gász foglalja el helyét a magyar bányászat 

történetében.

Irodalom

IAKAH Klek F.mlékbeaéd S* Zs ftMll (Érle- 
kezesek a társadalomtudomány kOrélWil MTA. 

Itp . IH7H.).

Csatb lii'lo

SZENTMÁRTONYI IGNÁC

(Kőtárt, l7l8okt.28-  

Beltca, 1793 ápr 15 )

A grazi főiskolán tanult, majd belépeti a 

jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait 

Becsben folytatta, ahol tennészettudomá- 

nyi és matematikai előadásokat Ls hallga

tón, valamim elsajátította a legfőbb csil

lagászati ismereteket. Ezután egy ideig 

Grazban tanított, majd amikor V. János 

portugál király csillagászokat és föld

mérőket keresett gyarmati szolgálatra, 

a rend a fiatal, tehetséges tanárt ajánlot

ta az uralkodónak.

Sz. i. társaival egyült, 1749-ben érke 

zett meg az észak brazíliai Maranháóba, 

a jezsuita misszionáriusok fő telepére 

Feladatul kapta a spanyol gyarmatokkal 

(Peru és Bolívia) határos vidék feltérké

pezését. Az expedíció ponlos útvonala 

ismeretlen, mivel szigorúan liikos külde

tés volt, a dokumentumok, térképek va

lahol a portugál levéltárak mélyén rejtőz

nek. Fó kutatási területűk feltehetően a 

mai Rondönia vidéke volt, ezután a jam- 

folyónál, maid az Araguaia és a Tocan- 

tins forrásvidékén dolgoztak, később 

pedig Faraiba környékén, Sz. I. mintegy 

tíz éven át járta Amazónia dzsungeléit és 

őserdei vízfolyásait, nem kevés életve

széllyel, Áldozatos munkásságának tra

gikus vége lett 1760-ban. Miután a por

tugál király betiltotta a jezsuita rendel, a 

katonák őt is elfogták és a Lisszabon 

melletti Sao Julián eródbortonbe zártákv 

Itt raboskodott 18 éven ál, míg végre ki

szabadulhatott. Hazatérése után egy 

ideig Csáktornyán élt, majd haláláig se

gédlelkészként működött a Zala megyei 

Belicán

Irodalom
HANGIIA H Magyar jezsuiták l'omlwl Ixino- 

neilH-n. Hp , 1937. ÁCS T. Sz. I.. a brazíliai ma

gyar csillagász Magyar Kultúra, 1939 I . SZA- 
IIÓ L Magyar múli Oél-Amerikában. Huenos 

Aires, 1978 és Hp., 19H2.
Balázs Dénes
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SZEPESFAI.VY JÁNOS

(Lőcse. 1882. máj. 15- 
Budapest, 1959 Jau 6.)

Elemi és gimnáziumi tanulmányait szülő

városában végezte. 1902-ben beiratkozott 

a budapesti Tudományegyetem bölcsé

szeti karára, a természetrajz-földrajz szak

ra- 1906-ban letette a tanári szakvizsgát, két 

évre rá pedig bölcsészdoktori oklevelet 

szerzett növénytanból, mint főtárgyból, 

földtanból és növényföldrajzból, mmt mel

léktárgyakból. 1909-ben a tanári pedagó

giai vizsgát is teljesítette.

A növénytan, ezen belül a bryológia 

iránt már igen korán elkötelezte magát. 

1905-ben, negyedéves hallgatóként a Ma

gyar Nemzeti Múzeum Növénytárába ke

rült. Ettől kezdve 1943-ig megszakítás nél

kül ebben az intézményben működött. 

Mikor a Növénytár szolgálatába lépett, Fi- 

larszky Nándor, a tár akkori igazgatója, a 

mohagyűjtemény kiépítésével bízta meg. 

Ebben az időben kezdődött meg az egyes 

gyűjtemények szétválasztása és a virágta- 

lan gyűjtemények fejlesztése Sz J nagy el

hivatottsággal fogott munkához. Tervbe 

vette, hogy egyszer m3)d megírja Magyar

ország mohaflóráját. Az irodalmi adatok 

összeállítása mellett erőteljes gyűjtésbe 

kezdett az ország különböző részein. Fő

leg szőkébb hazájában, a Szepességben 

gyűjtött Még az egyetem hallgatója volt, 

amikor Lőcse környékének mohái cimű 

munkájával elnyerte az egyelem pályadi

ját Doktori értekezése is hasonló témájú 

volt (Adatok Északmagyarország moha

flórájához Növénytani Köziem., 1908) E 

dolgozatának kiegészítő részei a Botanikai 

Közleményekben jelentek meg (II 1911, 

II! 1930).

Századunk elején felmerült egy új Ter

mészettudományi Múzeum felépítésének 

terve. A Magyar Nemzeti Múzeum akko

ri igazgatója külföldi hasonló múzeumok 

tanulmányozásával bízta meg Sz. J.-t. F. 

céll>ól 1913-ban l>eutazta Ausztriát, Né

metországot, Dániát, Norvégiát, Svédor

szágot, Finnországot, Oroszországot és 

Lengyelországot. Hamarosan kitön a világ- 

háliorú, így nem csak beszámolója nem 

jelenhetett meg nyomtatásban, hanem le 

kellett mondania az 1914-re és 1915-re ter

vezett tanulmányútjai! is, A törvényhozás 

által a múzeum megvalósítására korábban 

megítélt hatalmas összeget is elvitte a vi

lágégés.

A háborií idején katonai szolgálatot tel

jesített és csak 1918-ban szerelt le. A fron

ton mutatott hősies magatartásáért számos 

kitüntetésben részesült. 1924-ben vitézzé 

avatták

Ezután már csak ritkán tett gyűjtőutat a 

határokon kívül. Járt a Felvidéken, a Kele

ti-Kárpátokban, az Adria mentén, majd 3 

negyvenes évek elején Erdélyben és az 

Alföld déli részén. Több gyűjtő külföldi 

mohaanyagát is feldolgozta (pl. Andre- 

ánszky Gábor afrikai útjáról: Additions á la 

Flore bryologique de l'Afrique septentrio- 

nale. Magyar Botanikai Lapok, 1932)

Figyelme mindinkább Budapest kör

nyékére és tágabb környezetére irányult 

(Májmohák Budapest és a Pilishegység te

rületéről. Magyar Botanikai Lapok, 1928; 

Ritka és érdekes lombosmohák új termő

helyei a Pilishegység és Budapest környé

kének területéről. Botanikai Köziem., 1935). 

Élete fő művét e térség mohaflórájának 

feldolgozása jelenti (Die Moosfiora dér 

Umgebung von Budapest und des Pilisge- 

birges 1-3. Annales Musei Nationalis Hun- 

garici, 1940-1942.

Nagy jelentőségűek azok a munkái, 

amelyek az Alföld fosszilis moháival fog

lalkoznak. Az 1927-ben felfedezett pleisz

tocénkori tőzegtelepek moháinak megha

tározása révén beigazolódott, hogy Alföl

dünkön abban az időben alhavasi jellegű 

vegetáció uralkodott (Beitrüge zűr lossllen 

Flóra des Alfold's (Ungarlsches Tiefland) 

Magyar Botanikai Lapok, 1928; További 

adatok az Alföld fosszilis flórájához, ibid., 

1930). Megállapításai teljes összhangban 

voltak a makrofosszíliákat azonosító Tu- 

zson lános következtetéseivel.
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Egyik alapiló tagja és tiszteletbeli elnö

ke volt a Magyar Növénytani Társaságnak 

(1940). Később szerkesztője lett a társaság 

folyóiratának, a „Borbásia"-nak. A Növény

tárban 1942-ben múzeumi igazgatónak 

nevezték ki 1945-ban nyugdíjba vonult, de 

ez életében nem jelentett változást Leszá

mítva a budapesti ostrom néhány hónap

lát, élete végéig bejárt munkahelyére. A há

ború után az ó  vállára nehezedett a szétzi

lált mohagyűjtemény rendbetétele és fej

lesztése. Emellett nagyobb, összefoglaló 

munkákon is dolgozott (Magyarország 

bryogeográfiáját és mohaflóráját összefog

laló műveken).

Tudományos tevékenységének érde

kes területét jelentette a kertészkedés. Má

tyásföldi házának kertjében növényneme- 

sítési és növény-akklimatizációs kisérlete- 

két folytatott. Sajnos, növényanyagának 

egy része a háború alatt tönkrement. Há

za alagsorának munka- és telelőhelységnek 

is alkalmas részét 1950 novemberében ha

tóságilag birtokba vélték, így a maradék ki 

sérleti anyag is elpusztult.

További művei

Adatok Albánia flórájához, llryophyta. Ki MTA 
Halkán-kutatásulnak tudományos eredményei 
3- köt., 1926., Adatok Dél-Dalmácia moliafló- 

rájálioz. Magyar botanikai Lapok, 1931 Ada
tok Hulgárla mohaf1őrá|ához, Ibid,, 1932 , Ada
tuk a tózegmoliák magyarországi elterjedésé

hez Botanikai Köziem., 1937 Kitaihel Pál 
(1757-1817) növénygyűjteményének mohái 

Annales Musei Nationalis Hungária, 1943-

Somlyay Lajos

Mérnöki oklevelének megszerzése után 

két évig a budapesti Műegyetem geodézia 

tanszékén tanársegédkezett. Oltay Károly 

professzor mellett figyelme a geodéziai 

műszer konstrukciókra terelődött és ez 

egész életútján jellemző maradt. Részt vett 

a Duna-völgyi főcsatorna építési munkái

ban, majd mint magánmérnök a különbö

ző vasút- és vízépítési munkákhan, és min

den munkahelyén a legsikeresebb kezde

ményezései közé tartozott a mérési tech

nológiák korszerűsítése. Tölib mérő, térké

pező, rajzoló felszerelést szerkesztett Ta

lálmányai közül a legjelentősebb a nevét 

viselő tangens tahiméter. A „Sz.-féle tahimé 

tér" lehetővé tette a nehézkes részletmére- 

si eljárás teljes átalakítását. Tahtmétere és 

az ugyancsak általa szerkesztett felrakó 

műszer tették lehetővé a poláris pontmeg

határozási módszer kiterjesztését. Az első 

Sz.-féle tahiméiért a magyarországi gyártás

sal egyidejűleg 1924-ben Angliában is le

gyártották (Messers E. R. Watts).

Újításai közül, mint szélesebb körben el

terjedte! említjük még a Gamma-gyárban 

kivitelezett Duplex-prizmát, valamint a 

Sz.-féle szabatos felrakót. Távmérő és fel

rakó műszereit később a Magyar Optikai 

Műveknél gyártották

Irodalom

Nekrológ Geodézia és Kartográfia, 1958. 2 . 
OLTAY Károly: Redukáló tahiméterek. Geodé

ziai Közlöny, 1940; Magyar műszaki alkotók 
llp., 1964., Évfordulóink llp . 1991.; KAUM F 
Magyar földmérők arcképcsarnoka Bp.. 1976

Raum  Frigyes'-

SZEPESSY JÓZSEF, Ifj.

(Nyílra, 1891 >- 

lllidapcst, 1958. márc. 24.)

Az idősebb Sz J mérnök az Állami Föld

mérés szolgálatában kezdeményezéseivel 

a sikeres mérnökök körébe tartozott. Fia 

követte apja útját, de a sikeres kultúrmér

nöki |xilyát több mérőműszer újításaival 

egészítette ki és nevét elsősorban e/ek a 

műszerek örökítették meg

SZF.PSI CSOM BOR MÁRTON

(Szepsi, AbaAJ-lbma vm., 1595 - 

Vara und. Zemplén vm., 1622.)

Az „áros" rendből származik, apja - Csom

bor Imre - tehetős felső-magyarországi 

(kassai) céhbeli polgár.

Szepsilien kezdi iskoláit, majd 1607-tól 

Késmárkon németül tanul 1609-ben visz- 

szalér szülőhelyére, s a helyi „gymnasi-
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ómban" folytatja az iskolát 1611-ben Sám- 

sondi Mártonnal, tanítójával, Erdély „meg

szemlélésére" indul. 1612-től Nagybányán 

elvégzi a latin skóla felső három évfolya

mát (poétikát, retorikát, logikát, görög 

nyelvet, teológiát hallgat). Közben máso

dik erdélyi - partiumi - útján bebarangol

ja Szatmárt és Máramarost. Tanulmányait 

Göncön folytatja, Károli Gáspár híres isko

lájában 1615-től Telkibányán praeceptor- 

kodik, s igyekszik megteremteni a nagy el

képzelés, egy napnyugati utazás gazda

sági, anyagi, pénzügyi fedezetéi. („Sokfe

lé elmém vonyatik vala, de főképpen ide

genországokat, hogy láthatnék, szívem 

szerint kívánom vala.'') 1615. május 15-én 

indul nagy útjára barátjával, Liszkai Bá

linttal. Kassán és Eperjesen át az első állo

más Dancka (Danzig, ma Gdansk), ahol a 

korábbi tanulmányok során már jól ismeri 

hírneves tankönyvíró, Keckermann tanít

ványának szegődik. Kétévi tanulás után 

Dánián keresztül bejárja Hollandiát. Ang

liát, Franciaországot, Németországot, Cseh

országot és Sziléziát.

1618 őszén tér vissza Szepsibe. 1619-től 

a kassai skólában rektor, majd 1620-tól a 

főnemes Nyáry István varannói birtokán 

kezdi meg papi é.\ tanítói szolgálatál

1622-ben, mindössze 27 évesen, a pes

tis áldozatául esik.

Legjelentősebb művét, az „Europica va 

netas"-t, kassai rektorkodása idején irja.s 

1620-ban jelenteti meg. Úti élményeinek 

foglalatát minden rendű és rangú olvasó

nak figyelmébe ajánlja. Célja, hogy „jobb 

értelembe legyenek” - s talál e célhoz tu

dós keretet

Sz. Cs. M a harmincéves háboai előtti 

Európa peregrináló utazója, aki élénk, nyi

tóit szemmel és értelemmel veszi észre a 

keleti és nyugati polgárosodás fejlődési 

különbségeit, a „centmm és periféna" sza

kadásának mélyülését, s válik a 17 század 

eleji színes, forgaiagos, „Változatos Euró

pa" szemlélőjéből érzékletes krónikássá 

Mindezen közben pedig ál-átszövi művét 

az ollhon kritikája mellett szűkebb és l;i-

gabb hazájának szeretele. A legmélyebb 

halá.st a „diákos" Párizs teszi rá

Spontán és érzékletes elbeszélőteheLsé- 

ge párosul későreneszánsz tudósi célzatos

sággal, esztétikai eszménnyel s ez emeli 

egyik példaképének, Skarica Máténak la

tin műve fölé.

Annak a - peregrinációs útvonalakkal a 

magyar hazát Európával összekötő - gaz

dag protestáns polgári művelődési prog

ramnak képviselője ő, amelynek jeles sze

mélyeit Skarica Mátétól Szenczi Molnár 

Allierten, Apáczai Csere Jánoson, Misztól- 

falusi Kis Miklóson. Fogarasí Sámuelen át 

Bölöni Farkas Sándorig sorolhatjuk.

Művei
Europlca varietas (Európai változatosságok ) 

Kassa, 1620. Hp , 1943 (Kiad. GAAL Gábor),

1968., (Sz. Cs. M. Összes művei.), 1979.; Udva

ri sk6la Hártía, 1623- Up., 1968.

Irodalom

I1ÁN Imre: Sz. Cs. M. Párizsiján. Hp.. 1956; BÉ

KÉS A.: Sz. Cs. M. Angliáién. Debrecen, 1965.; 
KOVÁCS Sándor Iván Sz. Cs M Összes mű

vei bev tanulmány, Pannóniából Európába, 

Hp., 1975. Gondolat, az 1979-es kiadás hév. ta
nulmánya, WACZULIK Margit. A táguló világ 

magyarországi hírmondói XV-XV11. sz. (részle
lek); MKI: Europica Varielas (részletek) In 
KOVÁCS S. 1 (vál ): Magyar utazási irodalom 

15-18. század. Hp.; 1990. Magyar ulazók lexi

kona Hp 1993

Baricz Zsolt

SZERELMEY MIKLÓS

(Győr. JHO) K 

fíucUipest, 18 75ang. 5J

A bécsi műszaki akadémián végezte felső

fokú tanulmányait. Érdeklődését már fiatal 

korában a régészen kutatások, különösen 

a mull építészeti emlékei vonzották Ro

mantikus természete szorgalommal é.s te

hetséggel párosult, több nyelven l>eszéll 

Tanulmányai után Itáliában, mérnökkari 

lisztként teljesített szolgálatot. Itt azzal bíz

ták meg. végezzen kísérleteket a várfalak, 

kaszárnyák nedves helyiségeinek kiszári-
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tására, hogy ezek egészséges lakásként 

használhatók legyenek. A klasszikus iroda

lomban és a régészetben való jártassága 

alapján tudta, hogy már az ősi időkben al

kalmazlak konzerváló eljárásokat (a halot

tak közismert balzsamozása, mumifikálá- 

sa melleti) pl. az épületek, hajók, festmé

nyek stb. megóvására is. Ekkor megkezdett 

és az ősi anyagokhoz visszanyúló kísérle

tei vezették el konzerváló szerei és eljárá

sa feltalálásához.

Élete kalandosan alakult. Hamarosan 

kilépett a hadseregből és Párizsban litog

rafálni tanult. Részt vett az 1830-as júliu

si párizsi forradalomban, majd 1830 szep

temberében, Brüsszelben a belga függet

lenségi felkelésben, ahol meg is sebesült 

Felgyógyulása után lieuiazta a fél vilá

got, az Egyesült Államoktól Kis-Ázsiáig, to

vábbi ismereteket és új barátokat szerez

ve Pár évig Becsben működött, majd 

1845-ben Pesten nyitotta meg „kőmetsző 

inlézef-ét. Ó  volt az első pesti kőnyom

dász, aki színes kőnyomatok előállítására 

rendezte be műhelyét. 1848-ban kiadta a 

„Balaton Album"-ot, amelynek képeit ma

ga rajzolta. (Ez 1984-ben ismét megjelent 

reprint kiadásban.) Nevéhez fűződik az el

ső magyar nyelvű élclap, a Charivari ki

adása is, amelynek karikatúráit szintén ő 

készítette.

Az 1848-49-ex magyar szabadságharc

ban honvédtiszikénl a hadügyminiszté

riumban szolgált, majd a komáromi vár 

nyomdájának vezetője volt Itt kb, 5 millió 

forint értékű pénzjegyet (Kossuth-bánkór) 

nyomulnak, A nyomáshoz szükséges leme

zeket Szerelmey készítette.

A szabadságharcot követően, 1850-ben 

Londonban telepedett le. A szabadság

harc iránti angol érdeklődést a „Magyaror

szág 1848-49" című képalbumával, litog

ráfiákkal igyekezeti ébren tartani. London

ban kezdte hasznosítani konzerváló szeréi, 

amelyet a régi görögök hasonló célú készít

ménye után „zopissa"-n:ik nevezeti linnek 

a vegyszercsaládnak különböző tagjaival 

más-más anyagin')! készült - kő, fa, vas, |xi-

pír - tárgyakat lehetett kezelni és konzer

válni. A papírokat szinte hihetelenüi meg

keményítő és ellenállóvá tevő „Zopissa 

Board” a modern műgyanták előfutárá

nak tekinthető.

1855-ben az akkor még egészen új 

londoni Parlament épületének (rosszul 

választott anyagból készült) kövein - a 

légszennyezések és a nedvesség együttes 

hatására - erős mállás! folyamat indult 

meg. A probléma megoldására létrehí

vott kormánybizottságnak többen felaján

lónak segítségüket, így Szerelmey is. Ó  

tudta, hogy a további bomlásnak csak 

akkor lehet elejéi venni, ha a köveket 

víztelenítik s olyan szerrel impregnálják, 

amely a levegőt nem zárja el a kő belse

jétől, a vizet azonban nem engedi beha

tolni A bizottság, amelynek Faraday pro

fesszor Ls tagja volt, Szerelmey „Zopissa In- 

durating Process" nevű eljárását találta a 

legjobbnak.

Megalakult a Szerelmey Ltd. és elkezd

te a Parlament, majd más épületek hely

reállítását. A feltaláló rozsdásodásgátló 

„Iron Paint" kezelését is széleskörűen alkal

mazták. A Szerelmey Ltd. dolgozott egye

llek között a londoni Szent Pál székev 

egyház és a Bank of England épületén A 

„Szerelmey stone liquid" kőkonzerváló 

szer hatásos és ezért igen népszerű volt, 

egy vegyszercsoport márkaneveként ma is 

szerepel a cég prospektusában.

Sz. M. 1874-ben vonult nyugdíjba. 

Röviddel ezután megbetegedett, súlyos 

Ibetegen hazajött Magyarországra és Buda-' 

pesten halt meg, Sírja a Kerepesi temető

ben van.

A Szerelmey Ltd. 1855 óta folyamatosan 

működik és - főleg az Egyesült Királyság- 

Iwn, de mint nemzetközi vállalkozás, több 

más országban, így az USA-ban is - épü

letek restaurálását végzi Az 3ngol Parla

ment 1980-as években folyó tatarozása 

során a teljes Temze-parti rész helyreállí

tásai rájuk bízták és ők dolgoztak a lon

doni National Gallery külső-lx'Lső megújí

tásán is.
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Irodalom
HEINE, G Zu der neuen Erfindung Szerel- 
mey's Fremdenhlatt, 1H60.; Szerelmey’.s pre.ser- 
vative processes. Observer, London, 1861 ; 

Szerelmey's Inventions. Railway News, Lon
don. 1H66.; LÁCZAY-FRITZ O.: A természetes 
építőkövek elmüllá.sa és gyors pusztulásuk

nak megakadályozása. A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönye, Havi Fűz. 1930.; 

LÁSZLÓ Miklós A Westminster magyar meg- 
mentíije Múzsák. 1975, Szerelmey Uuilding 
Resioratton cégismertető. London, 1985.

Vajda Pál-Vajdám  Csizmánk Irén

SZIGETI GYÖRG Y

(Szentes, 1905-Jan, 29 -  
Hudapest, 1978. non 27.)

Középiskoláit Újpesten végezte, gépész

mérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki 

Egyetemen 1926-ban szerezte. Ugyaneb

ben az évién belépett az Egyesült Izzólám

pa és Villamossági Rt.-hez, ahol 1928-tól 

kezdve a kutatólaboratóriumban dolgo

zott. Tag|ü volt annak a kiemelkedő alko

tóközösségnek, amelyet Bródy Imre, Win- 

ter Ernő, Millner Tivadar neve fémjelez.

Sz. Gy első tudományos eredményeit a 

gáztöltésű egyenirányítók tulajdonságai

nak vizsgálatában, majd a rádiótechniká

ban használatos elektroncsövek fejleszté

sében érte el. Ezt követően a katódsugár- 

csövek és ezek elektronoptikái problémái 

foglalkoztatták. Az elsők között vizsgálta a 

működő izzókatód elektronemissziója és a 

lém kristályszerkezete közötti kapcsola

tot 1936-tól foglalkozott a gázkisüléses 

csövek, a fémgőzlámpák és a fluoresz

cens fényforrások tulajdonságaival Bay 

Zollánnal együtt nyerték a világon az első 

szabadalmat eleklrolumineszcens fényfor

rásra (a mai világító diódák ősére), szilí

cium karibidból.

A fluoreszcens fénycsövek gyártástech

nológiájának kidolgozása Ls Sz Gy. és 

munkatársai nevéhez fűződik Ugyancsak 

fontosak vizsgálatai a lumineszcencia elmé

letének külónliözö kérdéseiről A negyve

nes évek végétől a félvezetők problémak<>-

rével foglalkozott, e célra kutatócsoportot 

hozott létre.

A hazai tudományos élet fejlesztésé

ben is nagy érdemeket szerzett. Mint az 

MTA tagja, fáradhatatlanul tevékenykedett 

a műszaki tudományos alapkulatások bá

zisának létrehozásáért; szervező munkás

ságának eredményeként létesült az MTA 

Műszaki Fizikai Kutató Intézete, ahol a 

vákuumtechnika, a szilárdtestfizika, a fél

vezetők hazai alkalmazásához szükseges 

alapkutatások találtak otthonra. Vezetése 

alatt alkotó, fiatal kutatónemzedék nevelő

dött ki, akik folytatták az általa megkezdett 

utat.

Közvetlen tudományos irányító tevé

kenységén túl több akadémiai bizottság

ban, hazai tudományos egyesületeken 

vitt vezető szerepet. Az Eötvös Loránd Fi

zikai Társulatnak 1949-tól alelnöke, főtitká

ra, elnöke, haláláig tiszteletbeli elnöke 

volt.

A hazai és a nemzetközi tudományos 

élet kapcsolatainak fejlesztésével nagy 

gonddal foglalkozott. Külön említendők ér

demei az Európai Fizikai Társaság megala

pításában.

A hazai elismerések mellett tevékenysé

gét külföldön is nagyra értékelték. így a 

bangalorei Indiai Tudományos Akadémia 

tiszteleti tagjául választotta, az Európai Fi

zikai Társulat tiszteleti tagja, az Institute of 

l’hyslcs (London) tagja volt, vezető szere

pet játszott a Nemzetközi Világítástechni

kai Bizottság (CIE), a Nemzetközi Vá

kuumtechnikai Umo (1UVSTA) munkájá

ban.

Eredményesen képviselte hazánkat sok 

nemzetközi rendezvényen, tudományos 

konferencián, több nemzetközi szakfolyó

irat szerkesztőbizottságában működött köz

re, szoros baráti szálak fűzték sok nagyne

vű tudóshoz

Sz Gy személyében és tudományos 

munkájában valósította meg különböző 

tudományok interdiszciplináris alkalma

zását. Tevékenységére jellemző a fizikai és 

a műszaki tudomány együttes szemlélete
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és alkalmazása. Ezek kölcsönhatása irá

nyitolta munkásságát, gondolkodását és 

ez jellemzi azokat az alkotásokat, ame

lyek nevéhez fűződnek

Nevét számos itthon és külföldön meg

jelent tudományos közlemény, szabadalmi 

okirat őrzi, így pl a Bay Zoltánnal együtt 

bejelentett „Electroluminescent light 

sourees' elnevezésű USA szabadalma. 

Irodalom

KÓNYA Alhert-N'AGY Elemér- Sz Gy Fizikai 

Szemle, 1979.

Szép Iván

S Z IIÁ D Y  ZOLTÁN

(Budapest, 1878. máj. 21.- 

Grosspösna, Németa, 194 7. ápr. 15 )

A budapesti református gimnáziumban, 

majd a Tudományegyetemen végzett tanul

mányai után először a gyakorló főgimná

ziumban, majd a VIII. kerületi főreálisko- 

lában tanított.

Doktorálása után, 1901-ben kinevez

ték a nagyenyedi Bethlen-kollégium termé

szetrajz tanárává. Ez az időszak döntő be

folyással volt szellemi magatartására és tu

dományos pályájára, rajongásig megszeret

te Erdélyt 1908-ban Apáthy István a ko

lozsvári Tudományegyetem zoológia pro

fesszorának biztatására az állatok háztartáv 

tana tárgykörből magántanári képesítést 

szerzett az említett egyetemen 1919-21- 

ben a Szegedre menekült kolozsvári egye

temen az állattan helyettes tanárává nevez

ték ki 1922-től a M Nemzeti Múzeum ál

lattárába nyert kinevezést múzeumi őri 

rangban, mint a Diptera-gyűjtemény keze

lője, később igazgatóőr, majd c. múzeum

igazgató (leosztásban.

1925-ben őt bízták meg, hogy a debre

ceni Tisza István Tudományegyetemen az 

állattani tanszéket megszervezze, itt mú- 

k<xloit mb. előadóként 1929-ig Közben

1928-1929-ben hosszabb kutatómat tett 

Bulgáriában, ahol természetrajzi tanulmá

nyok melleit néprajzi kutatásokat is végzett

1932-35 közt a Természettudományi 

Társaság Állattani Szakosztályának alelnö- 

ke. 1927-1932, továbbá 1935-1941 közt in- 

tézőhizottsági tagja volt. Elnöke volt a Bar- 

tha Miklós Társaság természettudományi 

szakosztályának. Kutatásokat végzett Ná

polyban a Stazione Zoologiea-n Tudo

mányos folyóiratszerkesztői tevékenysé

ge jelentős - 1912-1922 közt szerkesztet

te az Állattani Közleményeket, 1923-1920 

közt pedig kiadta a Biologica Hungarica cí

mű szakfolyóiratot.

Széles körű érdeklődésű tudós és |eles 

pedagógus volt. Tudományos kutatásának 

központjában a Diptera (legyek) állatcsoport 

állott de foglalkozott általános faunisztikai 

é.s ökológiai problémákkal is, valamint nép

rajzzal és az élettudományok történetével 

(főként az erdélyi tudósok sorsa érdekelte) 

Tankönyvei számos kiadásban jelenlek meg 

Tiszteletére nevezték el az Anophtalmus 

hungaricus nevű szúnyogfajt.

Főbb művei
A retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai, Bp.,
1901., A magyar állattani irodalom ismerteté

se 1H90-1900. Hp., 1903-; Hetlilen-kollégiumés 
a természettudományok. Nagyenyed 1904 , 

Veszedelmes lúzlállatok Kolozsvár 1915 , A mi 
Erdélyünk, llp., 1922 , Az állatok birodalma 
Hp., 1926.. A növények országa Hp , 192<S., Die 
Gesduchte dér Zooiogie in Ungarn. Debrecen 
1927 . A magyar állattan múltja és jelene. Hp., 
1930 ; Bulgária Hp , 1931 . Zoológia 1.—El. Hp.. 
193K-1940

Kádár Zoltán

SZILÁGYI TÖNKO MÁRTON

(Szilágyborzás, 1642. ?•

Debrecen, 1700. jatt. 3.)

lobbágyszülők gyermeke volt Tanulmá

nyait szülőfaluja iskolája után a debreceni 

kollégiumban folytatta kiváló eredménnyel, 

majd a kollégium és a város néhány tehe

tős polgárának segítségével holland egye

temekre került 1666-tól 1669-ig Utrecht, 

Franeker, Groningen, Leiden egyetemein 

lanult. A holland felsőoktatás ekkor már
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teljesen Descartes hatása alatt állt. Leiden- 

ben pl Szilágyi az egyik legjelentősebb és 

legönállóbb karte2ianus filozófus, Arnold 

Geulincx tanítványa, akinek vezetésével 

három ízben is disputái. Hazatérve előbb 

„collega", azaz egy alsóbb osztály tanítója, 

1070-től pedig Komáromi Csipkés György 

tanszéki utódjaként a bibliai nyelvek 

(görög-hélíer), s a filozófia tanára lett. Ó

- mint egyik leveléből tudjuk - tanítása 

kezdetétől az új filozófiát adta elő

Előadásai 1673-ban részben már írásbe

li formát öltöttek, s megpróbálta őkel Svájc

ban kinyomtatni, de az ottani egyházak til

takozása, dogmatikus elfogultsága miatt 

ez nem sikerült, igy a munka csak évek 

múlva, 1678-ban Heidelbergben jelent 

meg A mű címe: Philosophia ad usum 

scholarum praesertim Debrecinae applica- 

la, azaz Filozófia az iskolák, elsősorban a 

debreceni használatára alkalmazva.

Könyvében, mini az tartalmából, de a 

94. lapon lévő második címlap meghatáro

zásából is kiderül, filozófián ő  is a termé

szettudományok összességét érti - a kor 

szokása szerint Műve nem egyéb, mint a 

descartes-i ismeretelmélet (metaphysica) és 

természettan kifejtése.

Tankönyve hosszú ideig használatban 

maradt a kollégiumban, egészen Marólhi 

György felléptéig, amint ezt a ránk maradi 

számos diákjegyzet bizonyítja

Martonfalvi halála után (1681) a dog

matika tanára lett az első kollégiumi tan

széken. s e minőségében ő is Amesius 

(W AmesJ tanait hirdette, akárcsak előd- 

)e és mestere, de rövidesen sort kerített a 

nagy hollandiai teológus, Cocceius (R 

Koch) felfogásának, módszerének ter

jesztésére is.

írt kél teológiai vonatkozású munkál 

is: Biga pastoralis (Debrecen, 1684.) és 

Tnga divonialis (Debrecen. 1690) Az el

sőben a prédikálás és imádkozás tudo

mányára oktatja tanítványait, a másodikban 

pedig a válás kérdései! tárgyalja, vagyis 

egyházjogot ad elő, hiszen akkor a válások 

az egyház hatáskörébe tartoztak Mindkét

mű széles körű tudásról, s kitűnő rendsze- 

rezó-szerkesztő képességről tanúskodik, 

azonkívül számos jelét adja haladó racio

nális, kartéziánus gondolkodásának.

Coccejanizmusa miatt 1692-ben a lelké

szek egy csoportja az egyház akkori vezetői 

előtt vádat emeli ellene, de tisztázta magát, 

s 1699-ben püspöknek Ls megválasztották.

Irodalom

ZOVÁNYI Jenő: A tiszántúli ref, egyházkerü

let története Debrecen, 1939.; TÓTH Béla, 

Sz, T. M. „Philosophia"-ja megjelenésének kö
rülményei. Magyar Könyvszemle, 1977 ; TÓTH 
Béla: Weszprémi István első életrajzi munká
ja; Szilágyi (Sylvanux) T M. élete Hajdó-Bihar 
megyei Levéltár Évkönyve, 1977.

Tóth Bcla

SZILÁRD BF.L-X

(Mezőberérty, I88'i.jan. 20.- 

Párizs. I926.)tín. 2.)

Mint gyógyszerészmas készült fel az érett

ségire, és a budapesti egyetemen is gyógy

szerészként szerzett oklevelet (1904) é.s 

dokiorálust (1905) Sokoldalúsága már ez 

idő tájt megmutatkozott, mindenekelőtt a 

különféle sugárzások (kálód, röntgen, ra

dioaktív, fény) fizikai, kémiai és biológiai 

hatásairól ín cikkeiben, továbbá 1905-ben 

megjelent kismonográfiájában, amely Ma

gyarországon elsőként foglalkozott na

gyobb terjedelemben a radioaktivitással. 

Ugyancsak egyik hazai úttörője volt - Len

gyel Béla mellett - az ásványvizek radioak- 

tiviiás-kutalásának; ő mérte meg először a 

Lukács-fürdő vizének akiivitását.

1907-ben állami ösztöndíjjal Párizsba 

utazott, ahol a Curie-laboralórium munka

társa volt három évig, A hires tudomá

nyos műhely légköre nagy hatást gyakorolt 

rá. egyszersmind megrajzolta későbbi tevé

kenységének, érdeklődési körének alapvo

nalait A saját korában gyakran idézeti ké

miai és igen figyelemreméltó kolloidikai 

munkássága melleit ekkor kezdett sugár- 

zásmérókkel („radiomélerekkel") foglal

kozni
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1912-ben, műszerkészítői sikerein fel

buzdulva, önálló műhelyt nyitott Laborato- 

ire de prodults Radioactifs néven, és itt ál

lította elő eszközeit.

Az 1. világháború idején Spanyolország

ba költözött, a madridi egyetem lnstituto de 

Radioactividad-jában kapott állást Foly

tatta módszertani munkásságát, megvizs

gálva a spanyol ásványokat is, ami a napi

lapokban szép sikert hozott számára, nem 

kevésbé a tudományos körökben.

A háború után visszatért Párizsba, folytat

ta koastruktőri és feltalálói tevékenységét A 

radioaktivitás mérésére szolgáló eszközeit 

tovább tökéletesítette, kifejlesztve a Kelvin

féle elektrométer meghatározott célokat 

szolgáló, specializált változatait. A dozimet

ria különféle eljárásaival foglalkozott, be 

leértve az elvi méréstechnikai kérdéseket is. 

Találmányai közül talán a legnevezetesebb 

az a módszer volt, amellyel az akkoriban di

vatba jött tenyésztett gyöngyöket meg tud

ta különböztetni az igazi gyöngyöktől.

Sz. B. tehát főként alkalmazó, haszno

sító szakember volt, de sikereit aligha ér

hette volna el kitűnő alapfelkészültsége 

nélkül. Ennek bizonyítékát részint össze

foglaló jellegű kémiai, radiokémiai írásai

ban lelhetjük fel, részint ismeretterjesztő írá

saiban, melyek a radioaktivitás nyomán 

kiépült tanok szinte minden zegét-zugát 

magukban foglalják Még a filozófia sem 

maradt idegen tőle: ő fordította magyarra 

nagy pártfogója, Henri l'oincaré Tudo

mány és föltevés című művét (Bp., 1908.)

Szilárd Béla egyike volt azon tudósaink

nak, akik hazai neveltetésüket külföldön ka

matoztatták, és tudósként ott érték el ki

emelkedő sikereiket. Mindössze 42 évet 

élt, ám ez alatt mintegy 150 publikációja je

lent meg, amihez hozzá kell számítanunk a 

különféle országokban lx-nyújtott nagyszá

mú szabadalmát Javarészt a radioaktivitást 

tanulmányozta, főképp ennek mérési eljá

rásait, illetve kémiai vonatkozásait. A rövid 

életműhöz viszonyítva lenyűgöző eredmé

nyesség legfőbb elismerése 1925-re, Szi

lárd halálát megelőző évre esett: Franciaor

szágban megkapta a Becsületrend Lovagja 

címet.

Magyarországi kapcsolatait igyekezett 

mindvégig megőrtzni, amit főként llosvay 

Lajos professzorral folytatott levelezése bi

zonyít. Az időközben lazuló szálak élete 

legvégén ismét erősödni kezdtek, de 1926- 

ban a halál mindörökre elszakította őket 

A battignolles-i temetőben nyugszik.

Irodalom

l’ALLÓ Gábor Sz H. fotokémiai munkái. Tech

nikatörténeti Szemle, 1973.; Sz II hagyatéka 
a Budapesti Műszaki Egyetem Knzponti Könyv
tárában és az MTA Kézirattárában.

Palló Gáhor

SZIIÁRD LEÓ
(Huriapest, 1898febr.ll- 
La Joliit, 1964. máj. 30.)

A háború alatt tiszti iskoláiba járt, majd a há

ború után a budapesti Műegyetem, később 

a berlini műegyetem hallgatója volt. Berlin

iben azonban Einstein, l'lanck, Laue, Schrö- 

dinger, a bontakozó atomfizika hatására a 

fizikával kezdett foglalkozni. így lett fizikus.

A fizikus Bruno Pontecorvo szerint - 

aki az atombomba-programl>an dolgo

zott vele — inkább feltaláló volt, mint ku

tató. Jack Monod, Nobel-díjas biológus vi

szont úgy vélte, hogy egyénisége mélyén 

biológus volt. Munkatársai körében Gene

rális volt a gúnyneve. .Szilárd Leó egy 

dologra ügyelt nagyon: hogy sohase 

mondja azt, amit várnak tőle." - így (ele

mezte Teller Ede a 20. század egyik leg

eredetibb egyéniségét,

Berlinben 1929-ben írta legérdekesebb 

tudományos dolgozatát. „Entrópiacsök

kentés termodinamikai rendszerlx-n intel

ligens lény hatására " Ebiben - korát mesz- 

sze megelőzve - vizsgálta (és lényegéiben 

tisztázta) az értelem információtermelő 

szerepének és a hőtan II. főtételének 

összefüggését, amit ma az informatika és 

az agykutatás kiindulópontjának tekin

tenek
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Berlinben születeti több szabadalma Ls, 

egyik Einsteinnel közösen: egy új típusú 

hűtőszekrénya- vonatkozóan, amelyben 

nincs könnyen meghibásodó forgóalkat

rész vagy dugattyú. (Ma ezen az elven, 

folyékony fém elektromágneses továbbítá

sával hűtik a tenyésztóreaklorokat)

A történelem vetett véget a berlini fizi

kuskarriernek. „Gyermekkoromban két 

dolog érdekelt: a fizika és a politika, de so

ha nem gondoltam, hogy e két terület va

laha is kapcsolatba kerülhet egymással, 

Valószínűleg politikai tájékozottságomnak 

köszönhetem, hogy életben maradtam. 

(Ezért ismerhettem fel 1930-ban, hogy mi 

fog történni Németországban.) A fiziká

nak köszönhetem, hogy érdekes az éle

tem." - emlékezett vissza Szilárd.

1933-ban köitözött Angliába, ahol bio

lógussá készült átváltani, de ezzel kap

csolatban a radioaktivitás alkalmazási lehe

tőségei is éalekelték. 1934-ben a Royal 

Socielyben meghallgatta Emest Ruther

ford előadását, aki a radioaktivitással kap

csolatban az atommag hatalmas energiájá

ról beszélt, de egy kérdésre válaszolva 

hozzátette: aki az atomenergia gyakorlati 

felhasználásáról beszél, az holdkóros Az 

előadásról hazafelé tarló Sziláid Leót irri

tálta, hogy valamit megvalósiihatailannak 

mondtak. Az általa is terjesztett hagyo

mány szerint, amikor a Southhampton La- 

ne-en ballagva megállította egy piros lám

pa, akkor ötlött eszébe a neutronok lánc

reakciója, mint az atomenergia kiszabadí

tásának lehetősége. (Barátai szerint e ha

gyományban biztosan van szépítés us; Szi

lárd sohasem állt meg piros közlekedési 

lámpánál.) Szabadalmat jelenteit be az 

atomenergia felszabadítására, és nyolc

ezer fontot kért, hogy végigvizsgálhassa a 

periódusos rendszer elemeit: melyiknél 

következik lie egy neutron hatására olyan 

magreakció, amely két neutront termel, 

igy a szaporodó neutronok magreakciók 

lavinaszerű áradatát idézhetik elő A kért 

pénzt a „holdkóros” Angliában nem kap

ta meg.

A müncheni egyezmény után, annak 

hatására feladta oxfordi állását, és a biz 

tonságosabbnak ítélt Egyesült Államok

ba ment. 1939 januárjában itt érte a mag

hasadás Németországban történt felfe

dezésének híre: a neutrongazdag urán 

két könnyebi), feltehetően neutronszegé- 

nyebb atommagra hasad szél. Hátha itt 

lesz egy neutrontól kettő? New Yorkban, 

a Columbia egyetemen végezte el méré

seit, amelyben a neulronsokszorozásl 

uránhasadásnál bebizonyította, (A kísér

letet unszolására Chicagóban Enrico Fer- 

mi, valamint tőlük függetlenül Fredertk 

Joliot-Curie Párizsban is elvégezte, igazol

va Sz L. sejtését.) A háborút előérezve 

Szilárd meg akarta akadályozni a felisme

rés publikálását, de Joliot-Curie ezt elle

nezte, igy a felfedezés 1939 őszén nap

világot látott.

Kezdettől fogva hitt a magfizikai lánc

reakció lehetőségében, de politikai érzé

kével felismerte ennek katonai jelentősé

gét is. Nagy nehezen Fermit is meggyőz

te erről. De hogyan lehet meggyőzni a po

litikusokat1' Wigner Jenőhöz fordult, aki is

merte Einsteini, javasolván, hogy Einstei

nen keresztül hívják fel Roosevelt elnök fi

gyelmét a lehetőségre (és arra a veszély

re, amit az atombomba kifejlesztése Né

metország által az emberiségre hozhat). 

„Szilárd mindent tudott, csak egyet nem: 

autói vezetni. így én lettem a sofőrjük" - 

emlékezik vissza Teller Ede hármójuk 

Einsteinnél tett látogatására Einstein, miu

tán Szilárd szavai alapján megértette a 

láncreakció fizikai lényegét, és mivel gyű

lölte a nácizmust, magáévá tette az ügyet 

A levelet - amit vagy Einstein vagy Szilárd 

németül fogalmazott, és Wigner fordított 

angolra - Einstein aláírta és közvetítővel 

eljuttatta Roosevelt elnökhöz Ennek ha

tására indult meg az atombomba-kutatás 

(a Manhattan-terv) Benne a reaktorterve

zés Fenni és Szilárd, a kémiai problémák 

Wigner, a matematikai számítások Neu

mann feladata lett, sok más amerikai és 

emigráns tudóssal együtt.
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Szilárdot mindvégig az atomenergia 

kontrollált felszabadítása, az atomreak

tor érdekelte 1940-ben ina le az inhomo

gén térbeli elrendezésű urán-grafit-reak- 

tor rendszert, amit a Physical Rcview-hez 

küldött, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

háború alatt ne publikálják. A habom 

vitán az atomreaktor szabadalmát Fermi és 

Szilárd kapták meg, azt tőlük az Egyesült 

Államok kormánya jelképes 1 dollárért 

vette meg. („Vagy adták volna meg a ta

lálmány igazi értékét, vagy ne adtak vol

na semmit" - dohogott a gyakorlatias Szi

lárd.)

Közben az atomreaktor üzembe helye

zését (1942. dec. 2.) az atombomba meg

valósítása követte (1944). F.kkor Sz. L 

(Wignerrel és másokkal) megpróbált fellép

ni az ellen, hogy a bombát emberek ellen 

vessék be, nézetüket ekkor Teller Ls osztot

ta. (Hiszen Németország, amitől ők legjob

ban féltek, ekkor már kapitulált.) Hiába. Az 

atombombák százezrek életét oltották ki. 

A háború után Sz L - aki 1943-ban lett 

amerikai állampolgár - minden energiáját 

latba vetette a nukleáris fegyverkezés (ké

sőbb a nukleáris fegyverkezési verseny) 

megakadályozására. Hruscsowal is levele

zett ez ügyben, ravaszabbnál ravaszabb 

megoldásokat ajánlva. (Például azt, hogy 

minden nagyhatalom fővárosa alatt bun

kerben legyen jelen az ellentétes oldal ka

tonai különítménye, atombombákkal fel

szerelve,) Legismertebb írása „A delfinek 

hangja". Ebben a novellában egy nemzet

közi delfinkutató intézet tudósai megfejtik 

a delfinek nyelvét, felismerik magasabb 

rendű intelligenciájukat, és tolmácsolják 

kormányuknak a tőlük kapott meggyőző 

leszerelési javaslatokat. Csak amikora szu- 

perlények leszerelési módszere megvaló

sult, akkor derült ki a csalás: nem is a del

finek, hanem az egymással szót értő tudó

sok dolgozták ki azt.

A II. világhálóm után Sz L. biológiával 

kezdett foglalkozni, az élet alapproblé

máira alkalmazta a fizika egzakt módsze

reit (Mint Eötvös Lorándot a geolízika.

úgy Szilárd Leót a biofizika atyjának tekin

tik.) A radiobiológia, molekuláris bioló

gia, enzimszabályozás, mikrobiológia ku

tatását termékenyítették meg szokatlan 

gondolatai A fizika reprodukálható kísér

leti feltételeit ültette át a biológiába, meg

építve a baktériumok szaporodásához 

mindvégig változatlan feltételeket bizto

sító chemostátot (Ez most a Nobel-dijas 

Manfred von Eigen evolúciós kutatásai

ban játszik centrális szerepei.) Chicagó

ban lett a biofizika professzora, majd a 

dél-kalifomiai Salk intézetbe ment. Megkér 

dezték, hogyan vált fizikusból biológussá, 

ő  így válaszolt: „Hát oly?n érdekes a bio

lógia, nincs igazam?"

Amikor szervezetét rák támadta meg, 

maga szervezte a radiológiai kezelést, szá

mította a dózisokat. A halálos kórt is arra 

használta, hogy új gyógyászati eljárást dol

gozzon ki: a rák radiotenápiáját.

Francís Crick, a DNS szerkezetének és 

szerepének Nobel-díjas megfejtője jegy

zett fel egy történetet Enrico Fermit sok 

minden érdekelte. így az élet eredete 

is. Egyszer baráti társaságban ezt mond

ta A Tejútrendszerben van legalább 

százmilliárd csillag, többé-kevésbé olya

nok, mint a Nap. Sokuk körül bolygók 

keringenek, egyeseken folyékony víz is 

előfordul. A vízben a csillagfény hatásá

ra kémiai vegyületek szintézise indul 

meg, az óceánból langyos tápláló leves 

válik Ebből az erőlevesből önreprodu

káló struktúrák táplálkoznak A termé

szetes kiválasztódás belőlük mind fejlet

tebb, komplexebb lényeket hoz létre. Ci

vilizációk támadnak, velük tudomány 

és technika. Újabb és újabb bolygókat 

keresnek fel ezek az értelmes lények, be

járva az egész Tejútrendszert Ezeknek a 

rendkívül okos lényeknek a figyelmét 

aligha kerülheti el egy olyan szép boly

gó, mint a Föld De hát akkor hol van

nak?" A kérdésre a jelenlévő Sz L. rög

lön válaszolt: „Itt vannak közöttünk Ki

csit furcsa az angol kiejtésük Magya

roknak mondják magukat."
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Marx György

SZILVAY KORNÉL

(Hu(lapal, 1890.jiil. 25 -  
Budapest, 1957 szept 8.)

Budapesten, a felsőipa riskolában szerzett 

technikusi oklevelet. Még tanulóként 

megismerkedett a tűzoltóság munkájával, 

mivel számukra a fővárosi hivatásos tűz

oltók előadást és gyakorlati kiképzést 

tartottak. A fiatal technikusra a tűzoltói 

munka vonzóan hatott. Ezért a Schlick- 

gyár (ahol apja gondnok volt) tűzoltócsa- 

paiában aktív tagként tevékenykedeti 

A következő évben már a budapesti ön

kéntes tűzoltók sorában találjuk. Otl is

merte meg a világon elsőként használat

ba vett gépjárműfecskendót (amelynél a 

jármű álló helyzetében a jármű meghaj

tó motorja működteti a járműre szerelt 

szivattyúi) F.zl a budapesti önkéntes tűz

oltóság specifikálta és a Magirus-cégtől 

rendelte meg; 1903-tól volt készenléti 

szolgálatban Ennek Wartburg (2 hen

geres, 4 ütemű) motorjánál indítási ne

hézségek mutatkoztak, amin Sz K háló

zatról működtetett külön indító motorral 

.segített.

191*1-lől a budapesti hivatásos tűzol

tóknál műszaki tisztként dolgozott. Tech

nikus lévén felismerte a tűzoltás fogyaté

kosságait és élénken foglalkoztatta a kér

dés, milyen módon lehetne a tűzoltás so

rán fellépő vízkárokai elkerülni Esetenként 

ugyanis azt tapasztalta, hogy az égő anyag

ra zúdított víztömeg nagyobb kárt oko

zott, mint a tűz

1923-ban szabadalm aztad egy kö- 

zömliös gázzal oltó (szárazoltó) gép elvi 

megoldását. A budapesti nlzoltó járműve

ken két-két 6 kg-os porraloltól helyezte

tett el. Ezekkel több kezdődő tüzet sike

resen okollak el, természetesen vízkár 

nélkül. 1925-ben a Nemzeti Kaszinó go- 

beline-lermében támadt lűz, ennél a tűz

esetnél Szilvay volt a tűzoltás vezetője; 

több 6 kg-os porraloltö egyidejű beveté

sét rendelte el és vízzel nem engedett ol

tani. A tüzet rövid idő alatt eloltották A ki

lövellt por összesepré.se után kiderült, 

hogy az értékes perzsaszőnyegek és go

belinek csak könnyen kijavítható károkat 

szenvedtek Ennek az akkor bravúros

nak számító oltásnak olyan kedvező saj

tóvisszhangja támadt, hogy a főváros el

határozta egy nagyobb teljesítményi! szá

ra zoltó gép beszerzését.

Sz. K. találmányának lényege abban 

állt, hogy egy robbanómotor kipufogó 

gázatt először lehűti, ezután kompresz- 

szorral kellő nyomásra sűríti, majd a gáz

zal az oltó port (szódabikarbóna) a tűz

re fúvatja. 1925-ben kezdték meg 3Z el

ső nagyobb szárazoltó gép gyártását a 

Mávag Mozdony- és Gépgyárban Hiva

talosan 1928 elején állították készenlétbe 

és lebniár 29-én egy feslöműterem tüzé- 

nél eredményesen át is esett a tűzke

resztségen

1929-ben a párizsi tűzoltóság nemzet

közi kiállítást rendezett A Mávag egy ja

vított kivitelű szárazollót (porraloltól) ké

szített, amit a kiállítás központi helyén 

mutattak be. A sajtó nagy elismeréssel irt 

a .szárazoltó fecskendőről” A francia 

tűzoltókon kívül az amerikai és a kanadai 

tűzoltók érdeklődtek iránta Feltűnő volt, 

hogy a németeket, akik fejlett tűzoltó- 

eszköz-gyártással rendelkeztek, nem ér

dekelte közelebbről a magyar találmány.
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Ennek okára egy vesztegetési ügy kap

csán, 1940-ben derült lény.

Budapest négy .szárazoltó gépe 95 tűz

esetnél - amelyek között számos üzlet- 

és transzformátortűz is volt - működött 

eredményesen.

Szilvay oltási eljárását toválibfejleszteue 

és a zárttéri transzformátorok oltására is ki

terjesztette. A transzformátorházakra a por

sugárnak külön llevezető nyílásokat készí

tettek.

Találmányát külföldön jelenleg főleg 

hajók raktártüzeinek oltásához alkal

mazzák.

Sz. K. számos szabadalma szolgálta 

még a tűzvédelem ügyét. Nevéhez fűző

dik a hőhatásra záródó szelep, az úszó- 

szivattyú (8 m-nél mélyebb vizforrások 

vizének hasznosítására), a tűz- és robba- 

násbiztos szekrény, az alarmográf (ön 

m űködő tűzjelző távíró) stb. Ezek közül 

többet ma is használnak. Úgyszintén 

elterjedt a tűzvédelmi gyakorlatban a 

gyopielzáró (gyorstolattyú) - a tűzveszé

lyes folyadékot szállító gépkocsik lefej

tésénél használják —, ez is az ő  szabadal

ma.

Mint tűzoltó tiszt több ezer tűznél ve

zette az oltást, Ó  irányította 1947. jún, 20- 

án a budapesti Bazilika-kupola tüzének 

oltását. Előrelátóan gondoskodott a nagy 

értékű freskók védelméről és az oltásnál 

felhasznált nagy vízmennyiség ellenére, 

(teázás, azaz vízkár nem keletkezett Egy 

400 l/min-es kismotor-fecskendővel a 

kupola pilléreinek mélyedéseit)ől az ösz- 

szegyűlt vizet kiszivatta, a sugarakkal 

pedig megvédte a Bazilika ép részeit a 

leégéstől.

Irodalom
Oer patentiertc FeuerlOschapparat Szilvay und 

vetne l-'unkttonleren. Zeniralblatt T Peuer- 

sxhulz, 1929 : MINAROVIGS lános-TAKJÁN 
KezsiY A vizkúi mentes oltis kezdeményezífy- 
M.ixyar Műszaki Múzeumuk Évkönyve, 1964.. 

IIOHNUNG, W Kleine l:euerwerkge.v.lndUe 

Stuttgart, 19H1.

Tarján R ezső

SZILY KÁLMÁN Id.

(Izsák. 1838 jún  29 -  
Budapest, 1924.JÚI.24)

Tudományos életpályáját természettu

dósként kezdte é.s nyelvészként fejezte 

be. A pesti piarista gimnázium elvégzé

se után, 1856-ban a József Ipartanodában 

kezdte, majd 1857-től 1860-ig a bécsi 

politechnikumon folytatta tanulmányait. 

Hazatérve, Sztoczek Józsefnek, az 1856- 

ban politechnikummá minősített iparta 

noda 1861-lien kinevezett igazgatójának 

tanársegédje leli. 1862-ben igazgalóse- 

géddé é.s ideiglenes tanárrá, 1869-ben 

pedig a kísérleti természettan ny. r. taná

rává nevezték ki. 1870-ben átvette a ma

tematikai fizika és analitikai mechanika 

taaszék vezetését, melyet 1889-ig látott el 

A törvényhozás az 1871/72. tanévben a 

polylechnikumoi, önkormányzati joggal 

felruházva. Műegyetem névvel, egyetemi 

rangra emelte, melynek első rektora Szily 

lett.

Közéleti tevékenységét jelzi, hogy az

1867-ben megalakuló Magyar Mémök- 

és Építész-Egylet első titkárává választol

tak. Jelentős szerepe volt a Természettu

dományi Társulat megújításában is. 1869- 

lx;n, mint a társulat főtitkára, megindítót 

la é.s 1898-ig szerkesztette a Természettu

dományi Közlönyt Mint mérnök, hamar 

felismerte, hogy a műszaki tudományos 

műnyelv és a műszaki irodalom fejleszté

se elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 

hogy a technikai ismeretek az általános, 

műveltség részévé váljanak A hetvenes 

évek második léiétől ezért érdeklődése f o

kozatosan a nyelvtudomány kérdésére 

irányult.

Szily 1889-től 1905-ig az Akadémia 

főtitkára volt (lev. tag 1865., r. tag 1873., 

igazgatósági tag 1883-, tiszteleti tag 1920 ). 

1889-ben megindította és 1905-ig szer

kesztette az Akadémiai Értesítőt 1905- 

ben az Akadémia főkönyvtárnokává ne

vezték ki, és még ebben az évben meg

alapította a Magyar Nyelvtudományi
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Társalgót, melynek elnöke és folyóira

tának a Magyar Nyelvnek, továbbá A 

magyar nyelvújítás szótárának (1-2, Bp.,

1902., 1908.) szerkesztője volt. Nyelvé

szeti munkásságáért 1914-ben az Akadé

mia nagyjutalmát kapta 1915-től a fő

rendiház tagja 1894-ben a Tudomány

egyetem bölcsészeti kara a tiszteletbeli 

bölcsészdoktori, 1917-ben a Műegye

tem tiszteletbeli műszaki doktori okle

véllel tüntette ki.

A 19. sz. második felében a fiziku

sok egyik központi feladata volt a termo

dinamika megalapozása, melyen lénye

gében a termodinamika alaptételeinek 

mechanikai elvekre való visszavezeté

sét értették. Szily legkiemelkedőbb fizi

kai eredményei is ebbe a kérdéskörbe 

tartoznak 1867-ben akadémiai lev. tag

sági székfoglaló értekezésében a hőelmé

let első és második alaptételének általá

nos matematikai alakban való megfo

galmazására vállalkozott. Úgy vélte, hogy 

ez majd lehetővé teszi a termodinamika, 

speciálisan a második főtétel, redukálá

sát mechanikai elvekre. Eltérően Clausi- 

us és Boltzmann koncepciójától, akik a 

legkisebb hatás elvére akarták a második 

főtételt visszavezetni, Szily a Hamilton- 

elvnek mint a legáltalánosabb dinamikai 

elvnek a második főtétellel való kapcso

latát vizsgálta.

Szily tanulságként azt vonta le, hogy 

„amit a lermodynamikában második fő

tételnek nevezünk, nem egyéb mint a 

dynamikában a Hamilton-elv". Szilynek 

ezt a külföldön is publikált eredményét 

igen gyakran mint a második főtétel 

Clausius-Szily-féle megfogalmazását 

említik a kortárs nemzetközi szakiro

dalomban

Irodalom
Szily-emlékkc'inyv. Hp , 1918., ILOSVAY Lijos 

Sz K MTA Emlékheszédek X30/21. Bp.. 19)3. 
GYARMATI István Sz K fizikai munkássága 

Fizikai Szemle, 1955

Szécsényí Tibor

SZILY PÁL

<Budapest, 1878. máj. 16- 

Mosonmagyaróvár, 1945- aug. IS.)

Apja egyetemi ny. r k. tanár, kórházi igaz

gató főorvos volt. Orvosi tanulmányait a 

budapesti Tudományegyetemen végez

te. 1901-ben az élettani tanszékre nevez

ték ki tanársegéddé, doktori oklevelét 

1902-ben nyerte. Ugyanebben az évben 

berlini tanulmányútra ment. Az urológiai 

és a kémiai intézetben dolgozott, majd Fri- 

edenthal laboratóriumában, a fiziológiai

kémiai intézet magántanára, 1903-tól a 

budapesti sebészeti klinikán gyakornok, 

1905-ben sebészorvosi oklevelet nyert.

1905-től a Rókus Kórház sebészeti osztá

lyán .segédorvos, 1908-tól a budai tüdőbe

teg-gondozó főorvosa; szerológiai, bakte

riológiai, venerológiai és urológiai rende

lést is ellátott. 1909-ben a zsidókórház 

szerológiai és kísérleti gyógytani állomá

sának a vezetőjévé nevezték ki Az első vi

lágháborúban 1918-ig a kassai katonai 

bakteriológiai és járványügyi állomást ve

zette A háborii után magánpraxist folyta

tott Budapesten. 1928-ban az Országos 

Társadalombiztosító Intézet Magyaróváron 

urológiai szakorvosi rendeléssel bízta 

meg. Itt működött haláláig

Legjelentősebb alkotása a kémia terüle

tére esett, mellyel életének csak egy na

gyon rövid szakaszában, élettani tanszéki 

működése idején foglalkozott. 1903-ban irt 

„lndicatorok alkalmazásáról állati folyadé

kok vegyhatásának meghatározására" dmű 

közleményében megállapította, hogy vér

savó vegyhatása titrálással nem határozha

tó meg. Ennek megállapítására viszont al

kalmasak a különböző sav-bázis indikáló 

rok, mert ezek színváltozása egyedenként 

más és más hidrogénion-koncentrációér- 

téknél következik be. Ebben a dolgozatá

ban tehát tulajdonképpen a kolorimetriás 

PH mérést vezette be A módszert Frieden- 

thal, majd Sörensen tökéletesítette. Frie- 

denthal szigorúan meghatározott Il-ion- 

koncentrációjú oldatokat kísérelt meg ké-
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.vzíteni a színösszehasonlítás standardizálá- 

sára. Célját savak hígításával igyekezett 

elérni, ami nem bizonyult célravezetőnek. 

Ekkor Szily javasolta neki, hogy prímér és 

szekundér foszfátoldatok kulonlxiző ará

nyú keveréséből állítson elő stabil hídro- 

génion-koncentrációjú oldatokat. Ez volt az 

első mesterséges pufferoldat-sorozat. Az 

irodalom általában Sörensen-sorozaiként 

említi; Sörensen maga azonban Szily-olda 

toknak nevezte.

Szily később orvosi témákkal foglalko

zott, elsősorban a nemi betegségek terén 

végzett vizsgálatokat. A salvarsan első ha

zai alkalmazója volt.

Irodalom
Dictionary of Scientific Uiognipliy. (Szerk 
GILLISF1E, Ch C.) 13 kot

Szabadváry Ferenc

SZKALNITZKY ANTAL

(Lak, 1836. máj. 6.- 

Rtidapeíl, 1878. Jtin. 9 )

A bécsi Polytechnikumban és - első ma

gyarként - a berlini Bauakademie-n ta

nult. 1860-tól Pesten, illetve Budapesten 

működött, mint a főváros és az ország 

egyik legfoglalkoztatottabb építésze. 1864- 

től 1870-ig a Ixidat politechnikum (a Buda

pesti Műszaki Egyetem jogelődje) tanára 

volt. 1865-ben a Magyar Tudományos Aka

démia levelező tagjává nevezték ki Részt 

vett a Magyar Mérnök- (és Építész-) Egylet 

megalapításában (1867).

1860-61-ben részt vett 3Z Akadémia 

székhazára kiírt tervpályázaton, amely 

végül 1862-65-lien twlini tanára, Friedrich 

Stiiler építész tervei során épült lel. Szkal- 

nitzky - Ybl Miklóssal együtt - a kivitele

zést vezette. Korai műveit a romantikus- 

félköríves stílus |ellemzi. Ilyen a debrece

ni színház (1861-65), a korszak egyik 

legjelentősebb vidéki középülete Tervei 

alapján épültek az első pesti Állatkert 

könnyed, ideiglenes jellegű épuletei 

(1865-66), valamint a monumentális ará

nyú hajdúhadházi református templom 

(1868-72).

1868-tól megbízásai megszaporodtak, 

és ettől kezdve neoreneszáasz stílusban 

dolgozott. Művei a kiegyezés és a város

egyesítés közötti magyar főváros arcula

tát döntő módon meghatározták. Mind 

lakóházak, mind középületek tervezését 

vállalta A Vallás- és Közoktatásügyi Mi

nisztérium volt legfőbb állami megbízója 

Fontosabb munkái ebből az időből a 

Duna-pani Thonet-udvar é.s a I lungária 

Nagyszálló, a Főposta, a Nemzeti Mú

zeum mögötti ún. palotanegyed töl>b épü 

lete, az Oktogon tér négy háza. az Egye

temi Könyvtár, a régi Nemzeti Színház 

épületegyüttese 

Irodalom:

SISA József: Sz. A. Egy építész a kiegyezés 
korabeli Magyarországon, lip.. 1994.

Stsa József

SZONDI LIPÓT

(Nyílra, 1893-márc. 11- 
Ktisiiacht, 1986jan 27.)

Nagyon szegény családban született, apja

- két házasságától született - tizenhárom 

gyermekét tartotta el. Egymás közt a szü

lők németül é.s szlovákul beszéltek, magya

rul Szondi is csak ötéves kora után tanult 

meg, amikor idősebb testvérei nihásboltot 

és élelmiszerüzletet nyitottak Budapesten, 

ahová a család utánuk költözött. Taníttatá

sát a legidősebb féltestvére vállalta. Apjá

nak, aki közben segédrabbi lett a neológ 

imaházban, mély vallásosságát nem tette 

magáévá, de a közel-keleti misztikus taní

tások trámi érdeklődését igen.

Iskoláit Pesten végezte, mindvégig kitű

nő eredménnyel Medikus korában bejárt 

az Apponyi-poliklinikára Ranschburg Pál 

idegosztályára externistaként. Az I. világ- 

hálxxú miatt megszakította tanulmányait, 

szanitécként, majd orvosi beosztásban vé

gigszolgálta a hálxjmt A diploma megszer

zése után a Szövetség utcai Apponyi polik-
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linikán dolgozott mint belgyógyász és 

ideggyógyász 1924-ig, párhuzamosan a 

Gyógypedagógiai Főiskolán a pszichopa- 

tológia tanára és a kutatólaboratórium ve

zetője volt. Az utóbbi állásában megmaradt 

1944-ig, itt vonzotta maga köré a pszicho

lógia iránt érdeklődőket.

Elsősorban az alkattan, Örökléstan és en

dokrinológia foglalkoztatta, ezek kapcso

lata és kórlélektani vonatkozása. Számos 

dolgozata jelent meg e tárgykörből, hazai 

és külföldi szaklapokban is, könyvalak

ban is 1936-tól érdeklődése teljesen a 

mélylélektan és örökléstan összefüggése 

felé fordult, kidolgozta sorselemzés (Schick- 

salsanalyse) néven az ösztönlélektan spe

ciális ágát, és ennek kísérleti módszerét, a 

Szondi-tesztet, amit azóta világszene hasz

nálnak A körülötte kialakult, és vezetése 

alatt dolgozó „Szondi-iskola" Budapest 

legjelesebb pszichológusaiból állt.

1937-ben (elent meg az első sorsanali

tikus közleménye, az Acta Rsychologica 

bán, angol nyelven, a házasságkötések 

genetikai hátteréről. 1939-ben a genfi nem 

zetközi pszichológiai kongresszuson nagy 

sikerű előadást tartott. A negyvenes évek 

elejének politikai nyomása nem akadá

lyozta 3 Szondi-laboratórium munkáját, 

csupán a könyvek kiadását tette lehetetlen

né, a sorselemzés alapművei ezért sok

szorosított gépiraiban kerültek hazai forga

lomba.

1944 nyarán a nyilt zsidóüldözés meg

bénította a további munkát Ajánlatot ka

pott ekkor, hogy egy deponáló vonattal 

1800-ad magával Izraelbe szállítják, csalá

dostul és annyi holmival, amennyit vinni 

bírnak; a németek cserébe teherautókat 

kapnak Szondi ráállt. A csoportot azonban 

Bergen-Belsenben feltartóztatták, olt vár

ták ki a háború végét. Ekkor Szondii Os- 

car Forel meghívta Prangmsba, ahol más

fél évig dolgozott az idegszanatóriumá

ban 1946-ban Zürichbe költözött, pszi

choterápiás praxist kezdett, és intenzíven 

hozzálátott sorsanalitikai könyveinek né

met nyelvű kiadásához, a sorsanalítikaí 

mozgalom nemzetközi szervezéséhez. Már 

1947-ben megalapította az Arbeitsgemein- 

schaft für Experimentelle Triebdiagnostik 

und SchicksaLsanalyse-t, később további 

egyesületeket, másodévente sorsanalitikai 

kongresszusokat hozott létre 19S9-ben el

nyerte a svájci állampolgárságot. 1962/63- 

ban előadott a zürichi egyetem filozófiai fa

kultásán A leuveni egyetemen díszdoktor- 

rá avatták, a párizsi Sorbonne-on tanítják 

a sorsanaltzist. 1969-ben egy magát meg

nevezni nem óhajtó donátor pénzén létre

jött a Szondi-Instilut Zürichben, ahol a tu

dományos kutatás mellett egyetemi szinten 

oktatják a sorselemzést. Vaskos sorsanali- 

tika kötetei meghaladják a tízet, munkatár

sai rendszeresen közük dolgozataikat az 

évente - kétévente kiadott Szondiana-ban 

Az Intézet vezetését 90 éves koráig a kezé

ben tartotta, utána még kiadta utolsó köny

vét az ösztönök integrálódásáról. 1984- 

ben feleségét enyhe szélütés érte, és ő 

maga is gyenge egészségi állapotba került, 

ezért lakásukat feladták, Zürich közelébe 

(Küsnacht) egy kórházi aggok otthonába 

költöztek.

A sorsanalízis lényege a családi tudatta

lan szerepének kutatása, és (beillesztése 

Freud és |ung mélylélektani szemlélete 

közé: előbbi a gyermekkori traumák, utób

bi az őskori archetípusok, Szondi az örök

letes ösztönvonzalmak egyéni és társadal

mi hatását vizsgálta. A sorsanalitikux ösz- 

tönrendszer nyolc ösztöntényezőből áll, 

amelyek kóros esetben egy-egy elmebeteg

ség, illetve ösztonbetegség (epilepszia, 

hisztéria, kataton szkizofrénia, paranoia, 

depresszió, mánia, továbbá homoszexua

litás és szadizmus) okozói, egészséges em

berek jellemét, sorsát, ösztönös választásait 

határozzák meg. Az ösztönös vonzalmakat 

a lappangó (latens) gének irányítják, ezt 

nevezi Szondi genotropizmusnak

l;dbl> művei
Sclticksalanalyse Walil in Lieln*. I'reuiidschaft, 
Ilemf, Kr.inklteit und Tód. Haséi, 1944.. 1948..
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1965 ; Experinientelle Triehdiagnostik. Bern, 
1947 ,1960., 1972. (francia, angol, spanyol, la

pun, olasz ford. is); Triebpalhologie. Uo. 1952.; 
Ich-Analy.se Die Grundlage zűr Vereinigung 

dér Tielenpxychologie. Uo. 1956.; Schicksala- 
nalytische Thcraple Uo, 1963.; Kain. Gestalten 
des Hősen. Uo. 1969. ; Moses Antwort auf Ka

in. Uo. 1973.; DieTriehentmischtcn. Uo. 1980

Irodalom

BENEDEK István- Sz. L A gyógyítás gyógyiiá- 

sa. l)p.. 1978.

Benedek István

SZONTAGH MIKLÓS

(Alsókubhl, 184} aug. II-  

Üjtálrafiired, 1899. dec. 2.)

Édesapja, Sz. Dániel Árva m. főszolgabíró- 

ja, édesanyja az íglói születésű Szontagh 

Pentesilea A három nyelven (magyar, né

niéi, szlovák) nevelkedett Sz. M. középis

koláit a sztlézai Teschenben végezte, majd

1868-ban Becsben orvosi oklevelet szerzett. 

A diploma megszerzése ulán Pestre költö

zött, ahol a Királyi Magyar Természettudo

mányi Társulat újjáalakításában vette ki 

részét. Közben, 1865-ben a Magyar Orvo

sok és Természetvizsgálók pozsonyi ván

dorgyűlésén magyarul értekezett Gömör 

vm. északnyugati részének „virányiról". 

A Természettudományi Közlöny növény

tani rovatát 1873-ig vezette. 1872-1876 

között Európa több országát Idejárva (Né

metország, Svájc, Franciaország, Olaszor 

szág, Törökország stb.) érdeklődése a ma

gashegyi klimatikus gyógymódok felé for

dult. Utazásai során nem hanyagolta el 

Ixbtanikai érdeklődését sem, Élénk levele

zést folytatott Kossuth Lajossal, aki löblxik 

között szárított piemonti növényeket is 

küldött neki

Tátrai letelepedése nem volt véletlen, 

időközben ugyanis szervezetét tüdővész tá

madta meg Az ótátntfiiredi vízgvógyinté- 

zet vezetését 1873-ban kezdte el Hamar vi

lágossá vált számára az a tény, hogy a ki

csi, nehéz körülmények között működő 

fürdőhelyen nem lehetséges a hatékony

gyógyítás. 1875-ben kezdte meg Ótátrafü- 

red szomszédságában építtetni az első 

gyógyszanatóriumot, melyben a fő gyógyí

tó faktornak a tátrai levegő és a napsugár

zás számított, ezzel egyben megalapította 

Üjtáirafvired települési is. Hivatalosan 1876. 

jún. 29-én kezdte meg működését az újtát- 

rafiiredi hidegvízgyógyintézel. A betegek 

legtöbbje légzószervi és emésztési bánial- 

mak miatt kezeltette magát. A fürdőtelepu- 

lés 1883-ban új szanatóriummal bővült, 

mely az akkori Magyarország első, léli 

időszakban is működő magaslati gyógyhe

lye volt. Ettől az időszaktól kezdve Base- 

dow-kórban szenvedőket is kezeltek az új- 

tátrafuredi szanatóriumban

Szerepel vállalt a magyar Kárpát Egye

sület létrehozásaiban, és mindvégig a Tát

ra osztály elnöke maradt. 1877-től a Szepe

si Orvos- Gyógyszerész Egylet legaktí

vabb képviselője. Tagja volt a Ibécsi császá

ri zoológiai-botanikal társaságnak, a csá

szári geológiai intézetnek és számos termé

szettudományi társaságnak, 1883 és 1885 

közölt Tátravidék címmel hetilapot szer

kesztett, melyben számos botanikai, zoo

lógiái, geológiai és turisztikai írás látott 

napvilágot. Rendszeresen jelentek meg 

írásai a Vasárnapi Újságban, a Természet

tudományi Közlönyben és az Orvosi He

tilapban. Az először 1873-ban kiadott Tát- 

rakalauz a kor legmegbízhatóbb tátrai úti

kalauza volt. Viszonylag fiatalon, 56 évesen 

halt meg, az általa építtetett családi sír

boltba temették el. Halála után fia folytat

ta apja törekvéseit. Az űjtátrafüredi gyógy- 

szanatónumok ma is Szlovákia egyik 

legismertebb és legkeresettebb üdülő- és 

gyógyhelyei közé tartoznak.

Főbb művei

Új Tálr.ifüred éghajlati viszonyai Tíz évi me
teorológiai megfigyelés alapján Igló, 1883.; 
Képes Kalauz a Tátraalji fürdőbe és a Magas 

látra hegyvidékére, 10 képpel, egy színes 

térképpel és két helyrajzi vázlattal 1885., A 
Magas Tátra és hegyvidéke, különös tekintet

tel a látravidéki fürdőkre és nyaralóhelyekre 
Újtátrafured, 1895 ; Tátra kalauz. Hp.. 1896,
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A Bascdow-betegség és sikeres orvoslása Új- 

tátrában 82 esel kapcsán. 1899, Uber die He- 

ilung Umgenkninken in dér subalpinen Regi

on dér Hochgebirge, mit liesonderer Iiergnali- 

me auf die Heilantalt in Neuschmeks. lgló, 

1884

Irodalom

SZINNYEI József Magyar írók élete és munkái 

Bp., 1914 ; Síp o s , J.-KOVACEV1C, l.. Slovens- 

ké kúpele. Bratislava, 1972.; KISS L.-OZO- 

GÁNY E.-LACZA T.: A Magyar tudomány év

századai. Hratislava, 1994

Czitigel Szilvia

SZŐKE BÉLA

(Jóivafő, l894.okt.2l-  

fíudapest. 1980. nov. 19)

Középiskolába Miskolcon, majd Egerben 

járt. Itt szerzett jeles minősítésű érettségi bi

zonyítványt. 1913-ban a Magyar Királyi 

József Műegyetem Mérnöki Szakosztályá

ra iratkozott be, de tanulmányait az első vi

lágháborús katonai évek megszakították A 

háború alait több kitüntetést kapod, és 

tartalékos főhadnagyként szerelt le Amikor 

az 1917/18-as tanév márciusi pótfélévére 

beiratkozott, már gépészmérnök hallgató 

volt. 1922-ben szerzett oklevelet, és először 

a Csepel Művek jogelődjénél, a Weiss 

Manfred Acél- és Fémművek Rt.-nél dolgo

zott szerszám- és gépkoastruktőrként, majd

- saját kérésére - mint szakmunkás ki

próbálta a nagyvállalat összes szerszám

gépét

1926-40 között az Első Magyar Mező- 

gazdasági Gépgyár (EMAG) konstruktőre 

volt. Benzin-, szivógáz-lokomobilokkal, 

félstabil gőzgépekkel, előtüzelő berende

zésekkel, malomgépekkel, szárító- és szel- 

lózőberendezésekkel, pneumatikus szállí

tókkal, mezőgazdasági gépekkel foglal

kozott.

19*10-49 között a Budapest-Salgótarjáni 

Gépgyár és Vasöntó Rt szerszámgép

konstrukciós irodáját vezette, új szerszám

gép-típusokat tervezett (excentersajtókat, 

fúrógépeket, harántgyalukat, esztergákat.

horizontális fúró-marót, univerzális maró

gépeket).

1949-ben - a hazai szerszámgépgyá

rak konstrukciós irodáinak egyesítése 

után - a Nehézipari Központ (N1K) Szer

számgéptervező Irodájának egyik osz

tályát vezette 1950-tól a mai Szerszám

gépipari Művek Fejlesztő Intézetének 

(SZIMFI) jogelődjében, a Mintagépgyár

ban lett az egyik tervezőosztály vezető

je, 1953-tól a kísérleti főosztály vezetője. 

Ebben a tisztségben fejlesztette ki mun

katársaival azt a botkormányos vezér

művet, amelyet - többek között - beépí

tettek az egyik haránigyalugépbe, és 

amely gépet az 1958. évi brüsz-szeli Vi

lágkiállításon Nagydíjjal tüntettek ki

Sokoldalúságát tükrözi elfogadott szaba

dalmainak tém 3gazdagsága: kalkulátor 

(1923), folyékony tüzelőanyagú készülé

kek (1932), füstgáz-radiátor (1932), tüzelő- 

Iberendezés (1933). mosó- és tisztítógép bú

za és szemesterményekhez (1934), síkszi

ta hajtás (1934), dörzsiárcsahajtás (1942), la

mellás tengelykapcsoló (1946), billegőka

pa (1948), egyforgattyús kapcsolómű esz

tergaszánhoz (1950), onbeálló tengelykap

csoló (1954), irányváltó gyorsított visszafu- 

tással (1954), önműködő kúpesztergáló 

szánrendszer (1954), botkormányos szán- 

vezérmű (társszerzőkkel, 1955), berende

zés gyalugépek munkaasztalának kétirányú 

mozgatására l>otkormánnyal (társszerzők

kel, 1956), szabadonfutó gyorsfutással 

(társszerzőkkel, 1956), kúpos dörzskerekű 

tengelykapcsoló (lársszerzővel, 1956), gör

gős mozgékony tengelykapcsoló (társszer

zővel, 1963), őrlőberendezések henger

sorokkal (társszerzővel, 1953)

Irodalom
PÉNZES István: Búcsú dr. Sz. B.. Gabonaipar, 

28. 1981. 1 . RÁHELL Zoltán Dr Sz B. Gép, 

33. 1981.; Gépgyártástechnolrtgia. 21 1981 , 

TERPLÁN Zénó Dr Sz li (1894-1980) Tech

nikatörténeti Szemle, 13 1982., TERPLÁN Zé- 

n6-PÉNZES István: Sz. B. Műszaki nagyjaink 

6 k. Hp., 1986

Terplán Zónö-Péivces litván
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SZOKEFALV1-NAGY GYULA

(Erzsébetváros, 1887 ápr 11.- 

Szeged, 1953■ obi. 14.)

Küzdelmes ifjúkor mán 1905-ben irat

kozott he a kolozsvári Tudományegye

tem matematikai és természettudomá

nyi karára, ahol Fejér Lipót, Schlesinger 

Lajos, Vályi Gyula, Farkas Gyula voltak 

tanárai. 1909-hen fejezte he egyetemi ta

nulmányait és még ugyanebben az évhen 

matematikából doktorált. 1911-12-ben 

Göttingenben folytatta tanulmányait ma

gyar állami ösztöndíjasként, majd Privi- 

gyén, Csíkszeredán, Kolozsvárod 1928-ig 

volt középiskolai tanár. Közben, 1915- 

Ix-n megszerezte a kolozsvári egyetem 

magántanári címét az algebra és függ

vénytan tárgykörből. 1929-ben a szege

di polgári iskolai tanárképző főiskola 

matematikai tanszékére kapott főiskolai 

tanári kinevezést, majd 1939-ben a sze

gedi Tudományegyetem geometriai tan

székére nevezték ki professzornak. 1940- 

l>en a kolozsvári egyetemre helyezték 

át, ott jelent meg tankönyve is, A geomet

riai szerkesztések elmélete (1943) cím

mel. Betegen került vissza Szegedre 1945- 

ben, ahol haláláig nagy akaraterővel 

folytatta tudományos és oktatóm un

káját.

Kiemelkedő tudományos munkásságát 

fenti művén túl Differenciálgeometria 

(1979) cimű tankönyve is igazolja, to

vábbá 150 tudományos cikke és tanítvá

nyainak emlékezete őrzi A matematika 

számos területén alkotott, legjelentősebb 

művei az algebra és a geometria határte

rületéről valók, melyet a „polinomok geo

metriájának'’ is neveznek (algebrai görbék 

és felületek elmélete, végesrendü gör- 

Ix'k és felületek elmélete, konvex testek 

elmélete, kombinatorikus topológia, geo

metriai szerkesztések, differenciálgeo

metria). 1926-ban a Matematikai és Fizi

kai Társulat Kőnig Gyula-jutalommal tün

tette ki Munkásságának elismeréséül az 

MTA 1934-ben lev., 1946-ban r. tagjává vá

lasztotta. Sz.-N. Gy. egyike azoknak a 

magyar matematikusoknak, akik szemé

lyükkel és munkásságukkal összekap

csolják a Kolozsvárott kialakult, de az 

egyetem átköltözésével .szegedivé váll 

matematikai iskolát.

Irodalom

SZŰCS Adolf: Jelentés az 1926 évi Körug Gyu

la-jutalomról Mathematikai és Physikai La

pok, 1926.; OHLÁTH Kichárd: Sz.-N Gy ma

tematikai munkássága Matematikai Lapok, 

1954

Bérezi Szaniszló

SZÓKF.FALVI-NAGY ZOLTÁN

(Kolozsvár, 1916. márc. 9 - 

Eger, 1980 non 9 )

A tudománynak és okialásnak elkötele

zett családban született. Édesapja a ko

lozsvári, majd szegedi egyetem matemati

kaprofesszora volt. Matematikus bátyja je

lenleg is a szegedi egyetem professzora. 

Sz.-N. Z. is a tanári pályát választotta. A sze

gedi egyetemen szerezte vegytan-termé

szetrajz tanári diplomáját, Pályáját a kolozs

vári egyetemen kezdte tanársegédként, 

majd kémiatanár lett a nagyváradi hadap- 

rödiskolában. Háború és hadifogság után 

a keszthelyi gimnáziumban lett tanár, majd 

igazgató. 1952-től haláláig az egri pedagó

giai főiskola kémiaprofesszora volt Olt 

támadt fel érdeklődése a magyarországi ké

mia múltjának kutatása iránt, mely terület 

jóformán feltáratlan volt. Eredményeiről., 

három könyv és több mint kétszáz publi

káció tanúskodik. Főleg a 18. századi ha

zai kémia történetének kutatásával foglal

kozón. E kort tárta fel „A kémia története 

Magyarországon" cimű forrásértékű mo

nográfiában (1972) is llosvay Lajosról é.s 

Lengyel Béláról önálló kötetei jelentek 

meg 

Irodalom
SZAliADVARY Ferenc Sz -N Z. Technikatör

téneti Szemle. 1980/81

Szabadván* Ferenc
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SZÖRÉNYI IMRE

(Vágmedeuce, 1905■ máj. 12- 

Budapest, 1959 Jan 17)

Felsőfokú tanulmányait a Tudományegye

tem orvoNi karán végezte Egyetemi hallga

tó korában az egyetem élet- és kórvegyta

nt intézetében dolgozott.

Az egyetem elvégzése után tanulmány

útra ment Bázelbe Verzár Frigyes intézeté

be, ahol a lipidek emésztésével kapcsola

tos fizikai-kémiai problémák megoldásával 

foglalkozott. Ezután Berlinben dolgozott 

Wohlgemuth intézetében, ahol a fény bio

lógiai hatásait tanulmányozta mikroorga

nizmusokon. Berlini munkái közül kiemel

kedjek azok az eredmények, amelyeket 

Lassnitzkyval együtt értek el a kationoknak 

az élesztő erjedési folyamataira gyakorolt 

hatását tanulmányozva.

Arra nem számíthatott, hogy a Horthy- 

rendszer körülményei között Magyaror

szágon tudományos pályát folytathasson. 

Németországban sem maradhatott a náciz

mus uralomra jutása után. Ezért örömmel 

fogadta el az addigi tudományos eredmé

nyeit értékelő meghívást, hogy dolgozzon 

a kijevi Ukrán Tudományos Akadémia 

biokémiai intézetében A kijevi intézetben 

eltöltött 15 év alatt foglalkozott az izomtré

ning és az izomanyagcsere biokémiai vizs

gálatával, valamint az idegszövet anyagcse

réjének analízisével, különös tekintettel 

az epilepszia következtében kialakuló 

anyagcserezavarokra. Ez az irányzat a har

mincas évek második felében kialakult új 

funkcionális biokémia azonnali felisme

rését és alkalmazását jelentette.

A Kijevben eltöltött idő egyik kiemelke

dő eredményének tekinthető a Pasteur- 

effektus mechanizmusának felderítésében 

végzett munkája. A háborús évek alatt an- 

tlblotikum-kutatásokban vett részt

A háború után tért át az izomból izo

lált kristályos fehérjék, enzimek vizsgá

latára. Ezen vizsgálatai közben, 1950-ben 

kapta a kormány meghívását, hogy jöjjön 

haza, és vállalja a Magyar Tudományos

Akadémia Biokémiai Intézetének tudo

mányos vezetését. Ó  ennek szívesen tett 

eleget.

1950-ben egy másik intézet albérleté

iben, négy üres helyiségben kezdte el a 

munkát fiatal, kezdő munkatársakkal. Az 

első évek egy közponü téma keresésének 

jegyében teltek el. Aránylag rövid idő alatt 

kialakult az egységes, korszerű kutatási 

irány. Az Acta Physiologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae folyóiratban már

1956-ban az alábbi gyűjtőcím alatt jelent 

meg az intézetből 13 cikk: „Fehérjék kémiai 

szerkezetének és specifikus funkciójának 

vizsgálata". (A fehérjék szerkezete és funk

ciója közötti kapcsolat vizsgálata a bioké

miai világirodalomban az elsők közé szá

mított, s később a fehérje-biokémia és az 

enzimológia egyik központi problémájává 

vált, mellyel cikkek százai, könyvek tucat

jai foglalkoztak.)

A Magyar Tudományos Akadémia - 

röviddel hazatérése után - tagjává válasz

totta. Ezzel nemcsak korszert tudomá

nyos eredményeit értékelte, hanem a rö

vid idő alatt kifejtett iskolateremtő tevé

kenységét is.

Főbb művei

Az iznmfehér|ék szétválasztásának és műkcxJé- 
sének néltány kérdéséről MTA Orv. Tud. CKzl 

Közi., 1951 , Az elméleti fehérjekutatás né
hány időszerű kérdéséről Uo,, 1956; A fer- 

mentek kémiai szerkezete és biológiai funkció- 
ia kozniti kapcsolat néhány kérdéséről MTA 

Kiöl. Csop. Kozl., 1959.

Keleti Tamás

SZTOCZEK JÓZSEF

(Szabadka, 1819Jan 19- 

Biiítapest, 1890 máj. 11.)

Nevét mindenkor Sztoczekkénl írta; a 

család lengyel származása okozta az 

írás-, Ül. ejlésbeli különbözőségei, A gim

názium akkori hat osztályát szülővárosá

ban, Szabadkán végezte el, majd - öz

vegy édesanyja kívánságára - 1835-ben 

Pécsett az egyházmegye noviciusai közé
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állt. A következő évben már a pesti sze

minárium növendéke volt, de csakha

mar belátta, hogy nem papnak való, s így 

1840-ben kilépett a papneveldéből, hogy 

még az év őszén a budai mérnöki inté

zet, az Institulum Geometriáim hallgató

ja legyen,

Az lnstitutumban Petzval Ottó, Jedlik 

Ányos és Petzelt József tanítványaként ki

tűnő eredménnyel végezte el a mérnöki 

kurzust. Ezután két éven át Petzelt mellett 

fizetés nélküli asszisztensként ismerkedett 

meg a mérőeszközökkel, és tanult meg 

mérni. Petzelt „eathetometer’-ének német 

nyelvű leírását ő  fordította magyarra: ez lett 

1845-ben első közleménye. Minthogy első 

pályázatát a mérnöki intézet fizikai tanszé

kén nem vették figyelembe (Conlegner 

Károlyt nevezték ki a tanszék élére), a 

zágrábi akadémia fizika tanszékét pályáz

ta meg - sikerrel. 1847-ben sikerült végre a 

József Ipartanoda fizikai tanszékére ke

rülnie. Valójában csak kinevezése után 

kezdett alaposabban megismerkedni a fi

zikával, hallatlan szorgalommal készülve 

előadásaira. Kitűnő előadó volt, hallgatói 

rajongtak érte.

Nem volt kísérletező fizikus, mindig a fi

zika matematikai vonatkozásai érdekel

ték, Tanártársaival — így Nendtvich Károly 

kémikussal - közös méréseket végzett. 

Tudományos munkássága alig egy évti

zedig tartott; egyre inkább a József Iparta

noda, a Polytechnikum, illetve a Műegye

tem szervezési és vezetési kérdései foglal

koztatták 1857-ben ő lett a József Mű

egyetem első igazgatója, az egyetemi rang 

elnyerése után pedig első választott rek

tora

Múlhatatlan érdemeket szerzett a Mű

egyetem fejlesztésében. Ó  eszközölte ki a 

Helytartótanácsnál, hogy műegyetemi hall

gatók külföldi tanulmányutakra ösztöndíjat 

nyerjenek, és a külföldre küldött hallgatók 

feladatául szabta, hogy az ott tanuló, tehet

séges magyar diákokat megnyúljék a budai 

Műegyetemen való oktatásra. 1871/72-lx‘n, 

majd újabb ciklusként 1875/76-tól 1878/79-

ig állt az egyetem élén mint rektor. 1872-től 

a közoktatási tanács alelnöke és a műsza

ki alosztály elnöke, 1874-től a Középisko

lai Tanárképző Intézet igazgatója volt. A 

Természettudományi Társulatnak 1865-től 

1872-ig látta el elnöki tisztét, 1885-töI a fő

rendiház tagja volt.

1858-ban az MTA lev.. 1860-ban r., 1872- 

től igazgatósági tagja, 1886-tól 1889-ig alel

nöke volt. Részt vett a Magyar Mérnök- és 

Építész-Egylet alapításában.

Tanári működésének 40. évfordulóján - 

1889-ben - a magyar közélet melegen ün

nepelte a magyar műszaki felsőoktatás 

szervezésében é.s fejlesztésében kiváló ér

demeket szerzett tudóst. Közleményei a 

Természettudományi Társulat Évkönyvei

ben é.s Közlönyeiben, az Akadémiai Érte

sítőben és a Poggendorff-féle Annalen- 

ben jelentek meg

Szobra a Műegyetem aulájában áll; a fő

város XI. kerületében utca őrzi nevét.

Irodalom

A Királyi József Műegyetem ... Saoczek-unnc- 

pélye. Hp., 1887 ; SZILY Kálmán: Sz.J. Akadé
miai Értesítő, 1892.

Végb Ferenc

SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE

(Zalacsány, 1901. ápr. 16.- 
fíudapcst. 1992 Jún 19)

A gimnáziumot Sopronban, a természet- 

rajz-vegytan-földrajz szakot a budapesti 

Pázmány Péter Tudományegyetem böl

csészeti karán végezte és 1930-ban közép

iskolai tanári oklevelet szerzett. Az ás

ványvilág iránt érzett vonzalmának enged

ve a mineralógia felé orientálódott, így 

diplomája megszerzését követően Mauritz 

Béla tanársegédje lett az Ásványkőzetta

ni Intézetben. A budai márga ásványtani 

vizsgálata volt doktori értekezésének tár

gya 1932-ben. Berlinben az akkor már 

világhírű Ramdohr professzor mellett ösz

töndíjjal ércoptikát tanult, hazatérve ezt a 

vizsgálati irányt meghonosította.
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Az ELTE Ásványtani Tanszékének pro

fesszora (1953-1977), a föld- és ásványta

ni tudományok doktora (1958), a Termé

szettudományi Kar dékánja (1967-68), az 

egyetem rektorhelyettese (1965-67). A Ma

gyarhoni Földtani Társulat titkára, alelnö- 

ke, társelnöke, szakosztályi elnöke, végül 

tiszteleti tagja, az UNESCO Kozponti Me

teorit Munkabizottsága (Párizs), az Ameri

kai Ásványtani Társulat, továbbá a Nemzet

közi Krisztallográfiai Unió nemzeti bizott

ságának tagja, a Nemzetközi Ásványtani 

Társulás (IMA) referense. Számos kitünte

tés birtokosa: Munka Érdemrend arany fo

kozata (1967, 1977), MTESz díj é.s emlék

érem (1970), Vendl-emlékérem, MFT Em- 

lékgyűriije, ELTE Arany díszérem (1980), 

Élte Pro Universitate emlékérem (1987).

Oktatói tevékenységéhez kapcsolódik 

az Ásványhatározó című könyv átdolgozá

sa (1949), egyetemi jegyzetei. Négy kiadást 

ért meg a Koch Sándonal együtt írt Ásvány

tan. A Rendszeres ásványtan és az Ásvány

tani praktikum napjaink nélkülözhetetlen 

tankönyvei

Meghonosította a pordiffrakciós vizs

gálati módszert, Balyi Károllyal közösen ki

dolgozta az ércásványok reflexióképessé- 

gének mérést technikáját. Korszerű érc- 

mikroszkópiai és ércteleptam vizsgálatokat 

végzett Magyarország csaknem minden 

érctelepén (Gyöngyösoroszi, Nagybör

zsöny, Recsk, Magyaregregy stb.) és a pa- 

ragenezisekből számos eddig ismeretlen 

ásványt írt le. Kidolgozta a korszerű ás

ványrendszerezés elveit: az általa felépített 

ásványrendszertan sikeresen ötvözi a kris

tálykémiai, kristályszerkezeti, geokémiai

és földtani megfigyelések bonyolult kap

csolatát.

Munkásságának jelentős területe a me- 

teoritok vizsgálata. Leírta a mikei, kabai, 

nyírábrányi meteoritokat. A szénhidrogén- 

tattalmú kabai meteoritről megjelent cikke 

évüzedek után is hivatkozási alap a nem

zetközi irodalomban.

Jelentősek a gyakorlathoz közvetlenül 

kapcsolódó ipari vizsgálatai is. így a hazai 

ércdúsítás, üveg- és kerámiaipar, gyógy

szer- és akkumulátorgyártás területén szá

mos elméleti és gyakorlati feladatot oldott 

meg Az alunit műkorund gyártására való 

felhasználása szabadalmának társszerzője

A tudományos ismeretterjesztésnek 

egész életen át kiváló, hivatásszerű műve

lője volt. Magas színvonalú ismeretter

jesztő cikkeiben az anyag kristályosítá

sától a Duna aranyán és a holdkőzetek is

mertetésén keresztül a Földön kívüli élet 

keletkezési lehetőségeivel egyaránt foglal

kozik.

Főbb művei

KOCH S.-Sz K 1 Ásványtan Hp., 1955 ; 
KOCH S.-GKASSELLY Gy.-Sz K I :  Ásványtan 

Ml 4 kiadás, Hp , 1989 , GRASSELLY Gy.-NE- 

MECZ E.-KISS J.-Sz. K. I Ásványtani prakti
kum I—II llp,, 1971 ; Über einige Meteoriten- 
mineralien des koh len wasserstoffli alt igen 

Chondrttes von Kaba, Ungarn Neues Jahr- 
buch fúr Miner. 1960 ; A szilikálmeteoritok 

ásványos és vegyi alkatának fejlődése* válto

zásai Földtant Kfizlony 1967 

Irodalom
Természettudományi és Mflszaki Ki Kicsoda? II. 
Hp , 1988.; HIIDA Gy Dr Sz K I. emlékeze

te Földtani Kozlbny, 125 1995

Kaszap András



T
TAKÁCS JÁNOS
(Szentgotthárd, 1921. atig. 18.- 
Budapest, 1979. nov. 7.)

Édesapja hentes és mészáros volt. Elemi és 

középiskolába szeretett városában járt. 

Édesapja foglalkozása ébresztette fel hen

ne az állatorvosi pálya iránti érdeklődését 

és később talán ez adta meg a döntő indí

tást arra, hogy az élelmiszerhigiénlát vá

lassza szakterületéül 1939-ben iratkozott 

be a József Nádor Műszaki- és Gazdaság- 

tudományi Egyetem Mezőgazdasági és Ál

latorvosi karára. A háborús események 

miatt csak 1946 szeptemberében nyert ál

latorvosi oklevelet. Rögtön munkába állt, 

egy esztendőt szülőhelye megyéjében, 

Gsákánydoroszló községben magánállator

vosként, 1947-től Budapesten a fővárosi 

közvágóhidak állatorvosaként dolgozott. 

Ez utóbbi munkahelyén a vágóhídi hús

vizsgálat, a baromfi, piaci és üzleti életmi- 

szervizsgálat majdnem minden területén 

szerzett gyakorlati tapasztalatokat.

1949-ben a közvágóhidak laboratóriu

mába került, amelynek 1953-ban vezetője 

lett és maradt 20 éven át. Ezt követően 

megbízást, majd kinevezést kapott a HÁ- 

ESZ igazgatói teendőinek ellátására. 1976- 

ban egyetemi tanárrá, az élelmiszerhigié

nia tanszék vezetőjévé nevezték ki.

Oktatói tevékenysége során kifejlesztet

te a HÁESZ magasszinvonalú lalx>rhálóza- 

t;1t és létrehozta a hazai állategészségügyi 

szalmonella-refereas laboratóriumot. Egye

temi előadásaiban a higiéniai és technoló

giai ismeretek terén magas szintű oktató 

munkát fejteit ki. Az élelmiszerhigiéniá- 

ban jártas, korszerűen képzelt szakemlie- 

rek hálózatának kiépítésére törekedett Az 

állatorvosi, megyei továbbképzés legtölv 

l>et meghívott előadója, szakterületén a 
postgraduális képzés irányítója és veze

tője, az élelmiszer-mikrobiológia és húshi

giénia állandó előadója. Neki köszönhető, 

hogy korszerű alapokra helyeződött az ál- 

latorvostan-hallgatók kötelező vágóhídi 

gyakorlata.

Ezen gyakorlatok alatt sok más állator

vos hallgatót Ismertetett meg a jelentőségé

ben állandóan fokozódó, korszerű élelmi

szer-higiéniai követelményekkel és vizsgá

ló módszerekkel.

Iskolát alapító tevékenységének kö

szönhető, hogy a magyar állatorvosi élel

miszer-mikrobiológia felzárkózott a nem

zetközi élvonalba. Eredményesen tevé

kenykedett a hús- és egyéb élelmiszer

exporttal kapcsolatos, a nemzetközi köve

telményeket kielégítő termeléshigiéniai 

feltételek megteremtéséért.

Tudományos munkássága 1948-ban 

az állatorvosdoktori disszertációval kez

dődött. 1964-ben védte meg Az Entero- 

bacteriaceae családba tartozó bactériu- 

mok elkülönítése a laboratóriumi hús- 

vizsgálalban, különös tekintettel a salmo- 

nellákra című kandidátusi disszertáció

ját. 1978-ban az állatorvos tudományok 

doktora tudományos fokozatát éri el, 

Termobakteriologiai számítások a teljes 

húskonzervek hőkezeléséhez cimű érte

kezésével. ^

Szakmája legrangosabb nemzetközi és 

hazai szervezeteinek, tudományos társa

ságainak egyik vezető tisztségviselője

ként tartották számon, A WHO Élelmiszer

higiéniai és Mikrobiológiai Szakértő Bizott

ságának tíz évig volt tagja, W HO Codex 

Alimentarius Bizottságának tagja, a FAO/ 

W HO Magyar Codex Alimentarius Húshi

giéniai és Élelmiszerhigiéniai Munkabi

zottságának 1976-től elnöke, a Nemzetkö

zi Szabványosító Szervezetben (ISO) és az 

Élelmiszerhigiénikus-Állatorvosok Világ- 

szövetségéin (WAVFH) hazánk képvise
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lője (az előbbi Clostridium-szakcsoportjá- 

nak elnöke, az utóbbinak 1973-tól alelnö- 

ke), a Mikrobiológiai Egyesületek Nemzet

közi Szervezete (JAMS) keretében mű

ködő, az Élelmiszerek Mikrobiológiai Kö

vetelményeit Szabályozó Nemzetközi Bi

zottság (1CMSF) tagja, a balkáni é.s Duna 

államok albizottságának (BDS) 1975-től el

nöke. Számos hazai tudományos szerve

zet é.s társaság tisztségviselője volt.

Tudományos közleményei - számuk 

több mint 250 - a magyar folyóiratokon 

(Magyar Állatorvosok Lapja, Egészségtudo

mány, Húsipar, Konzervipar é.s Paprika- 

ipar) kívül, idegen nyelvű lapokban is 

napvilágot láttak (Acta Veterinaria, Archív 

für Lebensmittelhygiene, Die Fleschwirts- 

chaft).

Százados Imrével közösen irt Húsvizs

gálat képekben cimű könyve (1977) nivó- 

dijban részesült. Legfontosabb részeinek 

folyamatos közlését a Die Fleischwirts- 

ehaft című német folyóirat éppen 1979-ben 

kezdte meg. Ezen túlmenően még három 

szakkönyve és négy egyetemi jegyzete je

lent meg,

Társadalmi-tudományos tevékenységét 

Hutára Ferenc emlékéremmel (1974) és a 

MAE aranykoszorús jelvényével (1964) is

merték el. Birtokosa volt a Hökl emlék

éremnek (Brno, 1978).

Kiváló oktató munkáját, széles körű, 

jelentős eredményeket felmutató tudomá

nyos tevékenységét a mai napig Ls hazai és 

nemzetközi elismerés övezi.

K azár Gyula

TANGL FERENC

(Bal, 1866. jan. 26 - 
littdapesl, 1917dec. 19)

Thüringiából ideszármazott családba szü

letett. Apja kisiparos volt a pesti Józsefvá

rosion, és anyagi gondtalanságot biztosí

tott kis családjának. Az anya nevelte két 

fiái, magas erkölcsi szinten. Olyan indítás

ion részesültek, hogy a szükséges tanul

mányok elvégzése után hamarosan mind

kettő egyetemi tanár lett.

T. F. középiskolai és egyetemi tanul

mányait egyaránt Budapesten végezte és 

1888. dec. 1-jén avatták orvosdoktorrá 

Házi nevelője már gimnazista korában a 

tennészettudományokra irányította érdek

lődését, így igen fiatalon eltökélte magát, 

hogy kutató orvos lesz. Kezdetben mor

fológiai vizsgálatokba mélyedt; ezt elő

mozdította házi szövettani laboratóriuma, 

amelyben mikrotom és mikroszkóp is volt. 

A doktorátusa után kapott Schordann-féle 

utazási ösztöndíj két évig lehetővé tette, 

hogy kiváló orvostanárok oldalán - R. 

Koch, E. Behring, A. Fraenkel Berlinben és 

W. Flemming Kielben, K. Ludwig Lipcsé

ben - elmélyíthesse elméleti ismereteit, 

így a legmodernebb bakteriológiai és cyto- 

lógiai ismeretek birtokába jutott, és megis

merte Ludwig élettani vizsgálati módszereit. 

Ezzel a megalapozottsággal könnyen érvé

nyesülhetett itthon. 1881-ben kinevezték 

tanársegédnek Schuethauer Gusztáv, az 

elmélyült gondolkodásáról és nagy művelt

ségéről híres kórbonctan-professzor mel

lé, Innen 1892-ben az Állatorvosi Akadé

miára hívták az Élet- és Szövettani Intézet 

vezetésére, kezdetben segédtanári m inő

ségben, de már a következő évtől ny. ren

des tanárként. Itt vált igazában lehetővé az 

igazi érdeklődésének megfelelő élettani 

vizsgálatok végzése, amelyet elmélyített 

N. Zuntz berlini anyagcsere laboratóriumá

ban éveken át a nyári szünetben végzett ta

nulmányaival. Ezek meg is szabták jövőbe

li kutatási irányát és tárgyát Az anyagcse

re-folyamatok és azok energetikája váltak 

fő témáivá. Első vizsgálati tárgyait madarak 

szolgáltatták; veréb- és tyúkembriók („mag

zatok") anyagcsere-folyamatait vizsgálta 

kémiai és energetikai (tehát fizikai) mód

szerek igénybevételével. Ezeknél úgy ta

pasztalta, hogy a költés, vagyis a tojáson 

belüli fejlődés folyamán a költés kezdeti 

időszakában több energia fogy, mint a ké

sőbbi, liefejező szakaszban Mindebből 

arra következtetett, hogy a madárembrió
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fejlődésének korai szakaszát a sejtszaporo

dás és a szövet-szerv differenciálódás jel

lemzi, és ez a folyamat több energiát igé

nyel, mint a befejező szakaszban zajló mé

retbeli növekedés. Az energiatartalom meg- 

fogyása a tojásban levő zsírnak a csökke

nésével jár, vagyis a fejlődéshez szükséges 

energia nagy részét a zsír-alkatrészek szol

gáltatják. Ezzel szinte meglepően ellenté

tes eredményhez jutott megtermékenyí

tett pisztrángpeték vizsgálatakor, amikor is 

a zsírtartalomnak inkább megnövekedését 

tapasztalta és ennek alapján az energia- 

szükségletet a pete fehérjetartalmából szár

maztatta, főleg annak nitrogénmentes ösz- 

szetevőiból, amelyek csökkenését szintén 

kimutathatta.

Érdekes vizsgálati témát választott ké

sőbbi munkásságában, ugyanis a rovarok 

átalakulásának (metamorphosisának) ener

giaforgalmát vette szemügyre, az állati te

temekből élő legyek különböző átalakulá

si szakaszaiban Megállapította, hogy a 

légyálca átalakulása bábbá több energiát 

fogyaszt, mint a bábnak léggyé alakulása 

(ez a végleges, imago-stadium),

1903 nyarán meghívták a budapesti Tu

dományegyetem élet- és kórvegytani tan

székére, nyilvános rendes tanárként Ezzel 

elérte egyik életcélját, mivel „ambíciója 

hazánk első egyetemére vonzotta”, mégha 

másik életcélját, az élettani tanszék elnye

réséi annak betöltötlsége miatt akkor még 

nem is érhette el Az élet- és kórvegytani 

intézel elég mostoha körülmények közölt 

működött, de Tangl ehhez megkapta az 

általános kórtani tanszéket is 1906-ban, 

amely viszont kiváló előde: Hőgyes End

re céltudatos szervező munkája révén pa

zarul volt felszerelve. így egyre jobban ki- 

széleseden Tangl munkaköre, de lehetősé

gei is. 1914-!>en pedig elérte a kezdettől 

áhított célt, a megüresedett élettani intézel 

vezetését, búr itt már csak három évig mű

ködhetett, tematikája kibővült az emlberi 

szervezet energetikájának vizsgálatával. 

Tanulmányozta a veseműködés energiaigé

nyes folyamatait Ezzel a legnehezebb tes

ti munka energiaváltozásait tetie egzakt 

mérések tárgyává, amivel a munkaéleitan 

egyik hazai úttörőjévé vált.

Irodalom
PKE1SZ Hugó: T F. r t emlékezete MTA Em- 

lékheszédek 1H/15 Hp , 1924., KEGÖLY-MÉ- 
KEt Gyula T F Orv Heül., 1966. 3 , KAP- 
HONf.ZAY Károly: T. F. Orv. Hetil.. 1977. 6.; Év
fordulóink 1992.

Lambrechi M iklós-Kapronczay Károly

TÁRCZY-HORNOCH ANTAL
(Oroszvég, 1900. oki. !3-~

Sopron, 1986. jan. 16.)

Bányamérnöki diplomáját Ausztriában sze

rezte 1923-ban. Egy évvel később ugyanitt 

bányamérő mérnöki diplomát is kapott, 

majd ezt követően elnyerte a (bányászati tu

dományok doktora címei is. Innen hozta 

kiváló német nyelvtudását, ami további 

pályafutásán jelentősen segítette nemzet

közi elismertségének megszerzésében.

1926-ban kinevezték a Soproni Bányá

szati és Erdészeti Főiskola geodéziai és bá

nyamérési tanszékének professzorává A 

tanszék, amely 1934-lien átszervezés foly

tán a budapesti József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem keretébe 

került, vezetése alatt a már 1929-ben meg

indított idegen nyelvű Kan Közlemények- 

Iben közölt kutatásai révén nemzetközi 

tekintélyre tett szert. 1946-ban a bányamé

rés, a felsőgeodézia, valamint a geofizika 

terén kifejlett kutatómunkájának elisme

réseként Szent-Györgyi Albert ajánlására 

37 MTA rendes tagjává választotta, és eb

ben a helyzetben újjászervezel! tudo

mányos közéletlink vezető szaktekintélye 

lelt. így szervezhette meg Sopronban 

már a negyvenes évek végén a korszert! 

mérnok-geodéta és -geofizikus képzést, 

amellyel tanítványai sorát indította el eze

ken a szakterületeken

Külföldi tudóstársai is elismerték Isko

lateremtő képességeit, amelyeket maga

sabb szinten az 1955-lxrn kezdeményezé
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sére alapítóit MTA Geodéziai Kutató Labo
ratóriumban, ill. ennek jogutódaként az 

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Inté

zetben kamatoztatott. Pályafutását mindvé
gig köztisztelet kísérte. Ezt jelzi számos 

magas kitüntetése Ls: a Kossuth-díj arany 

fokozata, az Állami-díj első fokozata, a 
Munka Érdemrend arany fokozata, a Nép
köztársaság Érdemrendjének IV. fokozata, 
továbbá külföldi kitüntetései: a Világaka

démia tagsága, a Francia Tudományos 

Akadémia és az Osztrák Tudományos Aka
démia levelező tagsága, a Bolgár és a Len

gyel Tudományos Akadémia külföldi tag
sága, továbbá számos díszdoktorátus jelzi 

nemzetközi szakmai elismertségét.
T.-H. A. professzor tudományos mun

kássága hat könyvében és több mint 350 

tanulmányában olvasható, emellett több 
hazai és külföldi folyóirat szerkesztő bizott

ságában is tevékenykedett.

Tudományos munkájának jelentős ré
szét képezték műszertani vizsgálatai is. 
Nagy érdemel voltak a korszerű magyar 

geodéziai műszergyártás nemzetközileg 

elismert szintre való felhozatalában. Kuta

tómunkájának vezérelve mégis a kiegyen

lítőszámításnak, mint a .precizitás tudomá
nyának" következetes alkalmazása volt. E 
tekintetben a geofizikában ma inverz mód

szerekként művelt eljárások hazai úttörő
je is, és a kiegyenlitőszámítás külföldön Ls 
legismertebb magyar tudósa volt.

Szakmai munkásságán túl szívesen fog
lalkozott történelemmel, etimológiával és 
híres volt szinte félelmetes emlékező tehet

ségéről.

1972-ben vonult nyugállományba, de 

haláláig segítette tudományos tanácsadó

ként az általa alapított Geodéziai és Geo

fizikai Kutató Intézetet és mindenkit, aki ta

nácsért, segítségért hozzá fordult. Méltán 

tisztelhetjük őt korunk legnagyobb ma

gyar geodéla-tudósaként

Irodalom
HAZAY I T -11 A negyedik akadémiai tagsá

ga Geodézia és Kartográfia Hp . 1975 . WOU: 

H T.-H. HOJalire Zeitschrift für Vermcssiingv

wesen. Stuttgart, 1980.; SOMOGYI József 85 
éves T.-H. A. Acta Geoditica et Mnntanistica. 
Hp., 1985.. Hűcsú T.-H. A.-löl. Geodézia és 
Kartográfia. 1986.

Alpár Gyula

TARCZY IA JOS

(Helény, i80" dec 6 - 

Récs, 1881. máj. 20.)

Nevelését szülei Kovács Péter helybeli lel

készre bízták, majd a révkomáromi ref 
gimnázium diákja lett. A gimnázium el

végzése után a pápai református főiskolá
ba került, bölcseleti és teológiai tanulmá
nyok végzésére. A dunántúli református 
művelődési központ főtanodájában az is

kola alapítója, Márton István adta elő e 
században először magyar nyelven a böl

cseletet, Stettner György a jogtudományo
kat tanította, és a kitűnő pedagógus társa

sághoz tartozott még Bocsor István a tör

ténelem tanításával. Tanárai már korán 
felismerték a bölcselet- és a természettudo

mányokban Tarczy kiemelkedő szellemi 

tehetségét. Az 1829/30 tanévben már se
gédtanár, a malhézis tanítója, 1830/31-ben 

pedig seniorrá választották.
Az iskola megbízásából az 1831/32-es 

évben Ibeiratkozott a bécsi egyetemre, ahol 

behatóan tanulmányozta a fizikát és mate

matikát. Itt érte az a megtiszteltetés, hogy 
Márton István halála után mint fiatal előadót 
megválasztották a pápai főiskolába a .physi

ka és Ibölcselettan” r. tanárává. A tanári állást 
azonban még nem foglalta el, hanem Ber

linibe ment, hogy tanulmányozza a külföldi 

egyetemeket. Két szemeszterre beiratko
zott a Iberlini egyetemre is. Itt tanulmányoz

ta Humphry Davy kémiai felfedezéseit és 

tölblb neves tudós munkásságát, majd a göt- 

tingeni, marburgi és wurabuigi egyetemeket 

kereste fel. Hazatérése után 1833- aug 16- 
án Ixriktatták a rendes tanári hivatalba, ahol 
azonnal a főiskola reformjához látott. Mint 

az új filozófiai irányzat hirdetője, az egyház

kerületi gyűlésen szemlbekerült a tanán kiír 

maradi felfogásával A megrovás eredmé
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nyeképpen 1839- április vegén elvették tő
le kedvenc tárgyát, a filozófiát. így T. L. a 
matematika, fizika, természetrajz, vegytan, 

geológia és gazdaságtan tanára lelt. Élénk és 
megragadó előadásaival, kiváló szónoki te

hetségével egyhamar országos hírű tanárrá- 
természettudóssá lett, hisz nem egy híres 

ember került ki T. L tanítványaként a pápai 
főiskolából: Jókai, Petőfi, Orlay, Ballagi 

Papp Dénes stb Nem volt megelégedve az 
iskola szellemi képzésével, és 1840-ben 

megalapította az .Ónképző Társulatot", 

amelynek mindvégig elnöke volt.

Később a Kir. M. Természettudományi 
Társulat r. tagja lett. 1838-ban az MTA lev., 
majd 1840-ben r. tagjává választották. Az is

kola újjászervezésében hervadhatatlan ér

demei között az iskolai nyomda megalapí
tását is meg kell említeni, melyben köny

vei sora jelent meg. A legkiemelkedőbb 

munkája a Természettan, melyet az MTA 

200 arannyal díjazott, s mely több kiadást 
is megért. Előszeretettel irt Vörösmarty Al- 

henaeumába, Több földrajzi, csillagászati, 

vegytani és természettudományi könyvet 

irt. T, L a harmincas és negyvenes években 
Magyarország egyik legkiemelkedőbb pe
dagógusa, legtermékenyebb szakírója volt, 

a természettudományi irodalmat tekintve 

úttörő munkát végzett; ennek elismerése
ként 1880. nov. 4-én Ferenc Józseftől a ki

rályi tanácsosi címet kapta meg. Utolsó 

éveit a pápai mintagazdaságban töltötte. 

Főbb nnívci
Népszerű é^rajz Pápa, 1838.; Természettan 

ü z  alkalmazott mathézissel egyesülve. Pápa, 
1838.; A német nyelvtan paradigmái. Pápa, 
1838.; Elemi (ismeretek a természettudomány

ból. Pápa, 1839.; Természetrj|z elemei Pápa,

1839., Tiszta mértan elemei l’ápa, 1841 .; Nép
szerű természettan, Pápa, 1843 , Természettan 

elemei. Pápa, 1844.; Kis természettan. Pápa,

1844 ; Földtan Pápa, 1844 ; Gazdasá#! xéptan 
Pápa, 1864 

Irodalom
TÖRÖK József. T L Akadémiai Emlékbeszé

dek 3/1. Hp.. 1885 . SZÉN ÁSS Y Árpád T L. 

életútja. Metény, 1983.

Szénássy Áijiáű

TARJÁN FERENC

(Budapest, 1895. nov. 4.- 

Budapest, 1956. nov. 28.)

Matematika-fizika szakos tanári oklevelét 

a budapesti Természettudományi Egyete
men szerezte. Kb. 40 évig működött mint 
tanár, gimnáziumokban, majd kereskedel
mi iskolában. 1946-tól volt igazgató, 1948- 
ban vonult nyugdíjha. A kandidátusi címet

1957-ben, halála után kapta meg.

1924. május 29-én ő tartotta a Zene

akadémián az első nyilvános rádióbemu

tató előadást. Ettől kezdve érdeklődése 
mindinkább a fizika technikai alkalma

zása felé fordult. Neki volt az első rádiója 
Budapesten. Szabadalmaztatott találmá

nya a lemezjátszók elektromos hangszedő- 

|e. „Clorophon" nevű színes filmjét 1929- 
ben Berlinben; térhatású, egyszalagos ana- 

glif rendszerű (piros-zöld szemüveggel 
nézhető) mozgófilmjét „Plasticophon” né

ven 1930-ban Budapesten és Berlinben, 
majd 1935-ben ismét Budapesten a Mű

egyetemen mutatta be. 1953-ban szabadal

maztatta tükrös sztereonéző készülékét, 
térhatású távolbalátáshoz való adó-vevő 

készülékét és a hangot optikai úton visz- 

szaadó fénygramofonját.
A „Clorophon” természethű színű t>e- 

szélőfilmjét Czakó Győző munkatársával 
együtt készítette. A felvevőgépen egymás 
alatt három objektív helyezkedett el. Az 
egyik előtt piros, a másik előtt sárga, a 
harmadik előtt kék színszűrő volt elhe

lyezve, é.s a 35 mm-es filmre egy expo
nálással három felvétel készült. Felvé

telnél egy-egy exponálás után a íilmsza- 
lag három kockányit haladt tovább. A ne

gatívról másolt pozitívon a pirosszűrős 
kockát teljes egészében pirosra, az alat

ta levőt sárgára, és a harmadikat kékre 
lesiették be. A film vetítésekor a képek 
egybefolytak é.s az eredeti színes kép 

volt lálható a vetítóernyőn A filmet a 
meglevő vetítőgépekkel lehetett vetíteni. 

A film háromszor olyan hosszú szalagra 
készült, mint a fekete-fehér, tehát a hang
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részért; háromszoros filmhossz jutott, 

ami nagy mértékben javította a hangok 

visszaadását.

A harmincas évek elején megszerkesz

tette a „Dr. Motor" nevű gépemberét, mely 

a Corvin áruházban működött egy ideig 

mint informátor. A természettudományok 

és a technika irodalmi népszerűsítésével is 

foglalkozott. Felkészült, sokoldalú feltalá

ló volt, és csak a hazai technikai élet sze

rény feltételei miatt nem ért el még több 

sikert.

Főbb művei
Hogyan születik a találmány Hp., 1935.; Atom- 
rakétán a Marsba. Hp , 1936.; Feltalálók mű
helytitkai. Hp.. 1942., Új találmányok és felfe

dezések lexikona. Hp., 1947.

Irodalom
GYULAI Zoltán T. F Fizikai Szemle, 1957

Hazai Lajns

TAiyÁN RF.ZSO

(Budapest, 1008 jan. 6. - 

Budapest, 1978. dec 21.)

Értelmiségi családban született, ám festé

szetet művelő édesapja nem tudott család

ja számára konszolidált anyagi körülmé
nyeket teremteni.

Középiskolai tanulmányait a Tavasz
mező utcai Zrínyi Miklós Gimnáziumban 
folytatta. Ekkortól a technika, különös

képpen a rádiózás már szenvedélyesen 
érdekelte Testvérével együtt ugyanakkor 

lelkesedett a zenéért és a színházért is
1925-ben érettségizett, ám a numerus cla- 
usus következtében a budapesti Tudo
mányegyetemre nem vették fel.

Egy esztendő .várakozás" után, mialatt 

alkalmi munkás volt, felsőfokú tanulmá

nyait a bécsi egyetemen tudta megkezde

ni. Főként fizikát, mellette matematikát, 

de filozófiát is hallgatott. Doktori disszer
tációját a harmincas évek elején a fénydlsz- 

perzió témakörében készítette.

A világgazdasági válság időszakában 
előbb a Ja mis, majd a lényegesen nagyobb

tekintélyű Adria biztosító társaságnál si
került elhelyezkednie Fokozatosan ott
honossá vált a biztosítási matematika szak

kérdéseiben, amiben Goldziher Károllyal 
és Jordán Károllyal elmélyülő barátsága 

is segítette.
Ifjúkori érdeklődését a modern techni

ka iránt nem adta fel. A harmincas évek vé
gétől kétszobás lakásában szinte .labora

tóriumot" épített ki. A híradástechnikai 
mérnökökből álló baráti köre is - Lukács 
Ernő, Lőbl Ferenc, Winter Ernő - inspirál
ta a kísérletezésre. A szignálgenerátor egy 

általa kifejlesztett kapcsolási variánsát a 
l’hilipsnek ajánlotta fel.

1944-ben munkaszolgálatra hívták be, s 
a szerencse játszott közre abban, hogy 
„mindössze” súlyos betegséggel vészelje át 

a nehéz időket.
A világháborút követően baloldali elkö

telezettsége és szaktudása révén jelentős 

feladatokat kapott a hazai tudományos és 
műszaki fejlődés irányításában. 1947-től 
az Egyesült Izzóban dolgozott, majd rövid 

ideig a Híradástechnikai Iparigazgatóság 

vezetője volt Az ötvenes évek elejétől a 
Posta Kísérleti Állomás helyettes vezetője

ként tevékenykedeti - miközben a hozzá 
oly közel álló kutatásokat is folytatni tud

ta - az 1953. februári letartóztatásáig. Két 
esztendővel később bekövetkező szabadu

lása - amiért barátai, köztük Hajós György, 
Hevesi Gyula, Winter Ernő minden követ 

megmozgattak - számára egy új életsza

kasz kezdőpontja. Haláláig, szinte min
den energiáját a kilxrrnelika jelentőségének 

hazai felismertetésére és művelésének elő
mozdítására összpontosította.

1956-tól több alapvető jelentőségű mun

kát közölt a kibernetika tárgyáról, fő prob
lémáiról, a „gondolkodógépek'’ korsza

kos jelentőségéről.

Az akadémiai kibernetikai kutatócso

portban Hatvany Józseffel, Kalmár László

val, Kozma Sándorral és másokkal együtt

működve, meghatározó részt vállalt az el

ső magyar elektronikus, digitális számító
gép, az M3 megalkotásában.
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Kiemelkedő érdeme, hogy az ötvenes 
évek második felétől fokozatosan, ahogy 

a helyzet engedte, megismertette a hazai 

szakmai közvéleményt a kibernetika, az in
formáció- és a kommunikációelmélet, az 
automaták általános és logikai elméletének 
számos eredeti eredményével és olyan 

klasszikusaival, mint Neumann János, M. 
Turing, C. E. Shannon, Kolmogorov és 

Norbert Wiener

A hatvanas években előbb a BME hír
adástechnikai tanszékén, majd az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottságban dolgozva 
is elsősorban arra törekedett, hogy a negy
venes években lxikövetkezett korszakos 

tudományos felismerések hazánkban is 

érvényre jussanak.
A műszaki tudományok doktoraként 

csendesen és következetesen dolgozott. 
Jól látta, hogy megannyi akadályoztatás 

ellenére, stratégiai jelentőségű tudomá
nyos problémákra irányítja a szakmai 
közvélemény figyelmét. Neumann János 

„A számítógép és az agy" című főművé

nek zárszavában írta nagy tudósunkról: 

„...olyan úton tette meg az első lépést, 
amelyen továbbhaladva új szervezési el

vekhez, és jobb automatákhoz és végső 
soron az agyvelő működésének jobb 
megértéséhez lehet eljutni”. Tarján itt
hon az elsők között értette meg ennek 
mélyebb jelentőségét.

I'óbb m iivel
A kibernetika fő problémái. Magyar Tudo
mány, 1956.; Neumann Jónás elektronikus 
számítógépekkel kapcsolatos munkássága. 

Matematikai Lapok. 195H 18. p.; Gondolkodó 

gépek llp,, 1958; Utószó Neumann János A 

számítógép é.s a/, agy című müvéhez Bp., 
1964 A kibernetika klasszikusai. Válogatott ta
nulmányok llevezelő és összekötő szöveg. 

Hp., 1965-; Hevezető tanulmány a Wiener. 
Notlten Válogatott tanulmányok című kötet

hez Hp . 1974 

Irodalom
Új Magyar Lexikon Kiegészítő kötet 1962

1980 Hp , 1981

/■'tízesén A iufnh

TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS

(Budapest. 1902. ápr. 28.- 

Budapest, 1977. ápr)

Geológus, paleontológus, a föld- és ás
ványtani tudományok doktora (1960) is
koláit és a Pázmány Péter Tudományegye

tem bölcsészeti karának természetrajz sza
kát Budapesten végezte, 1924-ben dokto

ri szigorlattal fejezte be tanulmányait A Ma
gyar Nemzeti Múzeum őslénytárában kezd
te szakmai működését, majd a bécsi Col- 

legium Hungaricum ösztöndíjasa Oihenio 
Ábel, a világhírű paleontológus mellett 

Hazatérve bekapcsolódott a M. Kir Föld
tani Intézet térképező munkájába külső 
munkatársként. Paleobiológiai tanulmá
nyokat folytatott és a természettudományi 

muzeológia terén tevékenykedett. 1945- 

49-ben a Természettudományi Múzeum 
főigazgatója, majd a Magyar Nemzeti Mú

zeum alelnöke, utóbb a Múzeumok és 

Műemlékek Országos Központjának föld- 
és őslénytani szakreferense és szakértője. 

1951-től a Magyar Állami Földtani Intézet 
múzeumi osztályának vezetője nyugdíjazá

sáig (1973).
A Magyarhoni Földtani Társulatnak a II 

világháború alatt titkára, folyóiratának 
(Földtani Közlöny) szerkesztője, majd tisz
teleti tagja. Paleobiológiai és paleopatoló- 

giai kutatással foglalkozott, az utóbbi tárgy
ban a magyarul mindmáig egyetlen kézi

könyv szerzője, Széleskörű ismeretterjesz
tői tevékenységet folytatott, munkásságá
nak súlypontja e területen van. Ijmbrechi 
Kálmán e téren kifejtett úttörő munkássá
gának mintegy a folytatója. Évtizedeken át 

tagja volt az Élet és Tudomány szerkesztő
bizottságának, számos könyve jelent meg, 
töbliek között gyermekmeséi is.

Fő művel
Paleobiológiai vizsgálatuk Magyarországból. 

Geol Hung ser Pál Bp.. 1932; Báró Nopcsa 

Ferenc kalandos élete Hp, 1945; Nagy magyar 
természettudósok Hp., 1958 . Paleopathulógia 

1 Az ősállalok patliológlája. Hp., 1960 ; Színes 

ísványvilág (TILT)! Lászlóval) Hp.. 1973 ; lóczy
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|j|tis. Up.. 1974., Expedíció az idrtllen. Hp. 

1977.

Irodalom
ALLOniATOKlS Irma T K. A halálára. Magyar 

Nemzet, 1977 ; JÁNOSSY Dénes: In memóriám 

Dottor A. T K Up.. 1978

Kaszap András

TASS ANTAL

(Temesrékás, 1876. ápr 14—

Budapest, 1937.jatt. 17.)

A budapesti Műegyetemen és a Tudomány- 
egyetem tennészettudományi karán tanult, 

matematika-fizika szakos tanárjelöltként. 
Közvetlenül tanulmányai befejeztével, 1899- 

ben kinevezték az ógyallai M. Kir Kon- 

koly-alapítványú Asztrofizikai Obszervató

rium adjunktusává, 1904-ben pedig obszer- 

vátorává. Az észlelő és feldolgozó munka 

mellett, főként 1903-tól az intézet admi
nisztrációja is mindinkább reá hárult, 1913- 
tól az obszervatórium címzetes aligazgató

ja, majd 1916-ban (az alapitó és igazgató 
Konkoly-Thege Miklós halála után) megbí

zott vezető. Miután 1918-ban Ógyallát meg

szállták a cseh csapatok, 1920-ban pedig a 

helységet Csehszlovákiához csatolták, meg
szervezte az értékes műszerállomány és a 

könyvtár Magyarországra menekítését.

1920-tól sokat fáradozott egy új ma
gyar csillagvizsgáló szervezésén, és e mun

kája nyomán 1921-ben sikerült létrehoznia 

a svábhegyi (ma: Szabadsághegy) Csillag
vizsgáló Intézetet, amely a következő évek

ben, meglepő gyorsasággal kiépült. Egé

szen az 1934. évben Ibekövetkezett nyug

díjazásáig minden energiáját az új csillag- 

vizsgáló fejlesztésének szentelte. (Az egy

kori budapest-svábhegyi Konkoly-alapítvá- 

nyi'i csillagvizsgáló ma az MTA Csillagásza

ti Kutató Intézete.)

Működésének első éveilien az intézet 
már régebben kialakult „rutin programjá

val", a hullócsillagok megfigyelésével és az 

adatok feldolgozásával foglalkozott A szá
zadforduló után már nagy szorgalommal és

érdeklődéssel látott hozzá a csillagda ak

kor kialakított, és a maga korában igen mo
dern programjának, a csillagászati lény mé

rés különböző feladatainak végrehajtásá
hoz. Számos változó fényű csillag fényév 

ségének megfigyelése mellett - ezeket a 

méréseit a német Astronomische Nach
richtenben közölte - elsősorban az ő mun
kásságához fűződik az égi egyenlítőtől 

délre fekvő, 10 fok szélességű égi övezet
7.5 fényrendnél erősebb csillagainak fé
nyességkatalógusa. (A déli csillagos ég 

photometrikus katalógusa... Bp., 1916., 

német nyelven is.)
Már ekkor is szívesen foglalkozott csil

lagászattörténeti kérdésekkel. Az említett 

katalógus bevezetéseként megírta a csilla
gászati fénymérés történetét; majd a válto

zócsillagok megfigyelésének történetét is. 
Ugyanakkor rövid, de tartalmas összefog

lalásban ismertette a csillagászati fényképe

zés fejlődését is. Ezek az írásai német nyel
ven is megjelentek, és ma is forrásérté

knek. Az 1920-as, 30-as években több 

részletes tanulmányt közölt a magyarorszá
gi csillagászat történetéről. E téren is fon

tos munkál végzett.

Csillagászati ismeretterjesztő munkás
sága is jelentős. Már 1924-ben (Wodeizky 
József professzorral együtt) megalapította 

a „Stella" Csillagászati Egyesületet, 1925- 
ben megindította a Stella Évkönyvek soro

zatát. 1927-ben a Stella folyóiratot. Ezt a 

szépen felvirágzó mozgalmat 1932-ben a 

gazdasági válság derékba törte. Érdemei
nek elismeréséül a német (de nemzetkö

zi jellegű) Astronomische Gesellschaft tag

jává választotta, a debreceni egyetemen pe

dig 1934-ben díszdoktorrá avatták.

Több művei

Kurze geschiclite und physikalische Hedeu- 
iun# dér i.ichtmesMing dér Sterne Das Wel- 
tall (Berlin), 1913 7. és 8.; A fényképezés sze
relje a csillagászatban. Az Időjárás, 1915. 4..

5 .6  , A tsillagfcnyesség-niérésck ponti óságá
nak fejlődése Stella Almanach, 1928; A ma

gyar csillagászat története. Stella (folyóirat). 

1931 3-4 ; í>ie Sternkunde in Ungarn Hulle-
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sin des Sciences Historiqucs, Histoire des Sci

ences, 1933.

Irodalom
MÓRA K T. A. Természeilud. Közi.. 1937. 
ápr, THKKÁN L : A. T. Vierteljahrsclirlft d Ast- 

ronomisdie Gesellsciuft, 72. 193H , IIAKTHA 

l  T A emlékezete. Föld é.s Ég, 1976. 5.

Bariba Lajos

TAUFFER VILMOS

(Kolozsvár. 185 l.jtU 2. - 

Budapest, 1934. dec 7.)

1874-ben .szerezte orvosi oklevelét a bécsi 
orvosi karon. 1874-től tanársegéd a bp-i 
szülészeti klinikán, 1876-1878-ban Frei- 

burgban nőorvos, 1879-ben Bp-en a szü
lészeti mötéttan magántanára, 1880-1908- 

ban a szülészet ny. tanára a bp-i II sz szü
lészeti klinikán Az operatív nőgyógyászai 

megteremtője, kiterjedt iskolát alapított, 
kidolgozta a szülészeti rendtartást és a bá
baképzés rendjét.

Főbb müvei

A nőgyógyászat kézikönyve Hp., 1916., Szülé

szeti rendtartás Hp., 1891 

Irodalom
FEKETE Sándor: T V. Hp., 1971

Kapronczay Károly

TELEGDI -ROTH KÁROLY

(Budapest, 1886. nov. 14.- 

Budapest, 1955- szept. 28)

A magyar földtani és őslénytani kutatás és 

oktatás e klasszikus alakja édesapjától, a 

magyar geológusok első nemzedékéhez 

tartozó Telegdi-Roth Lajostól örökölte el

hivatottságát A budapesti (fasori) evan
gélikus gimnázium elvégzése után a Tu
dományegyelem bölcsészettudományi 

karán szerzett 1908-ban természetrajz- 

és kémiából középiskolai tanári, 1909- 
ben pedig Koch Antal tanszékén föld

tan- és őslénytanhői doktori oklevelet. 
1908/09-lx.'n a Műegyetem ásvány-földta

ni tanszékén Schafarzik Ferenc tanárse

gédje. 1909 jún.-1929 júl. között a M. Kir. 
Földtani Intézet munkatársa, végül fő
geológusa. 1926-ban a pécsi tudomány- 

egyetem, Prinz Gyula meghívására, a 
geológia magántanárává habilitálta. 1929- 

.szept -1936. jűn. között ny. rk., majd ny. 
r. egyetemi tanárként a debreceni Tisza 
István Tudományegyetem Ásvány-Földta

ni Intézetét szervezi. 1936. júl. és 1945 kö
zött - miniszteri tanácsosi, majd államtit

kári rangban - a M, Kir. Iparügyi Minisz
térium bányászati kutatási osztályának a 

vezetőjeként az állami kutatási tevékeny
ség irányítója, Ezután a Pázmány Péter 
Tudományegyelem (már 1942-ben kelt 

és) most megújított ajánlatára 1946 őszé
től meghívott előadókent, 1947 ápnlisiól 
pedig ny. r. tanárként haláláig vezette a 

harminc évi szünetelés után újra felállított 

őslénytani taaszéket, s közben elnöke a 
Magyarhoni Földtani Társulat őslénytani 

szakosztályának is. Új életre kelti tanszé
két, és megírja az első magyar Ósállattan 

című, 813 oldalas tankönyvet (1953.,

1959-: Tankönyvkiadó).
Életművében a részletmegfigyelések 

pontossága a nagy összefüggések feltárá

sának igényével, a gyakorlati kérdések 
iránti érzékenységgel, széles körű tájéko
zottsággal és kitűnő pedagógiai érzékkel 

társult. Ma is érvényes módon dolgozta fel 
az egri felsőoligocén faunáját (1914), első

ként ismerte fel a várpalotai lignittelep 
miocén korát (1925), elsőként rögzítette a 
Dunántúli-középhegység ÉNy-i peremén 

az oligocén-eleji lepusztulás nyomait 
(1927) Magyarország geológiája I. című 

könyvében (Pécs, Danubia Tud. Gyűjt. 
104 , 170 p.) példás tömörséggel é.s a ma
ga idejében rendkívül korszeriien foglal
ta össze a Magyarországra és a környező 

hegységekre vonatkozó akkori ismerete

ket (1929). Ó indította meg tanítványaival 
együtt az Északi-Bakony korszeril földta

ni vizsgálatát, amely - mint azt a zirci 
„Panlheon"-ban elhelyezett és őt ábrázo
ló dombormű is mutatja - minden itteni, 
későbbi földtani kutatásnak megbízható
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alapja lett A 20-as években és a 30-as 

évek elején végzett gyakorlati kutatásai 
nagy lépésekkel vitték előre a középhegy

ségi eocén és a pécs-komlói liász kő

szénmedencék megismerését. Nagy ér
demei vannak a gánli, nyirádi, alsópere- 

pusztai és a villányi bauxit fölfedezésében 
és bányászatának megindításában. Irányí
tásával fúrták le a Darnó-vonal menti 
bükkszéki boltozaton hazánk első kőolaj- 

termelő kútját, s hasznosították e mező 
langyos vizét.

A Magyarhoni Földtani Társulat tiszte

leti taggá választotta. A Magyar Tudomá 
nyos Akadémia 1931-ben levelező taggá 

választotta, 1952-ben megkapta a kandi
dátusi, post mortem a tud. doktora foko

zatot.

Főbb müvei

Felső-oligooén fauna Magyarországból. Genlo- 

giv.j Hung Ser Geo! 1,1., 1912.; ROZLOZSNIK 

P. - SCHRÉTER Z -nal Az esztergomvidéki 

szénterület bányaföldtam viszonyai. 1922.; A 

várpalotai ligniuerület Földtani Közi . 54, 

1925 ; Das albaniseli-montenegrische Grenz- 

geliiet bei t'lav Neues Juhrb f. Min. Sonderbd 

1 1925.; infraoligocén denudidó nyomai a 

Dunántúli-középhegység észak-nyugati pere

mén. Föld. Közi., 57. 1927., Adatok az Északi 

Uakonyból a magyar középső tömeg fiatal 

mezozoó.s fejlődéstörténetéhez Mát. Term 

tud. Értesítő, 52. 1934.. Die neuesten Resulta- 

te dér Petroleumsdiürfungen in Ungarn. - Le- 

obener „Bergmannsiag”. 1937.; A bükkszéki ás- 

ványolajkutatás és termelés földtani tanulságai 

MÁFI Évk., 40. 1951

Irodalom

HORUMTZKY Ferenc T-R. K. emlékezete 

Földtani Köílflny, 1957.; DUDICH Endre Meg

emlékezés T-R. K.-ről Földtani Közlöny, 1985 

Balogh K álm án

TELEKI PÁL
(ftndapetf, 18? 9 non I - 

ISndapest, 1941 Áp*S)

Teleki Pált a nagyközönség általában 

mint tragikus sorsú politikust ismeri, 

pedig munkásságának nagyobb hányadát

a geográfia művelése tette ki, s a leg

kiemelkedőbb földrajztudósaink közé 

tartozik Lexikonunk jellegéből adódóan 
itt elsősorban tudományos életművével 
foglalkozunk.

Bár Budapesten született, erdélyi főúri 

családból származott, mely oly sok kiváló
ságot adott a hazának. Családi fészkük a 

Szatmár megyei Pribékfalván volt, ahova 
gyakran visszatért gondolatait papírra vet
ni. A budapesti Tudományegyetemen ta
nult jogot és államtudományt, az utóbbi 

tárgykörben ín doktori értekezést (Az el
sődleges államkeletkezés kérdéséhez) A 

híres Ázsia-kutató geográfus, Lóczy Lajos 
hatására földrajzi kérdésekkel kezdett fog
lalkozni. Bejárta Európa könyvtárait és el
készítette első nagyobb munkáját, A ja- 

páni szigetek cartographiájának történeté

hez címmel. Munkáját Párizsban Jomard- 
díjjal tüntették ki, Bekapcsolódott a Magyar 

Földrajzi Társaság munkájába, 191 l-től
1923-ig az egyesület főtitkára volt.

Tudományos pályafutásának fontos ese

ménye az 1912. évi észak-amerikai tanul
mányút, amelyen Cholnoky Jenővel vett 

részt. Nagy hatással volt rá az ottani gazda

sági élet rohamos fejlődése, tanulmányoz
ta ennek természeti és társadalmi hátterét. 

Ettől kezdve figyelmét idehaza is a terme
lő szférára irányította, ő alapozta meg a ma

gyar gazdasági földrajzot. Meghatározó 
szerepet játszott a Közgazdaságtudomá

nyi Egyetem elődjének, a budapesti Tudó
ira ny egy etemen 1920-ban megalakult köz
gazdaságtudományi karnak megszervezé

sében, ahová tanári kinevezési nyert. A 
következő években több nagy művet írt, 

amelyek a polgári gazdaságföldrajz klasszi

kus feldolgozásainak számítanak.

Tanári működésének 18 éve alatt (1920- 

1938) tanszéke a hazai gazdasági földrajz 

szellemi központjává fejlődött, kiváló szak 
emlx-rek nevelődtek ki oktatói munkásá
ga alati. Több kutatóbázis megalapítása 

fűződik a nevéhez a Szociográfiai Intézet 

és az Államtudományi Intézel (1926), Ma

gyar Táj- és Népkuiató Intézet (1938) Nép
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sűrűségi adatok felhasználásával megszer
kesztette Magyarország nemzetiségi tér

képét, melynek első változata a trianoni l>é- 

ketárgyalások idején vált nemzetközi hírű

vé („carte rouge")
A nemzet történetének válságos idő

szakaiban - tudományos munkásságát fél
beszakítva - politikai porondra lépett

1919-ben kultusz-, Hl. külügyminiszter,
1920-21-ben miniszterelnök, majd 1938- 
ban vallás- és közoktatásügyi miniszter, 

1939-től pedig másodízben is miniszterel

nök. Politikai pályafutása Hitler jugoszláviai 
támadása idején tragikus véget ért.

Ő volt az első hazai tudós, aki a gazda
ságot és a társadalmat földrajzi környeze
tébe ágyazva vizsgálta. Kimutatta ezek 

szerves összefüggéseit, kölcsönhatásait 

Tájszemléletét az okozati elvek alkalmazá
sa és a szintetizáló módszer jellemezte A 

földrajztudomány széles látókörű, dialek

tikus gondolkodású kiemelkedő alakja 
volt.

I óbb müvei

A földrajzi gondolat története Akadémiai szék

foglaló. Hp., 1917.; Amerika gazdasági földraj

za Up,, 1922,; The Evolvitlon of Hungary and 

iLs Piacé in European History. New York, 1923., 

A modern földrajz és oktatása Hp., 1923-; Ál

talános gazdasági földra|z. Bp., 1927.; A gazda

sági élet földrajzi alapjai. 2 köt. Hp., 1936.

Irodalom

CHOLNOKY .J,; T 1* Frtldr. K özi, 1939 4 , 

1941 2.; T1LKOVSZKY L T. P. Bp 1969., 

KISH G. Paul Teleki, 1H79-1941. Geograp- 

hers Biobibliographical Studies 11. köt New 

York. I9WÍ, HÓNAI A : T P, a geográfus Foldr 

Műz. Tan. 6., Érd, 19H9- (Földrajzi műveinek 

Bibliográfiájával)

Balázs Dénes

TELEKI SAMUÉI.
(Ocntyexzcg, 1739 h o c . 17.- 

liécf, 1822. aug 7.)

A maros vásárhelyi Teleki Téka alapítójának 

nagyapja Teleki Mihály, Apafi Mihály erdé
lyi fejedelem első tanácsúra, apja Teleki

Sándor tordai főispán és guberniumi taná
csos, anyja petki Nagy Zsuzsanna volt.

Gyermekéveit a Fehér megyei Celnán 
tölti. Húszesztendős korában külföldi tanul

mányútra indul. 1759-1763 között Fran
ciaország, Svájc, Hollandia egyetemein 
humán- és természettudományos ismere
teit gazdagítja. F.közben több neves köz- és 
magánkönyvtárai is meglátogat és foglal
kozni kezd a könyvtáralapitás gondolatá

val. 1763. november 17-én másfél ezer 
kötettel tér haza Erdélybe. Sárdon, majd a 

Marosvásárhely közelében fekvő Sárom- 
berkén telepszik le,

Számos tervvel érkezik, de hamarosan 
látnia kell, hogy tudományos próbálko
zásainak a liazai elszigeteltség nem kedvez. 
A külvilággal való kapcsolat fenntartására 

az egyetlen lehetőségnek a levelezés bizo
nyul, Természettudományos érdeklődésé

nek megfelelően svájci, francia tudósokkal 

elsősorban matematikai-fizikai kérdésekről 

tárgyal, A Téka ma is őrzi Dániel és Johan- 
nes Bernoulli bázeli tudósok, Alexis Claud 

Clairaut és Charles Marié La Condamine 
francia matematikusok, Albert Socin báze
li fizikaprofesszor eredeti leveleit. Telekit 

nemcsak természettudományi kérdések 
foglalkoztatják Hozzákezd évtizedekig 
tartó klasszika-filológiai gyűjtőmunkájá

hoz, melynek eredményeként 1784-ben 
Ulrechlben megjelenik Janus Pannonius 

műveinek kritikai kiadása.
Levelezésének nagy részét azonban az 

ismert európai könyvkiadókkal, nyomdá
szokkal, bibliopolákkal folytatott kapcso

lattartás teszi ki A kortárs főúri könyv
gyűjtők legtöbbjétől eltérően nem alkalmaz 
hivatásos könyvgyűjtőt, könyvbeszerzőt. 

Maga lárgyal a könyvek áráról, maga válo
gat az egyes kiadások közül és építi ki 
40000 kötetet számláló enciklopédikus 

könyvtárát. 1770-lx;n feleségül veszi ikiá- 
ri Bethlen Zsuzsannát (1754-1797), aki 
férje melleit maga is foglalkozni kezd a 
könyvek gyűjtésével Kétezer kötetes ma
gyar nyelvű könyvtóra a marasvásárhelyi 

Teleki Téka szerves részét képezi.
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1774-ben Kükullő vármegye főispán

jává nevezik ki, s ezzel elkezdődik közhi
vatali megbízatásainak hosszú sora. 1787- 

ben alkancellárá nevezik ki, s euól kezd
ve Bécsben él Négy év múlva az önálló
sult erdélyi kancellária élére kerül. 1822- 

ben bekövetkezett haláláig aktív részese az 
erdélyi ügyek intézésének. Látja hazája el
maradottságát, s hangsúlyozza a tudomá
nyok művelésének szükségességét. Lé

nyegében a tudományos közkönyvtár ala
pítási terve is ezt a célt kívánja szolgálni. 

Emellett erdélyi tudósokat támogat, számos 

külföldön tanuló diák mecénása, iskolákat, 
kollégiumokat pénzadományokkal segit 

1799-1802 között megépíti a marosvá
sárhelyi könyvesházat, mely 1802 őszétől 
nyilvános közkönyvtárként működik Té

kájába egybegyűjtötte a XV-XIX. század 

legkiválóbb könyvtermékeit, folyóiratait, 
nyugati akadémiák, tudós társaságok idő

szaki kiadványait Ez az anyag jó szelle
mi háttérként szolgált a természettudomá

nyok műveléséhez, a Bolyaiak is használ

ták. A könyviár 1803-tól vezetett olvasó
naplói azt tükrözik, hogy a Téka egyko

ri haszonélvezői a matematika, fizika, 

kémia, orvostudomány, botanika, építé
szeti munkák mellett a történelmi, filozó

fiai, teológiai, jogi, politikai, földrajzi vagy 

klasszikus irodalom műveit is használ
ják. Könyveinek megőrzését s az állo
mányban való könnyebb tájékozódást kí

vánja elősegíteni Teleki a Bécsben nyom

tatásban megjelent négy köteles könyv
tárkatalógusával Ez a kor tudományos 

színvonalán álló, szakszerű bibliográfiai 
követelmények szerint készült munka, 
mely szaktudományonként sorolja fel a 

könyvtár állományát.

hőbb művei

Janus Pannonius Formám Hars pnma-altéra 

Traiecti ad Rhenuin, 1784 liihliothecae Samu- 
ells S K I , Com Teleki de Szék Pars Príma- 

Quarta Viennae, 17%. 1*00.1811, IH19; Gróf 
T. S. erdélyi kancellár úti naplója 1759-1763 

Maros-Vásárhelyt. 1908.; Kéziratban. Levelezé

se; Exoerpta statistico-polltioo história; Opinio

de ruevis manipulationis et administrationis ne- 

gotiorum publicorum

Irodalom
GULYÁS Károly: Gr. T. S. levelezése külföldi 

matematikusokkal. Mathematikai és Physikai 

Lapok, 1912.; TELEKI Domokos: A marosvásár- 

helyi Teleki-könyvlár története. Kolozsvár, 

1931 ; SPIESS Ottó- Basel, 1760 Nach Tagebii- 

chern der Gráfén Joseph und Sámuel Teleki. 

Haséi, 1936.; DEÉ NAGY Anikó; Könyv, könyv

tár, információ 200 évvel ezelőtt. Korunk, 1972. 

9 sz., Uó T. S. és a Teleki Téka Bukarest, 

1976.

Deé Nagy Anikó

TELEKI SÁMUEL

(Sáromberke, 1845, nov. I-  

Budapest, 1916. márc 10.)

Debrecenben tanult, majd a göttingeni é.s 

a berlini egyetemen természettudományi 

tanulmányokat folytatott. 1886-ban expe
díciót szervezett az akkor még „fehér folté

nak számító egyenlítői Kelel-Afnkába. Kí

sérőként Ludwtg v. Höhnel (1857-1938) 

sorhajóhadnagyot választotta. Az expedí

ció összeállítása é.s felkészítése Zanzibár- 

ban történt, innen indultak 1887. jan, 23- 
án Kenya partjai felé. Mintegy 300 teher
hordóval febr. 4-én kezdték meg a kb 
másfél éves kutalóutat. Ennek legfontosabb 

eredményei;
A kb 3000 kilométeres, jórészt ismeret

len tájakon áthaladó útszakasz térképe

zése; a Rudolf- és a Stefánia-tó, valamint a 

róla elnevezett Teleki-vulkán felfedezése; 

a Kilimandzsáró és a Kenya-hegy 5310 m,

ill., 4680 m magasságú (minden addigi kí
sérletet meghaladó) megmászása; a Ke- 

nya-hegységben egy glaciális völgy és ten
gerszem felfedezése; hiteles híradás ed

dig ismeretlen vagy alig ismert népcso

portokról Nemcsak a hazai, hanem az 

egyetemes fotótörténet szempontjaiból is 

páratlan értékű fotódokumentáció készíté

se (az első eset, hogy egy kárává nos ex|>e 
díció útját végiglényképezik), tekintélyes 

tárgyi etnográfiai anyag gyűjtése, amely a
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Néprajzi Múzeum afrikai gyűjteményének 
alapját képezi. Számos tanulmány térti let 

számára hasznosítható megfigyelések, az 

expedíció élelmezését is szolgáló vada

satok nyomán létrejött, egyedülálló ál- 
latbőr- és trófeagyűjtemény. A két tó és a 
Teleki-vulkán felfedezése kiindulásul szol
gált a kelet-afrikai árok-rendszer kialaku
lását megmagyarázó, új fejlődéstörténeti el

méletnek.
Teleki későbh is tett nagy utazásokat:

1893-ban Indiában és az indonéziai sziget
világban jári; 1895-ben ismét visszatért Af

rikába és újra eljutott a Kilimandzsáróhoz 
Két magyar és egy osztrák expedíció 100 

év után megismételte Telekiék útját, így ál
lítva emléket a nagy felfedezőknek.

Irodalom
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 5 sz 10HH 
(Teleki külOnszám); Évfordulóink 1992.

Bariba Lajos

TELKES MÁRIA

(Budapest, 1900 dec. 12.- 

Btidapesl, 1995 dec. 2.)

Iskoláit az angolkisasszonyoknál kezdte 

és a Sophianumban fejezte be Mindvégig 

osztályelső volt, érettségi bizonyítványa is 
kitűnő volt. Ezt követően a budapesti Tü
dő mán y egyetem matematika-fizika tanári 

szakára iratkozott be, ahol rövidesen Rybár 

István professzor tanszékén asszisztens

ként dolgozott. 1924-ben Pestre látogatott 
Ludvlg Ernő clevelandi magyar konzul, 

Mária nagybátyja, és kivitte magával Ame

rikába, ahol rövidesen elhelyezkedett a 

dr George W. Cryle professzor vezette 

clevelandi biofizikai laboratóriumban. Itteni 

munkája a testszövetek in vitro sugárzásá

nak a mérése volt. Kimutatta, hogy a kipre

parált agy felszíne is bocsát ki infravörös 
sugárzást. E célra rendkívül érzékeny de
tektort, valamint infravörös fényképező

gépet dolgozott ki
1939-tól kezdve mint a massachusettsi 

Technológiai Intézet tanára a Nap energiá

jának hasznosításával foglalkozott. 1948- 
ban Doverben az ő tervei alapján építették 

fel az első napenergiával fűtött kísérleti 
házat.

A Telkes-féle háznál egy három méter 

magas üvegfal mentén a Nap felmelegitet- 
te a levegőt, s ezt egy glaubersót tartalma

zó tartályrendszer köré fúvatják. A kris
tályvizet tartalmazó só a hőt absorbeálja. Ez 
a hő bizonyos hőmérsékleten - pontosan 
32,38 Celsius foknál - a kristályokat megol

vasztja. Az ezt követő lehűléskor a nátrium

szulfát (a glaubersó kémiai neve) újra kris

tályosodik, s ekkor a felvett olvadási hő ún. 
kristályosodási - vagy ahogy a kémiában 
nevezik - dermedéM hóként felszabadul.

T. M. érdeme elsősorban az első napház 

építése, melyet további napházak követtek, 
s ezzel a napenergia kutatásra hívta fel a fi

gyelmet, Világszerte megindullak a kísér
letek a nap energiájának hasznosítására, 

hol kémiai úton, hol pedig a közvetlen vil
lamossággá történő átalakításával (Thermo- 

elem, fototranzisztor stb.).

A későbbiek folyamán T. M. még to
vábbi két napházat tervezett. 1950-ben az 

intézet Telkes Máriát nevezte ki a kutatá

sok élére. E kutatások során jutottak el 
egy olyan, napenergiával működő desztil
láló lerendezés megalkotásához, amellyel 

a tengervizet lehetett ivóvízzé alakítani A 
sós vizek sótalanítása napenergia segítsé
gével egyik jelentős szabadalma, melyei a 
trópusokon alkalmaztak. A napenergia 
mennyisége erősen ingadozik és gyakran, 
akkor a legcsekélyebb, amikor a legtöbb

re lenne szükség, T. M. olyan hőtárolókat 
szerkesztett, amelyek hosszabb időn át 

képesek a hőenergiát készletezni.
Tudományos felfedezései közön tart

ják nyilván a hideg tárolását is, amelynél a 
hőtárolás szabályait alkalmazta, s melyek 
épületek kiimatizálására szolgáltak

Eredeti kémiai hőtárolási felfedezései 
egy teljesen új technológiává nőtték ki 
magukat, melyek sok új felfedezéshez ve
zettek a hő- és légkondicionáló iparban. 

Kilencven éves korában 4.954. 29ft/1990
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szám alatt jegyzett szabadalma ts a hideg- 

tárolás új lehetőségéről szólt. Több mint 
100 cikket publikált és szabadalmainak 
száma meghaladta a 20-at. Tizenkét külföl
di kitüntetésben részesült Meghalni haza

jött Magyarországra

Főbb művei
Effíciency of tltermoelectric generátor* Jovim. 
of Applied Physics 1947 , Thermoelectrie po- 
wer and resistivity uí nulerials. Amencan Mi- 
ncnilogist 1950.; Future uses of solar energy 
Hull Atomic Science 1951.; Solar lliermoe- 
lectric generators Journ of Applied Physics 
1954 ; Power output of tliermoelectric generá
tor*. Journ. of Applied Physics 1954.; Thermo- 
electric generátor* Solar Energy Research, 
Wisconsin 1955.; Fresh water from sea water 
liy solar dislillation Ind and Eng Chemistry 
1953-; Solar Energy Research Wisconsin 1955.; 
Solar sulis. Froceedings, World Syniposium 
on Applied Solar Energy, Phoenix, Arizona 
Menlo Park 1956., Solar liou.se beating Proc 
World Symp on Appl. Solar Energy Phoenix 
Menlo Park 1956.

Pap János

TERKÁN LAJOS
(Székesfehérvár, Itt??, ápr 28 - 

Budapest, 1940. márc. 26.)

A budapesti Tudományegyetemen tanult, 
matematika-fizika szakos tanári oklevelet 

szerzett. ma|d 1900-ban a Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet kalkulátora lett 

Innen hívta meg - Kövesligethy Radó aján
lására - Konkoly Thege Miklós az állami 
kezelésbe átadott ógyallai Asztrofizikai 

Obszervatóriumba. Itt kezdetben a csilla
gok vizuális, majd fotogralikus fényméfé- 

sével foglalkozott.

Nagy érdeklődéssel foglalkozott a csil

lagok színmeghatározásával. és az ebliől 

levezethető hőmérsékletmérésekkel. Éti

ből, az akkor ú| és kidolgozatlan tárgyból 

készítette doktori értkezését 1904-ben, 

Állócsillagok hőmérsékletének meghatá

rozása" címen Az általa alkalmazott mód
szer a vörOs és sárga színű csillagokra jó 
elveket adott, és akkoriban úttörő jelentő

ségű volt. Érdekes számításokat végzett a 
béta Lyrae kettőscsillagra vonatkozóan 
is. Közben a légköri fényelnyelés kérdé

sével is foglalkozott, és kidolgozott egy 
módszert a Nap tejútrendszerbeli moz

gásának meghatározására (az általa nyert 
adatok igen közel állnak a jelenleg elfo
gadott értékekhez)

Cikkei a Németországban megjelenő, 

nemzetközi jellegű Astronomische Nach

richtenben, a Mathematikai és Physikai 

Lapokban, a Mathematikai és Természet- 

tudományi Értesítőben, valamint a meteo
rológusok és csillagászok közös folyóira
tában Az Időjárásban jelenlek meg; az 

utóbbi csillagászati rovatának Ls szerkesz
tője volt, 1907-1915 között. Itt látott nap

világot cikksorozata Az astrophysikai meg

figyelések módjai címmel (Az Időjárás,

1911-12).
1912-ben nyert magántanári képesítést 

az asztrofizika tárgyköréből Munkásságál 
azonban félbeszakította az első világhábo

rú Miután az ógyallai Asztrofizikai Ob
szervatórium 1919-ben Csehszlovákiához 

került, hosszabb ideig kutatási lehetőség 

nélkül maradt. Az 1920-as években Tass 

Antal igazgatóval együtt sokat fáradozott az 

új magyar állami csillagvizsgáló (a svábhe

gyi Konkoly alapítványú Csillagvizsgáló, 
ma MTA Csillagászati Kutató Intézet) meg

szervezésén
Mint az új budapesti csillagvizsgáló fő- 

obszerválora, itt is elsősorban a csillagásza
ti fénymérés programján dolgozott. Meg

kezdte a változófényű csillagok fotografi- 

kus fényesség meghatározását, majd 6 

kezdeményezte a kisbolygók keresését és 
követését. Lényegéin az általa kidolgozott 

kutatási terv szabta meg az 1960-as évekig 

a csillagvizsgáló tevékenységét 1935-lx‘n 

vonult nyugdíjba, megfigyeléseinek fel

dolgozásán azonban haláláig dolgozott.

Irodalom
I. K (LASSOVSZKY K ) T L Csillagászati La
pok. 1940.; HAKTIIA L 'I' l.-ra emlékezünk. 
Mid és Ég. 12 1977

Hunba Lajos
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TESSEDIK SÁMUEL

(Alberti, 1742. ápr. 20- 

Szatras, 1820. dec 27.)

A pozsonyi evangélikus gimnáziumban, 
majd 176l-1762-ben a debreceni refor

mátus kollégiumban tanult 1763-tól a 
NÜrnberg melletti erlangem egyetem teo- 
lógtat karának volt a hallgatója, de a tenné- 

szettudományi, az orvasi és a bölcsészeti 
előadásokat is látogatta 1765-ben tanul

mányutat tett az északnémet, szászországi 
és porosz városokban. A látottak nyomán 

„fogamzou meg a kanálísépítés, a folyók és 
a mocsárok szabályozása, és helyesebb 

felhasználása iránti szeretet". Az itt megis
mert iskolarendszer a gyakorlati munkát 
helyezte előtérbe. Nagy tervekkel indult 

haza.

Rövid ideig Surányban voll házitanító. 
1767-ben Szarvasra került segédlelkész

nek. 26 éves korában igazgató lelkésszé vá
lasztották, s ezt a tisztségét a többségében 
szlovák anyanyelvű gyülekezetben 53 éven 
át, haláláig meg is tartotta

Több mini öl évtizedes munkásságát 
elsősorban az alföldi elmaradott könilmé- 

nyek között élő jobbágyparaszlság szel
lemi és gazdasági felemelése vezérelte 
Külföldi tapasztalatai alapján minden baj 

forrását a tudatlanságban látta. Jó peda

gógiai érzékkel a fiatalok tanítására for

dította legtöbb idejét. „Akié az iskola, 
azé a jövő" vallotta. 1780 május 8-án 
megnyitotta saját költségén épült „Gya
korlati Gazdasági Szorgalmatossági Is
koláját, amely egyben a világon az el

ső gyakorlati jellegű gazdászati és ipari is

kola volt a parasztfiaialok részére A val

lásos és humán lellegű oktatás helyett a 
természettudományi és a mezőgazdasá

gi ismeretek elsajátítását helyezte elő
térik* Saját tantervé alapján folyt a taní

tás, a tankönyvek többségét is ó ina. Is
koláját könyvtár, lalx>ratórium, szemlél

tető gyűjteményitr egészítette ki Meg

szervezte a leendő néptanítók gazdasá
gi továbbképzését is. Festetics György

meghívta az 1797-ben megnyílt keszt
helyi Georgikon Tanintézet igazgatójá
nak 1803-ban az ő tervei alapján nyílt 

meg a nagyszentmiklósi gyakorlati gaz
dasági szakiskola, és ugyanebben az év
ben, a szentpétervári gazdaképző iskola 

létesítésekor, Oroszországból is kikér
ték a tanácsait.

Jelentősek a mezőgazdasági termelés 
fejlesztésére irányuló munkái is. 1780-ban 
6 kh, 1791-ben további 39 kh műveletlen 
szikes földet kapott Szarvason „gyakor

lati kert alapítása" céljából. Itt kezdte 
meg kísérleteit. A mezőgazdaságnak szin

te valamennyi ágazatával foglalkozott. 
Talajjavítást kísérleteiben 17-féle mód
szerrel próbálkozott Közülük a „digó- 
zás"-sal érte el legjobb eredményeit, 

amelyet mintegy másfél évszázadig alkal

mazlak a szikesek javítására. Istállótrágyá- 

zási és az akkor még teljesen ismeretlen

nek számító műtrágyázási kísérletekkel Ls 
foglalkozott. Nevéhez fűződik a lucerna 
és a lóhere hazai meghonosítása Felka

rolta az akkor még kevésbé közkedvelt 

kukorica termesztéséi Elsőnek termelt 
cukorrépát. Nagy figyelmet fordított a 

rost- és az olajnövények megismerésére, 
a rétek-legelők gondozására. Az alföldi 
homoktalajok megkötésére nagyarányú 
fásításba kezdeti, meghonosította az akác

fát Faiskolát létesített, s bebizonyította, 
hogy az Alföldön is lehet nemes téli gyü
mölcsöt termelni. Megtanította a gazdá
kat a helyes szőlőtermesztésre, a bor ke
zelésére Eperfákat ültetett, hogy a kül
földön akkor fellendült selyemhernyó
tenyésztést itthon is kifejlessze. A pálin
ka-, sör- és az ecetgyártás új módszerei
vel ts kísérletezett, foglalkozott a növé

nyek tartósításával.
Sokat tett Szarvas korszerű kialakítá

sáért, egészségesebb életéért. Sajnos ál
landóan harcban állott közvetlen kör
nyezetével. Népe. de még munkatársai 

sem tudtak lépési tartani az újabb utakat 
kereső, jobbító szándékával A nagymfl- 
veltségú, öl nyelvet beszélő pap, széles
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körű munkájára vonatkozó terveit, kí

sérleti tapasztalatait írásba is foglalta. 
Több kötetnyi prédikációi mellett írt tan

könyvet, olvasókönyvet, közel 140 gaz

dasági szakmunkát. Hitét sohasem veszí

tette el. „A természet szépségeiben, ker
temben, a vetésekben és szőlőskertem
ben, saját és mások gyermekeiben, a 
kertészkedésben és méhészetben nagy 

gyönyörűségem volt - írta önéletrajzában

- s ezek körül oly sok mulatságot talál

tam, hogy mindig vidor és elégedett vol

tam."

Főbb munkái
D ér Landm ann in U n garn , w a *  er ixt u nd  
w as er <«in k ftnnte nebst einem  Pláne vnn ci
nem  regulierten D orfe. Pest, 1784. M agyarul: 
A  p arasztem b er M agyarországon  m itsoűa és  
mi le h e tn e  (Ford , K Ó N Y I Já n o s )  P écs , 
1 7 8 6 ,  Ö kon om isch -ph ysikalisch -stalislisch e 
Ilem erkun gen  iiher den  gegen w artigen  Zus- 
tand d e s  L an d w esen s in U ngarn 17 8 7 ., Tes- 
ch ed ik  Sám u el rtnéletirása, (Pord. ZSILIN 
S Z K Y  M ihály) Pest, 18 73 .; T  S. válogatott pe- 
dagógial m űvei. (Szerk V1N CZE László) B p .,
19 56

Irodalom
TÓTH Lajos T  S. pedagógiai reform tevékeny- 
sége Hp., 1980., FtJK Li|Os T  S. ( 17 4 2 - 18 2 0 )  
In: Agrártört. IV. (Új kiad. 3- keit.).

P Hartyányi Borbála

THAN KAROLY

(óbecte. 18)4 dec 20 - 

fítidapesl, I008 flil.& )

Apja gazdatiszt volt a becsei királyi urada

lomban. Bátyja. Mór történelmi festésze
tünk egyik kimagasló a lakja Károly 1849- 

ben. gimnazista kofában egy szülővárosá

ban táborozó tüzérezreddel elvonult „ágyú
inasként", s részt vett az erdélyi hadjárat

ban A fegyverletétel után hazatérve any

ját holtan, apját állásából ellxxsátva talál

ta. Patikussegédnek állt be egy körösladá- 

nyi, majd hódmezővásárhelyi, végül szege
di patikába. Utóbbi helyen magánúton tet

te le az érettségit. 1853-ban a bécsi egye

temre iratkozott be, ahova ösztöndíjat sike
rült szereznie. Gyógyszerészeti tanulmá
nyokat folytatott Bécsben szerezte meg 

doktorátusát is, majd Hedtenbacher, a ké

mia professzora maya mellé vette tanárse
gédként Ösztöndíj segítségével jutott el 

Heidelbergbe, Bunsen mellé. Bécsbe visz- 
szatérve, 18ó0-ban magántanán képesí
tést szerzett.

A pesti Tudományegyetem akkori ké
miaprofesszora nem tudván magyarul, 
Grazba távozott, igy állására pályázatot 

hirdettek, melyet a fiatal bécsi magántanár, 
Than nyert el. Kezdeményezésére és rész
ben tervei alapján épült fel 1872-re a Tu

dományegyetem új, akkor igen korszerű 
kémiai épülete a Múzeum körúti kertben. 
Az MTA 1860-ban iev., 1870-ben r. tagjává, 

1907-ben másodelnökévé választotta. 1862- 
től 1872-ig a Természettudományi Társulat 

alelnöke, 1880-ig elnöke, 1875/76-ban a 

Tudományegyelem rektora volt. Tagja lett 

a főrendiháznak is, tudományos érde
meiért bárói címre kívánták emelni, de 

halála miatt ezt már csak fiai örökölték. 
1895-ben kezdeményezésére és anyagi tá

mogatásával jött létre a Magyar Chemiai Fo
lyóirat, az első maradandó értékű magyar 

nyelvű kémiai szaklap

A kémiának majd minden ágát művel

te Nevéhez fűződik két, máig használt 
analitikai mérőoldat faktorbeállító anya
gának, a kálium-bikarbonátnak é.s káli- 

um-bijodátnak (Than-só) a bevezetése. Ó 
javasolta elsőnek az elemzések eredmé

nyének ..ionformában" való megadását, 

még jóval az Arrhenlus-féle ionelmélet 

megalkotása előtt. Elsőnek foglalkozott 
hazánkban színképelemzéssel. Felfedezte 

a karbonil-szulfidot. Elsőként definiálta 

egzaktul a gázok mól-térfogatának fogal
mát. Vizsgálta a hidrogén égéshőjét és jó 

pontossággal meghatározta annak éné

két. 1895-ben jelent meg „A qualitativ che

miai analysis elemei” című könyve. A „Kí

sérleti chemia elemei" című tan- é.s kézi
könyve (1. köt. 1897/98, 2. köt. 1907.) ki

magasló értékű é.s jelentőségű volt.
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Irodalom
SZAHADVÁKY, F  History n f Analytical Chc- 
mistry.; O xford, 1966.; SZAHADVÁKY Ferenc. 
'Hl K Hp.. 1972

Szabadváry Ferenc

THANHOFFER IAJOS
(Nyírbátor, I84£ non 2}.- 

Rudapesl, 1909■ márc. 22.)

Középiskoláit a pestt piaristáknál, orvosi 
tanulmányait ugyancsak Pesten végezte. 

Már medikus korában három pályadíjat 
nyert a haránlcsíkos izmokban levő ideg
végződésekkel, a rovarok Malpighi-edé- 

nyeivel és a májbetegségekkel foglalkozó 
egy-egy dolgozatával. Balassa professzor 
vette maga mellé műtőnövendéknek, majd 

1868-ban az élettani inézetben Jendrassik 

asz-sztsztense lett; 1872-ben egy. m tanár
rá képesítették és még ugyanabban az 

évben megkapta rendes tanári kinevezé
sét a Pesti Állatgyógyintézet élettani és fi

zikai tanszékére. Itt működött 1890-ig, 
amikor i.s a Lenhossék halálával megüre

sedett orvoskart anatómiai intézet igazga
tójává nevezték ki. Itt dolgozott agyvérzés 

következtében bekövetkezett haláláig; 

hamvai a Kerepesi temetőben nyugosz- 
nak

Sokoldalú tudományos tevékenysége 
felöleli az élettan, szövettan, anatómia és 
az állatorvostörténelem széles területeit. 

Folyóirati közleményei mellett Az összeha

sonlító élet- és szövettan alapjai (Bp., 

1883 ) című könyvét egyidejűleg német 
nyelven Stuttgartban is kiadták; kitűnő 

könyvet irt A mikroszkóp és gyakorlati al

kalmazása címmel, e műve a magyaron ki- 

vxil német és orosz nyelven is megjelent. A 

szövetek és szervek szerkezete című mű
vét a MagyarOrvosi Könyvkiadó Társulat 

adta ki 1894-ben, ugyanakkor A szövettan 
és szövettani technika című kétkötetes 

műve is napvilágot látott. T. F., aki kitűnő 
rajzoló volt, 37 gyönyörű fametszettel il

lusztrálta Bőke Gyulának, a lülészet első 

magyar professzorának tankönyvéi, saját

könyveinek gazdag képanyagán kívül kő
rajzos ábrái díszítik Matgó Tivadarnak Dar

win és az állatvilág (Pest, 1869.) című 
munkáját és művészi rajzaiban gyönyör

ködhetünk Anatómia és divat című köny
vében.

T. F. fordította magyarra Graber: Az álla
tok mechanikai műszerei (Bp., 1895.) című 
könyvét; megírta Az állatorvostudomány 
és állatorvosi szakoktatás története Ma

gyarországon (Bp., 1888.) című első magyar 

nyelvű állaiorvostörténelmi művet is.

Az összehasonlító élettan eredményes 
művelése mellett különös előszeretettel 
foglalkozott szövettannal, különösen az 

idegrendszer szövettanával és a mikro- 
technikával. Ragyogóan felszerelt szö
vettani laboratóriumában sok neves kül

földi tudós is megfordult. Figyelemre 
méltó idegszövettani tevékenységén kívül 

nevéhez fűződik a központi idegrend
szer kórszövettani tanulmányozásának 

hazai megindítása is: a lovak Trypanoso- 
mák okozta ún. tenyészbénaságának ideg

rendszeri elváltozásairól magyar és német 
nyelven kiadott művei (1876-1882) úttö
rő jelentőségűek. Anatómus professzor

ként kifejtett működéséből különösen 
tanítványok nevelését (pl. Davida Leó, 
Tellyesniczky Kálmán) emeljük ki: kü

lön hangsúlyt érdemel, hogy Tellyes
niczky érdeklődését ő keltette fel a mű

vészeti anatómia iránt
Érdemeit a MTA a 37 éves tudós lev, tag

gá, majd 1892-ben rendes taggá válaszláp 
sával; az uralkodó kir. tanácsosi dm odaíté

lésével (1888) és vaskoronarenddel (1896); 
a Tudományegyetem orvosi kara ny. rk., 

majd ny. r. tanári kinevezéssel, a Kir Or

vosegyesület Balassa-díjjal, a Magyar Orszá
gos Állatorvos Egyesület, valamint a Kir. 
Magyar Term. Tud Társulat elnöki, ill. 

alelnöki tisztség reáruházásával méltá

nyolta.
Emlékét művein kívül az Állatorvostu

dományi Egyetemen felállított márvány 

emléktábla, szülőhelyén ugyancsak em

léktábla és iskolanév is őrzi.
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Irodalom

Z1MMERMANN Á  T. L-rú l. Állatorv. L 194 3 . 
KO VÁCS G Y ,  FEHÉR G y  B io grjp h ia . H p ,
1967., FA ZEKA S Á T. L Sxabolcs-Sza tmári 
Szem le, 1979.

Karassiou Dénes

THEK ENDRE
fOrosháza, 1842. non. /.- 

Budapest. 1919 /ún. 8 )

Jeles iparosok családjából származott. Nagy

apja. apja céhmesterek voltak. Békéscsa
bán dz asztalos szakmában inaskodott, 

majd mint legény - a kötelező vándor
munka folytán az ország több városában 
dolgozott. Tudásvágya ösztönzésére hama
rosan külföldre került. így jutott el Párizs

ba, ahol hosszú éveken át mint asztalosse
géd működött, de emellett szorgalmasan 

bővítette egyéb ismereteit is.

Haza|övetele után - a hetvenes évek 
elején - munkára jelentkezett az Üllői úton 
lévő egyik „bútormanufaktúra" telepén 

Az igazgató - akinél bemutatkozott - mint 
álmodozó bolondot kidobatta.

A fiatal T. E.-t a balsiker nem csiig- 

gesztette. Önálló műhelyt nyitott, melyet 
szorgalmas munkával fokról fokra fejlesz
tett, sőt később gőzerőre rendezett át. A 
nyolcvanas évek elején megvásárolta azt 

a gyárat is, ahonnan indulásakor kitessé
kelték.

Eszével és ízlésével új irányokat szabolt 
a műbútoriparnak, az asztalaslpar min

den ágazatában újat, sőt remekművet alko
tott. Főbb állomások: 1876-tól Szeged, 

majd a fővárosban a legnagyobb középü

letek, paloták, a királyi pavilon berendezé

se, a királyi palota Szent István é.s egyéb 
termei, lakó-, háló-, ebédlő-, fogadószolxii. 

Legkiemelkedőbb alkotásai az Országház 

és az Operaház faipari és díszítő berende

zései. Gazdasági bázisának megszilárduki- 

sa után a közügyek felé loixlult, főleg az 

ipa rüggyel foglalkozott erőteljesen Részt 

vett minden közérdekű mozgalomban, ér

demeivel országos megbecsülést vívott ki

Iparostársai vezérszerepre állították, és ő 
meg is állottá helyét mindenütt. A negye

dik pánzsi világkiállításon 1889-ben már 

mint zsűritag szerepelt. Elnöke lett az Or
szágos Iparegyesületnek és a Fővárosi Ipa

roskörnek.
Humánus téren is sok szolgálatot tett. 

főleg az if|úságnak. Gondnoka volt a József 
fiú árvaháznak. Orosházán saját költsé

gén iparostanonc-otthont létesített, mely

ben több mint hatvan tanuló képzését és 
teljes ellátását, ruházatát biztosította.

Szakmai és közéleti tevékenységével 
magas kitüntetéseket nyert el. Gyárát - 
mint a Monarchia egyik legkiválóbb üze
mét - 1890-ben Ferenc József is megláto

gatta 1908-ban a magyar iparosok között 
elsőként kapta meg az „udvari tanácsos'' cí

met. Ehhez kapcsolódott a „Kis-Nardai" 
előnév használati joga is. Franciaország is 

méltányolta munkásságát és a „becsület

rend" lovagjaként tisztelte meg az egyko
ri vendégmunkást!

Szakmai felfogásában a korai eklektika 

képviselője volt, ezen belül a régi francia 

és angol bútorstílusok követője. Legkedve
sebb alapanyaga a szlavóniai löigyía volt, 

alkotásai ezért időtállóak. (Pl. OM1KK Vili, 
Múzeum u 17 alatt, a volt Károlyi István- 
féle palotában.) Gótikus minták mellett 

bizánci és román motívumokat is alkalma

zott Az Országházban (Mikszáth Kálmán 
.cifrapalotájában'') a miniszterelnöki szo

bát helyenként magyar népies motívu
mokkal Ls ékítette.

Gyára az Üllői út 66/b. sz. alatt és a kap
csolódó területen működött, Zongorák 

gyártásával is foglalkozott.

Emlékét 1952-ig őrizte a gyár mellett hú

zódó utca neve. (Annak előtte Óriás - ma 

Leonardo da Vinci utca.) Munkásságát, al
kotásait ma már csak nagyon ritkán emlí

tik. Obeliszk- és szoboralakokkal díszített 

családi síremléke az Új-Köztemető 30. sz. 
parcellájában áll.

I’tfbb müvei

Az iparművészeiről Magyar Ipar 1900. XII 16.; 
Onéleiraiz. U o 19 19 . XI 2.
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Irodalom
Magyar Szalon, 1903., GAUL Karoly- T. li em 

lékezete. Építő Ipar. 1919- XI. 2.; Évfordulóink 

1992.

Hodáuyi Zoltán

THIRR1NG GUSZTÁV
(Sopron, 1861 dec.25 - 

Unddpest, 1941. márc. } t )

Népiskolai tanulmányai után a helybeli 

evangélikus líceumba járt. Itt kezdett érdek

lődni a földrajz iránt. 17 évesen belépett 
a Földrajzi Társaságba. Már a budapesti 
Tudományegyelem földrajz-természetrajz 
szakos hallgatója volt, amikor Sopron me
gye természeti viszonyai című dolgozatá
val első díjat nyert a Földrajzi Társaság 
pályázatán. Bolcsészdoktorálusa és a taná

ri oklevél megszerzése után az egyetem 

antropológiai tanszékén oktatott tanárse
gédként Már egyetemista korában Lóczy 

Lajossal folytatott kutatóútjai és kisebb 
publikációi jelezték kibontakozó tehetsé

gét. 1888-tól a Fővárosi Statisztikai Hival- 
l*an dolgozott, köziben társadalmi-szak

mai szervezetekben vállalt szervező, szak
mai feladatokat és 1897-től a demográfia 

egyetemi magántanárává nevezték ki, ahol 

politikai földrajzot is tanított. 1906-ban 
rendkívüli egyetemi tanári címmel tüntet

ték ki.
1906 és 1926 között a Fővárosi Statisz

tikai Hivatal igazgatójaként rendkívül nagy 
szerepet játszott abban, hogy a statisztika 

több szakágában publikációk egész sora je

lent meg a hazai és a nemzetközi szaksaj

tóban Kevesen tudják, hogy igazgatói 
feladatai közé tartozott pár évig a Főváro

si Könyvtár felügyelete is.
A Magyar Tudományos Akadémia 1902- 

lx?n levelező tagjává, 192(>han rendem lag- 

jává választotta A Magyar Földrajzi Társa

ságnak 1914-től alelnoke volt A Nemzet 
közi Statisztikai Intézet 1903-ban meghív

ta rendes tagjai sorúlxi. 1925 és 1031 között 
a Magyar Statisztikai Társaság elnöki poszt
ját is betöltötte Számos tudományos kiad

ványsorozatot indított el itthon és külföl
dön. Szintén úttörő jelentőségűek útikalau
zai.

1926-ban nyugalomba vonult, igy men

tesült az adminisztratív feladatoktól, de 
publikációs tevékenysége nem lankadt, 

és jellemző, hogy romló szeme ellenére 

1937-ben kiadta saját kiadásban Magyar 
Lászlóról szóló alapvető művét, 1938-ban 
pedig Magyarország népessége H. József 

korában címmel irt dolgozata kiemelkedő 

akadémiai elismerésiben részesült.

Föbh művei

Budapest félévszázados feddése 1873-1923. 

lip . 1925.; Akadémiánk és a hazai statisztika 

Székfoglaló értekezés Hp., 1927 ; Budapest fő

város demográfiai és társadalmi tagozódásának 

fejlődése az utolsó 50 évben 1-2, kot. Bp., 

1936- 1937 , A magyarországi kivándorlás és 

a külföldi magyarság. Hp., 1904.; Népesedé

sünk kútforrásai a múlt század első felében 

Székfoglaló értekezés Bp., 1903., Magyar vá

rosok statisztikai évkönyve. 1 évf Bp 1912. 

ÍSzerk T G ) ;  Annuare siatistique des grand 

villes. Le Haye, 1727 (T. G. szerkesztette az év

könyvet, valamint az anyag begyűjtésére szol

gáló kérdőíveket ); Budapest közegészségi és 

közművelődési viszonyai. Bp.. 1894

Irodalom

HEIMLER Károly. T. G és irodalmi munkássá

ga. Soproni Szemle, 5. 1941, 2,; KOVÁCS Ala

jos; T G emlékezete. Függelék T. G. irodai 

tni munkássága Összeáll. GOMBÁS Géza M 

Stat. Szle , 19 1941., GUNDA Béla Megemlé

kezés T. G -ml. Nekrológ. Ethnographia-Nép- 

élet, 52 1941. 2 . KÉT! ILY Antal: T G 1861

1941 Fóldraizi Közi , 69. 1941. 2. (Bibliográfiá

vá I): SCHNELLEK Károly T. G 1861-194!" 

Miskolc, 1941 , KOVACSICS József. T G. éle

te és munkássága. 1861-1941. Bp., 1962.; T. G 

müveinek válogatott bibliográfiája (1861-1941) 

Összeáll SCHWARGZ Katalin Bp.. 1981 , Elő

adások T. G. születésének 120 évfordulója 

alkalmából 1981 máj 26-án, Sopronban a 

KSl I és Sopron Város Tanácsa által rendezett 

emlékülésen KOVACSICS József. T G életút

ja, KLINGEK András. T G.. a demográfus, 

HADHÁZI Gyula T G . a Fővárosi Statisztikai 

Hivatal igazgatója. DÁNYI DecvTi T G., a tár- 

sadalomstatixztiku.s. Stat. Szle . 1981

Papp András
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THOROTZKAI PÉTER

(Bécs, 1884 Jan 28.- 

Budapest, 1942. márc. 2 )

Gépészmérnöki oklevelét a budapesti Mű
egyetemen szerezte, Elszegényedett grófi 
családjának vagyonmaradványából, egy 

táncával megalapította az Első Magyar Vil
lamosóra és Toronyóra Gyárat. Ebben a fő

város egyik legjobb precíziós üzemét ren
dezte be. és a műszaki, finommechanikai 
feladatok minden ágában tevékenykedett. 

Különösen érdekelték kora nagy szenzá

ciójának, a repülőgépnek műszaki problé
mái, A fő kérdés, a könnyű, megbízható re- 

pulőgépmotor megalkotása rövidesen élet
céljává vált 1910-től segítette Rákosmező 
magyar repülőkisérlelezőinek munkáját 
és gyakori látogatója volt a repülőesemé

nyeknek.
1913-ra megtervezte és megépítette el

ső háromhengeres, rotációs, 22 LE-s (16,2 
kW-os) repülőgépmotorját. Az első világ
háború előestéjén azonban már a nagyobb 

teljesítményeket igényelték.
Precíziós üzemét a háború alatt a meg

alakult hazai repülőgépgyárak foglal
koztatták feszítőzárak, csavarok, csavar

anyák és sajtolt repülőgép-tömegcikkek 
gyártásával.

A világháborút követő szigorú repülé
si korlátozások irányították Thorotzkai fi

gyelmét újra a kis teljesítményű, megbíz

ható, olcsó repülőgépmotorokra. Ilyet 
ekkor iparilag már sehol sem gyártot
tak. Az 1921-ben alakult műegyetemi 
sportrepülő egyesületben viszont éppen 

könnyű, saját kezűleg építhető repülőgé
peket akartak létrehozni. Itt találta meg 

működésének igazi területét, és munká

jának társát Lampich Árpád személyé
ben. A két ellentét: az örökmozgó, me

nedzser-típusú repülőgéptervező fiatal 

Lampich és a megfontolt, nyugodt termé
szetű és alkati) T. I*. egymást ösztönző, ta

nító társak lettek Valóságos versenyben 

voltak a repülőgép és a motor megépíté

sében, amelyet a Műegyetem tanszéki 
műhelyei is segítettek.

így vált lehetővé, hogy a kéthengeres,

12 LE-s (9 kW-os), 65 x 100 mm furatlöke

tű kis Thorotzkai „Alfa" motor már 40 óra 
próbaüzemben bizonyította megbízhatósá

gát 1923 decemberében, amikor Lampich 
L-l típusú, 12 méter fesztávolságú, 120 kg 
tömegű kisrepü lógépébe építették

Az első motor és repülőgép tapaszta
latai alapján 1924/25-ben megépült a há

romhengeres, 18 LE-s (13.2 kW-os) „Del 

ta" motor és ehhez Lampich L-2 „Ró

ma" repülőgépe. Thorotzkai és Lampich 
ezzel a könnyű repülőgéppel, amely rö
videsen három világrekordot é.s egy 5000 
km-es európai túrarepülést végzett, a vi

lág legjobb könnyű repülőgépének meg

alkotóivá váltak. Ilyen megbízható kis
motort azóta sem gyártanak a világon. így 

méltán őrzi kincsként a budapesti Köz

lekedési Múzeum.
T. P. 1926-ban tervezett „Gamma" ino- 

tor|a, ugyancsak háromhengeres elrende
zésben, 35 LE (25,7 kW) teljesítményű és 
már több példányban készült Lampich 

L—4 „Bohóc” és L-9 „Veréb” repülőgé

peihez.
A Bánhidi Antal és Lampich Árpád re

pülőgépeihez tervezett 80-100 LE (60-75 

kW) teljesítményű héthengeres és öt

hengeres motorjainál alkalmazott új meg

oldásait - vékonyfalú öntvények, a len
gőtömegek csökkentésére szolgáló ket
tős dugattyiinid rendszer - kora techno
lógiája még nem tudta követni, ezért a 

nagy teljesítményű motorok üzemi pró
báinál gyakran nem várt törések léptek 

fel Kudarcaival egyidőben ment tönkre, 

a nagy gazdasági válság idején, vállalko
zása is Alkalmazottként belépett a Ma

gyar Légiforgalmi Vállalathoz. Itt az 1930- 
as évek közepén mégegyszer megcsillant 

ragyogó alkotó tehetsége, amikor a légi
forgalmi pilóták vakrepülő kiképzésé

hez egy jól működő „szimulátor- szek

rényt készített Az „illetékesek" azonban
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- mint annyi más esetben - csak a kül
földi alkotásokat tisztelték

A kiemelkedő műszaki teljesítményű, 

üzembiztos kis repülőgépmotorok megal
kotásával jelentősen hozzájárult a sport

repülés világméretű sikeréhez és elterje

déséhez.

Irodalom

CSANÁDI Norhert-NAGYVÁRADI Sándor- 

W1NKLER László A magyar repülés története. 

Hp,, 1977

Winkler László

THURZÓ JÁNOS
(Lőcse, í 43* ápr. 30.- 

Nagybáitya, 1508. oki 10.)

Vagyonos kereskedő-polgár családból szár
mazott. Édesapja Rómában és Páduában 

taníttatta. Hazatérve átvette a családi válla

lat vezetését. 1463-ban üzleti érdekből 
Krakkóba költözött. Az élénk, nemzetkö
zi gazdasági környezetben érdeklődése a 

bányászat felé fordult.
Süketnémaságot színlelve leste el Velen

cében a réz és ezüst szétválasztásának jól 

őrzött tudományát. Az 1470-es évek elején 
először a Krakkóval szomszédos Mogilia 

faluban, majd a Zólyomlipcse melletti Mos- 

tyenicen létesített csurgatókohókban al

kalmazta a rézfinomítás ú| eljárását.

1475. április 24-én szerződést kötött a 

hét Garam menti bányavárossal vizemelő 
gépek felállítására. A megállapodást május 
15-én Mátyás király jóvá hagyta és felhatal

mazta Thurzót, hogy az ország más bányái

ban is állítson fel vizemelő gépeket
Mátyás király halála után, 1490, október 

9-én megvásárolta Corvin János hercegtől 
a Besztercebánya környéki úrvölgyi és 

sandbergi rézbányákat, majd 1494 de
cember 26-án bérbe vette Ernust Zsig- 

mond pécsi püspök, kincstartó Garam 

menti rézbányáit is.
Bányavállalkozásait korlátozta a tőke 

hiánya, ezért kapcsolatba lépett Fugger 

Jakab (1459-1525) augsburgi bankárral,

kora legnagyobb pénzügyi vállalkozójával. 
Pozsonyban foglalták írásba a szerződést 

1495 március 16-án. mely szennt a Fugger 

bankház pénzzel támogatja a Thurzó által 

művelt liesztercehányai rézbányák kiakná
zását Szövetségüket a két család házassá

gok révén is erősítette. A szerződés nagy 
koncepciójú kezdeményezésnek bizonyult, 
új korszakot nyitott a korai kapitalizmus je

gyében a magyarországi bányászatban. A 
vállalkozást 1499-Ix:n kiterjesztették a göl- 
nici és szomolnoki bányákra, majd ké

sőbb Nagybánya környékére

A bányaműveletek vezetője Thurzó volt, 
aki nagy gondot fordított a bányák irányí
tására. Szabályozta a kutatást, az adomá
nyozást, a bányaművelés szüneteltetésének 
idejét és a bányák felhagyásának módját. 

Utasításokat adott a szomszédos hányák vi

zeinek közös lecsapolására. Az ércszállít

mányok útjának biztosítására jól kiépített, 

központilag irányított szervezetet alakított 
ki. Körmöcbányán 1496-b3n hozzájárult
- hazánkban elsőként - a .társláda", a 
munkásbiztositás kezdetleges formájának 

alapításához.
T, J, tekintélye és befolyása tovább nö

vekedett. Ulászló király 1498. január 1-jén 
körmöcí főkamaragróffá nevezte ki és 

„örök időkre-’ felmentette a bánya urbura 
(az ércben beszedett bányaadó) fizetése 

alól.
A Thurzó-Fugger közös vállalkozás 

1495-1504 között 190 ezer mázsa rezet és 
18 ezer kg ezüstöt termelt, a bányavállalat 
termékei Lengyelországba, Oroszországba, 

német földre és az antwerpeni kikötőn át 

Portugáliába is eljutottak,
A magyar bányászat első — név szerint 

ismert - műszaki fejlesztője európai hír
névre lett szert. Személyére és tevékeny

ségére érdekesen világit rá Lodicus De
cin* (1467-1548), I Zsigmond lengyel ki

rály történetíró titkára ezekkel a monda
tokkal: „Thurzó... magyar ember... mivel 

arannyal és ezüsttel minden országot 
gyarapítóit, nagy szorgalma révén a kül
földiek előtt is híressé vált... számos szel-
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lemts találmány maradt utána, úgyszin
tén különböző djárások, arany-, ezüst- és 

rézbányák számára, amelyekkel .sok ér

cet bányászlak ki."
Georgius Agncola a De re metallica cí

mű, 155ó-ban megjelent világhírű könyvé

iben - amikor műve elején a bányászat je
lentőségéről és hasznáról ir - név szerint 
említi őt, a besztercebányai üzemet pétiig 

külön ábrán mutatja be, bőséges magyará
zattal ellátva

A hazai bányászat meghatározó sze
mélyisége volt. Halála után gyengébb te

hetségű utódaitól a bányák irányítását a 
Fuggerek vették át. Augsburgból kikül
dött gondnokaik kapzsi és kizsákmányo

ló módszereik mellett az Európáiban akkor 
élenjáró, nagyszabású vállalkozás - né

hány évtized alatt - jelentéktelenné vált

Irodalom
DECIUS, Lndicuv De Sigismundi Kegis tempo- 

ribus. Krakkó, 1521 , WENZEL Gusztáv. Ma

gyarország bányászatának kritikai története. 

Hp., 1880., PÉCH Ariul Alsó-Magyaror.szág 

hány*mi vei csenek története. llp., 1884, REIN- 

MAKDT, Emil. Joliann Tliurzó von Uethlen- 

falva in Goslar, 1928 . PAULINY1 Oszkár: A 

kozépkorl réztcrnielé.s gazdasági jelentősége 

Bp , 1933 . HKRMANN Zsuzsa: Jakab Fugger 

Bp., 1975.; AGRICOLA Gcorgius, A bányá

szairól és a kohászairól Hp,, 1985 ; Évfordu

lóink. 1987

Molnár László

TIHANYI KÁLMÁN

(Üzbég. IW ? ápr 28- 

Htidapett, 194?ft.br26.)

Tanulmányait Pozsonyban, majd Bu

dapesten végezte. Legjelentőselib találmá

nyaiban a korszem képcső alapelvét és 

felépítését írta le. Az akkori mechanikus, 
elektromechanikus televíziós Rendszerek 

érzékenysége meglehetősen csekély voll, 

mivel a fényérzékeny felületre vetített kép 
egyes elemei sorban, egymás dián halot
tak, es így a képet alkotó fényáramlx>l ke

veset használtak fel A döntő megoldási, a

képfelvevő csövek fényérzékenységének 

fokozását, a töltésfelhalmozás elvének 
megvalósítása hozta magával.

T. K már az 1926. márc. 20-án benyúj- 
tott magyar szabadalmi kérelmében rész
letesen leírta az általa javasolt töltéstárolás- 
sal működő televízió adó-vevő rendszert — 

itt az adó oldalon még pálcás megoldással 

-, majd az 1928-as prioritású magyar, né
met, angol, francia, USA stb. szabadalma

iban világosan leírta a töltéstároló elektró
dát és a később gyakorlatban megvalósí

tott lárolócső kiviteli alakját. Az első ilyen 
rendszerű, teljesen elektronikus, mozgó al

katrész nélküli, a töltéstárolás elvét ls hasz

nosító megoldást 1933-ban V. K. Zworykin 
ismertette. Részletesen leírta azt a képcsö
vet -az Ikonoszkópot-, amely már kihasz

nálta a töltésfelhalmozás elvét. Alkalmazá

sával lehetővé vált a jó minőségű televízi

ós képek adása, néhány száz sorig terjedő 

felbontással.
A berlini Technische Hochschule taná

ra, F. Schrötef 1937-ben megjelent Ferase- 

hen című könyvében ismerteti az új, nagy 
teljesítményű tóltéstároló képfelvevő csö

veket. megiegyezve, hogy a tárolőcsőelső 
leírása T. K., műszaki megoldása pedig V. 
K Zworykintól származik, Ami azonban 
ebben a képcsőben teljesen új - azaz a löl- 
téstárolás -, azT. K. találmánya. Mindeze

ken túlmenően T K. volt az első, aki 1929- 
ben angol, majd francia szabadalmában a 

képfelvevő esőnél a toldalékcsövet alkal

mazta. Ez tette lehetővé a képoldalról tör
ténő pásztázási, ami a korszerű ikonoszkóp 

alapkövetelménye. A távolbalátással kap
csolatos találmányaira tizenkét országban 

nyert szabadalmát.

A harmincas évek elejétől T. K televízi
óval irányított fobottepülőgépének fejlesz

tésével foglalkozott, először Londonban 

az Air Ministry laboratóriumaiban, majd 
az Olasz haditengerészet részére. Angol 

szabadalmát 1929-ben nyújtotta be, és 

1931 -!>en kapta meg. 1935-tól főképpen az 
ultrahang alkalmazására épülő (aláírná 
nyok kidolgozásával foglalkozott Ezek
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közül legjelenióseljb, gyakorlatban in meg
valósított találmánya egy magasnyomású 
ultrahang sugárvetítő, melynek proiotípu 

sát Magyarországon építette fel.

Irodalom

SCHKÖTEK, F Fernsehen. Herlin, 1937.. 

SCHKOTEK, F Die neue Eniwicklung insbe- 

sondere dér deutschen Femsehtedinik. Berlin. 

1937.; HAUITS Viktor- A távolbalátás techniki- 

ia. Hp.. 1947.. VAJDA Pál. Újabb adatok a hír

adástechnika magyar úttörőiről Technikatör

téneti Szemle. 1974., TIHANYI GLASS K. The 

Iconoscopc; Kálmán Tihanyi and the Develop- 

ment of Modern Television Technikatörténet) 

Szemle, 1993

Vajda Pál- Vajdám Csizmánk Irén

11T1US PILIS VENDEL

(jászó, 1801 oki. 23 - 

Pirano, 1884 dec 20.)

Kassa közelében született Aradon volt 
szeminarista. majd belépett a minorita 
rendlx; és 182B-ban szentelték pappá Még 

ebl>en az évben Lőcsére került a gimná

ziumivá. latint tanítani. Igazi nyelvtehet

ség volt: magyar, latin, német, olasz, hor- 
vát, tót (szlovák), lengyel, orosz nyelven ol

vasott, írt, beszélt, sőt szónokolt. 1836- 
han az erdélyi Kantára (akkor Kézdivá- 

sárhely külterülete) került tanítónak 1838- 

tól tábori lelkészként szolgált Galíciában, 

Przemyslben, a Leiningen-Westerburg ez

redben Itt a hegyeken lepkéket gyűj
tőit 1846-han ezredét álhelyezték az Ad
ria partjára, Spalatóba (Split). Itt tengeri 

csigákat, kagylókat, algákat, koiallokat 

gyűjtött. T. P V- legdélibb gyűjtőhelye 

Uudva, Cattaro (Kotor) közeiéiben a dalnút 

tengerparton volt Az 1848-as események 
hatására szeretett volna megszabadulni a 

hadsereg kötelékétől, de ez csak 1850- 

lx*n sikerült Hatalmas kagyló-, csiga-, ko
rall-, algagyűjteményével, meg a galíciai 
le|>kegyű)ieményével keruit Aradra, a gim

náziumba, természetrajz tanárnak.
Gyűjteményeiből kiállítást szervezett a 

nagyközönség részére A hadsereg még

ebben az évben visszahívta. A ticinói pa
rancsnokság helyőrségi lelkésze lett Pa 
viában (Lombardia, Olaszország, akkor 

még Ausztria). Itt is folytatta gyújtőtevé- 
kenvségét, az Adria partvidékén, Velencé

től Triesztig. A katonáskodástól továbbra is 
szeretett volna megszabadulni. így keruit 

Rómába, a Szent Péter-székesegyház ma
gyar nyelvű gyóntató|ának. Innen is eljárt 
gyűjteni Dalmáciába. Eblxm az időben ke- 
mlt kapcsolatba Európa neves kutatóival. 

1854-től a páduaí Szent Antal-I>azilika ma

gyar nyelvű gyóntatója, köziben folytatta a 

gyűjtóutakat. 1855-ben újra Spalatóban 
van, Egy év múlva a honvágy hazahozta 

Lőcsére keruit, ahol a rendház főnöke lett 
Kél évig a hegyvidéken gyűjtött, majd 

meghívták az aradi gimnázium igazgatójá

nak. A magyar, osztrák, bajor természettu

dományi társulatokkal tartott kapcsolatot.
A bécsi közoktatási minisztérium hozzájá
rult, hogy az Adria élővilágát tanulmá
nyozza, és ezért, hogy állandóan a tenger
parton lehessen. 1860-ban az Isztriai-öböl 

partján, a piranoi rend házban telepedett le. 

1868-től a magyar Közoktatásügyi Minisz
térium állandó évjáradékot utalt ki részé

re. Hazai kutatók gyakran keresték, taná
csát, segítségét kérve. Ekkorra már egész 
Európában szaktekintély volt. Anyagából 

gyűjteményeket állított össze, és ezek elju
tottak a Monarchia minden részére - mú
zeumokig. egyetemekre, főiskolákra, kol
légiumokba, gimnáziumokba - Lombardiá
tól Galíciáig, Csehországtól Erdélyig. Csak 
a magyar kormány 147 intézménybe kül-'' 

dott ilyen anyagot, ezek ma is számos 
gyűjtemény különleges értékei. Legjob

ban a tengeri algagyűjtemények sokszáz- 

lii|)os hertiánumai maradtak meg. Ezeklien 
találhatók a korallok is, jó pár tucat. A csi

ga- és a kagylógyűjtemények megmaradá
sa nem voll ilyen szerencsés, mert az ap

róbbakat tartalmazó fiolák, üvegcsövet*- 
kék összetöredeztek, kicsinységük miatt el 

kallódtak, tiár egy részük ma is megvan A 
nagyobb csigáitokról, kagylókról a cédu

lák lepaltogzotlak, lekoptak, igy értéküket
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vesztették, legfeljebb .szépségük mentette 
meg őket a megsemmisüléstől. A sok he

lyen és három évtizeden át tanó gyűjtés 
eredményeként 64 olyan algát talált, amely

nek nevét nem lelte az irodalomban, ezért 
ú] névvel látta el őket Ezek a nevek nem 
érvényesek, mert nem irta le a definiálást, 
és nem közölte a szakirodalomban. Van
nak közöttük hazai, főleg melegforrások- 

ban talált, tehát „szárazföldi" moszatok is. 

Algákkal az ő kutatásainak kezdetéig nem 

foglalkozott hazánkban senki, így 6 az el

ső magyar algológus. A csigákkal és kagy
lókkal ugyancsak nem foglalkoztak előtte, 
tehát ő az első magyar conchyológus is. A 

tenger élővilágának rendszeres tanulmá
nyozása révén ő lett az első magyar tenger- 

kutató (oceanografus) A tudomány nagy 

vesztesége, hogy kutatási eredményeit 

nem írta meg. Munkásságának elismerése 
a Ferenc Józseftől kapott Arany Érdemke

reszt és a bajor király Szent Mihány rend II 
osztályú Arany Kereszt kitüntetése Az elis
merést jelenti külföldi akadémiák tagsága, 

de az Ls, hogy a tudomány több tengen élő

lényt Titiusról nevezett el.
Piranóban, a campanile tövében, a sírok 

feliratai között ma már nem sikerült meg
találni nevét.

Irodalom
VÖKÖSS László Zsigmond T IJ. V. úttöri*) ma
gyar algológus A Pécsi Tanárk Fóisk Tud 
Köziem , 1972. és a l>enne található irodalom 

Vörűss László Zsigmond

TCTTEI. PÁI.

(Pásztó. 1784. jún . 28 - 

fíttda, 1831 aug 26)

Édesapja kádármester volt Iskoláit Gyön
gyösön, Kecskeméten é-s Egerben végez

te. 1806-ban - már mint a papi rend tagjai

- kinevezték az egri líceum matematikata
nárává. Doktorátust 1807-ben szerzett n 

budapesti Tudományegyetemen
1809-ben megbízták az Esterházy Károly 

által alapított egri csillagvizsgáló vezetésé

vel. 1809/10-ben tíz hónapig a bécsi csil
lagvizsgálóban gyakornokoskodott Paula 

Triesneckerés Thomas Brüg mellett. 1815 
októberében nyugat-európai tanulmányút

ra indult, melyről csak 1818 tavaszán érke
zett vissza Egerbe. Jövője szempontjából az 

a másfél év volt a legfontosabb, melyet 
Gauss tanítványaként töltött el Göttingen- 

l*?n. Mestere környezetében a kor legkivá
lóbb német csillagászaival került közvetlen 

kapcsolatba, így Franz Énekével, Christian 
Schumacherrel, Wjlhelm Olbers-szel stb 
181“ tavaszán Párizsba indult, Gauss aján
lólevelével bejutott a legjobb francia termé 
szettudósok társaságába, és módja nyílt 

arra is, hogy a párizsi obszervatórium be
járatos vendégeként az ottani műszereket 
használhassa. Az év őszén még Londonba 

és a közeli Greenwich obszervatóriumába 

is ellátogatott, sőt William Herschelt is fel

kereste Slough-ban

Hazatérte után néhány évig még Eger
ben dolgozott, majd 1824-től haláláig a 

gellérthegyi csillagvizsgálót irányította.

A csillagászati stúdiumok közül T. P-t el

sősorban a kronológia érdekelte Ehhez 
alapos elméleti matematikai felkészültségre 

volt szüksége, s ilyen irányú tudását Gauss 
tanítványaként sikerült is elmélyítenie.

E tárgyból jelent meg első könyve: Met- 
hodus Cechnica, brevis, perfacilis ac perpe- 

tua construendi calendarium ecclesiati- 

cum stylo tam novo quam velere (Göttin- 

gen, 1816 ). Gyakorlatot szerzett Gauss 

mellett u kisbolygók pályaszámításában 

is E két tárgykörből közölte első cikkeit a 
Tübingenben kiadott Zeitschrifl für Ast- 

ronomie.
Gellérthegyi évei idején maga köré gyűj

tötte az akkori magyar szellemi élet leg
jobbjait Költők, politikusok, tudósok láto

gatták meg hegyi magányában Közeli bu

raijai közé számított Széchenyi István, és 

Akadémiánk első titkára, Döbrenlei Gábor 

is Né(*szerűségének volt köszönhető, hogy 
1830-ban az újonnan alakult Magyar Tudós 
Társaság a magyar matematikusok közül 

elsőnek őt sorolta rendes tagjai közé.
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A Tudós Társaság tagjaként, sok fontos 

közügyben is részt vett. Társszerzője volt a 

Matematikai Műszótárnak, s hozzáfogott a 

Közhasznú Esineretek Tára című lexikon 
csillagászati és matematikai címszavainak 
írásához is. Céljául tűzte ki a magyar nyel

vű csillagászati terminológia megteremtését 
Magyar nyelvű írásai közül meg kell említe

ni a Tudományos Gyűjtemény 1820-as kö
tetében megjelent cikkét: „Astronomiai érte

kezés az 1820-dik esztendőbeli nevezetes 
nap-fogyatkozás alkalmatosságával"; és ön
álló könyvecskéjét: „Rövid Tudósítás a' bu- 
da-pesti torony órák regulázása végett adan

dó jelek idejéről s módjáról..." (Buda, 1830 ).

A kolerajárvány áldozataként halt meg, 
ő volt a Tudós Társaság első halottja. Tár
sai a járványos idők ellenére testületileg kí

sérték el utolsó útjára. Vörösmarty Mihály 
verssel tisztelgett emléke előtt.

Irodalom

VAKGHA Domokosné-KANYÓ Sándor Csll- 
lagkoronák éjféli barátja T. P. élete és műkö

dése. Hp., 19H8,

Variba Domokosáé

TOMCSÁNYI BÉLA

(Rimaszombat, 1897. Jtín. 2- 

Budapest, 1950. okt 2 )

Középiskolai tanulmányait Budapesten vé

gezte. 1915 október és 1918 novemlierv kö

zött katonai szolgálatot teljesített, ahol elvé
gezte a honvédelmi távírótiszti iskolát, majd 

beiratkozott a Műegyetemre. Fiatal évei- 
Iben festéssel és fotózással is foglalkozott. El

végezte a Zeneakadémia hegedűtan szakát. 
Különleges technikával készült fotóival 

1920-ban ezüst-, 1922- és 1924-hen arany
érmet nyert az Országos Művészeti Fény- 

képkiállitáson. Műszaki pályafutását 1926. 

novemlier 15-én kezdte a Posta Kísérleti Ál
lomáson. Fontosabb munkái: a székesfehér

vári adóállomás tervezése, a rádió első szü- 

net|eladó|ának elkészítése (az oslói rádióál

lomás részére is készített szünetjeladót.) Ó 
végezte a 2 kW 5 kW és a 120 kW teljesít

ményű adók térerősségméréseit. Tervezett 
pontosidőjelző készüléket, hordozható erő
sítőt, a budapesti és kassai rádió gramona- 

dójának erősítőit. A Magyar Rádió és a Ma
gyar Nemzeti Múzeum közös akciója során 

200 db értékes néprajzi feketelemez-felve- 
telt készített. 1939-ben mint tartalékos had
nagyot behívták, és katonai szolgálatra a Rá

dió stúdiójának erősítőjébe osztották be. 
A háború után részt vett a stúdió újjáépíté

sében, amelynek 1949 októberéig vezető

je volt, Ekkor a Rádió átvette a Postától a 

műszaki osztályt, és annak állományába 
került. A koncepciós perek időszakában 
hamis vádakkal illenék, s ez öngyilkosságá
hoz vezetett.

Irodalom
A rádióstúdió A Rádió Kincsestára. Hp , 1935 
felír

Krizsákné Farkas Piroska

TOMCSÁNYI ISTVÁN

(Alsókálos, 1891dec.29 

Herzék, 1977.febr. 14)

Középiskoláit Rozsnyón és Rimaszombat

ban végezte. A budapesti Műegyetemen 
1921. október 21-én gépészmérnöki okle
velet szerzett. Postai pályafutását 1921- 
ben a budapesti Távíró és Távbeszélő 
Igazgatóságnál kezdte el. 1924-ben a Pos
ta Kísérleti Állomásra került, ahol főként rá

dióstúdiók tervezésével és az építkezések 

vezetésével foglalkozott: a Rákóczi úti 
(1925) és a Sándor utcai (1928) stúdió épí

tésével, majd bővítésével (1932-1935) 
1932-től a Posta Kísérleti Állomás radióosz- 

tályának és a Postához tartozó Sándor ut

cai stúdiónak a vezetőjévé nevezték ki 
Ot évig tanított elektrotechnikát a postamű- 
szerész tanonciskolában és a vonalfelvigyá- 

zói tanfolyamokon. 1938-ban a Posta Kísér

leti Állomásról visszakerült a Távíró és 
Távbeszélő Igazgatósághoz. 1941-ben ki

nevezték a Rádió Felügyelet helyettes ve- 
zetőjévé 1944—!S-ben huzamosabb ideig 

külföldön tartózkodott, közreműködött a



Tomits 814

nyugatra hurcolt műszaki berendezések 

megmentésében 1946-ban tért haza, és 
az 1947-ben megalakuló Miskolci Posta
igazgatóság átviteltechnikai csoportjának 
vezetésével bízták meg, ahonnan 1957. 

március 15-én nyugalomba vonult.

Irodalom
A Magyar Posta története és érdemes munká
sai Szerk.- HENCZ Lajos. Hp., 1937.; Posta 
Mérnöki Szolgalat 1887-1937 M. Kir. Kereske
delem- és Közlekedésügyi Min. llp., é.n

Krizsáknő Farkas Piroska

TOMITS FVAN

(Budapest, 1886 márc I 

Budapest. 1953-ja ii 9 )

A budapesti Tudományegyetem bölcsésze

ti karán matematika-fizika szakot végzett. 
1907-tól Eötvös Loránd professzor tanárse

gédje volt, 1913-ban a fizikai tudományok
ból doktorrá avatták. Ugyanebben az éviben 

lépett postai szolgálatba, a Posta Kísérleti Ál

lomáson. Kezdetben a kábeltechnika el

méletének kidolgozásában és a méréstech

nikában ért el új eredményeket. 1918-tól 
kezelve a távbeszélő-erősítők fejlesztésével 
foglalkozott. Irányításával helyezték üzem
be 1920-ban az első hazai vivófrekvenciás 

távbeszélő-összeköttet éheket a Budapesi- 
Győr-Szomhathely vonalon. Ennek jelentő
ségét mutatja, hogy hasonló megoldások 

még napjainkban is a távközlő rendszerek 

széles körlien használt elemei
A telefonálás és a rádiózás minőségének 

biztosításához szükséges sokféle műszer 
fejlesztését irányította. Sziniadó-vevőket, 

majd csillapítás- és szimmetriamérésre szol

gáló új eszközöket és módszereket dolgo

zott ki. Ezek segítették a légvezetékek és ká

belek áthallásának vizsgálatát és az erősára

mú vezetékek, valamint a villamos vontatás 

által okozott zavarok csökkentését is. 1924- 
tól kezdve - széles kön] szaktudással és 

nagy nyelvismerettel - képviselte a postát 
a Nemzetközi Távbeszélő Tanácsadó Tes- 

tü let ben (CCIF) Tapasztalatainak tovább

adása érdekében, 1925-től kezdődően, a 
Magyar Posta című újság műszaki mellék
letében 20 cikkből álló sorozatban ismertet

te a távbeszélő-összekótettések tervezésé

nek, zavarmentesítésének, mérésének és 
üzemeltetésének kérdései! E témakörökben 

oktatott a budapesti Műegyetemen és a 
postamérnöki tanfolyamokon. 1935-ben je
lent meg Nemes Tihamérral közösen írt 

könyve, a Gyengeáramú elektrotechnika 
1936-ban, a gyengeáramú elektrotechnika 
és a híradástechnika terén kifejtett mun
kásságának elismeréseként a Magyar Elekt

rotechnikai Egyesület a jubileumi Ziper- 
nowsky emlékéremmel tüntette ki.

1945-től haláláig 3 Posta Kísérleti Állo
más elektromos osztályának vezetője volt 
Súlyos betegsége ellenére - 1942-től kezd

ve csak mankóval tudott járni - 1952 vé
géig teljes szellemi aktivitással irányította a 

munkát.

Irodalom
A Magyar Posta története és érdemes munká
sát Szerk HENCZ Lajos Bp., 1937.; Posta 
Mérnöki Szolgálat 1887-1937 M. Kir Kereske
delem* és Közlekedésügyi Min. Up. é.n.

lajlba György

TORMA ZSÓFIA

(Csiaókertulúr, 1840.- 

Szászváros, 1899- nou 14.)

Tanulmányait családi körben kezdte, s csak 

néhány évet töltött a szatmári nónevelő in
tézetben. Tudását főként autodidaktaként 

fejlesztette. A régészet iránti érdeklődését 
apjától, Torma József történettudóstól örö

költe, de hatással volt rá bátyja, Torma Ká

roly, az aquincumi romok megtalálója, a 

magyar régészet kiemelkedő alakja is.
Tudományos kutatásai kezdetén csak 

őslénytani leletek I lunyad megye csiga- 

launájának - gyűjtésével foglalkozott, majd 
Rómer Flóréi régész felhívása alapján fi
gyelme a tordosi neolitikus telep felé fordult 

A Maras áradásai miatt fenyegetett terület 
majd egy évtizedig tartó rendszeres ásatását,
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illetve* a felszínre került leletek gyűjtését
1875-lx:n kezdte meg. Kutatásait 1877-ben 
kiterjesztette a lakóhelyének közelében lé

vő Nándorl-barlangokra is. Bár kilenc kisebb 

sziklaodú felásása érdemleges eredmenyt 

nem hozott, a Nándori-lxirlang leletei külföl
dön is nagy feltűnést keltettek.

Szakmai sikereinek köszönhette, hogy a 
Budapesten 1876-ban rendezett Nemzet

közi Régészeti és Anthropológiai Kong
resszus előkészítéséhez a szervezők őt kér
ték fel Hunyad megye régészeti adatainak 

összeállítására. A tizenötezer leielet tartalma
zó régészeti, őslénytani gyűjteménye nem

csak a budapesti, de az 1880-ban Berlinben 
unott kongresszuson is különlege.sségnek 
.számított. Tudományos értekezései hazai és 
külföldi szaklapokban magyar és német 

nyelven jelentek meg. A tudományos kuta

tás mellett részt vett a régészet népszerűsí- 
téséi>en is. Szerepe volt a Kolozsvári Mú

zeum megalapításában, amely halála után 

saját gyűjteményének is otthont adott. Le
letei másodpéldányait iskoláknak, egyle

teknek ajándékozta Sokat áldozott iskolák, 
kulturális intézmények építésére, birtokán 
magyar népiskolát létesített.

T. Zs. úttörő voltat bizonyítja, hogy ő 
volt a világon az első régésznő, hazánkban 

az első nő, aki barlangban tudományos ku

tatást végzett, s bár kortársai leletének ere

detét kélséglie vonták, de ő volt az első, ki 

a pleisztocén kori ember előfordulására ha
zánkban bizonyítékot talált. Munkásságá

nak elismertségét bizonyítja, hogy az első 

nő volt hazánklwn, kit a tudós férfiak ko- 
nikbe fogadtak, s - királyi engedéllyel -
1899-l>en a kolozsvári Tudományegyete
men díszdoktorrá avattak.

I:i5hb miivel
Neolíth kőkorvzaklieli telepek Hunyad me
gyében. Erdélyi Múzeum, 1K7(>; A Nándori 

barlangcsnportnzat. Erdélyi Múzeum, IH83 , 
KOSkA Márton A Torma Zsólij-gyűjCeniény 
(posztumusz munka). - Kolozsvár, 1941

Irodalom
llAMFI-XNft l'ulszky l’ohxéma T Zs. Vasárna

pi ÚjKÍK. IH99 ; SZÉKELY Kiiifta-PAIAY l'iíl T

Zs Az első tudós nő a magyar barlangkutatás- 

lian Karszt és llarlang, 1991. 1-2.; MAKKAY Já 
nos A taitariai leletek. Akadémiai Kiadó. 1990.

Székely K i i iga

TORMAY BÉLA

(Szekszánt, 1839 oki. 10 - 

Budapest, 1906 dec . 29 )

Középiskoláit Szekszárdon; állatorvosi tanul

mányait Budapesten végezte, utána Wel- 
henstephanban mezőgazdasági szakképesí
tést szerzett. Tanított a keszthelyi gazdasá
gi tanintézetben; igazgatója lett a debrece
ni gazdasági tanintézetnek, majd számára ál

lattenyésztési tanszéket (országunkban az el 
sőt) szerveztek az Állatorvosi Tanintézet
ben, melynek hamarosan igazgatójává is 

kinevezték. Emellett megszervezte a Föld

művelésügyi Miniszténum állattenyésztési 
ügyosztályát (1867) s ennek osztálytaná

csosként vezetője lett; főigazgatója volt az or
szág valamennyi közép- és felsőfokú mező

gazdasági szakoktatási intézményének 
(1886), elnöki tagja azOrsz. Magyar Gazda
sági Egyesületnek (OMGE-nak); később ál- 

lamtilkána is kinevezték (1901). Működésé
nek eredményeképpen kezélx-n összponto
sult az ország állattenyésztésének szervezé

se és irányítása, s ezt állami ellenőrzés alá 

helyezte. Lótenyésztési bizottságokat ho
zott létre (1894 évi X1L te.); tejgazdasági 
felügyelőségeket és állattenyésztési kém

leli felügyelőségeket hívott életre, majd mi
dőn megbízatást kapott az ország szarvas
marha-tenyésztésének fellendítését szolgá

ló intézkedések kidolgozásira, azt is példá
san megoldotta Katasztert készített; megál

lapította az ország szarvasmarha létszámát; 
törzskönyvezte a szarvasmarha-állományt; 

tenyésztési térképet készített; tenyésztési 

kerületeket jelölt ki stb.
Közben szorgalmasan gyarapította az ál

lattenyésztési szakirodalmat Könyveinek 

és ónálló füzeteklien megjelent publiká

cióinak száma a negyvenet is meghaladja. 
Tevékenysége nyomán a tudományosan 
megalapozott állattenyésztés a?, országos
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érdeklődés középpontjába került és neki 

köszönhető, hogy országunk az első világ

háború előtt már a világ szarvasmarha-te

nyésztő országainak sorában a kilencedik 
helyei foglalhatta el, megelőzve Dániát, 

Svédországot és Svájcot. Szarvasmarha te
nyésztésünk az ország gazdaságának leg
jövedelmezőbb ágává fejlődött.

Eredményes, az ország állattenyésztését 

fellendítő működése osztatlan elismerést 

keltett. Az MTA 1899-ben I tagjává válasz
totta; tudományos társaságok itthon és 

külföldön tüntették ki disztagsággal; ural
kodók és kormányok honorálták érde
meit címekkel, rangokkal és kitüntetések
kel Emlékét szolbor, szülőhelyén emléktáb

la és utcanév őrzi.

Főbb müvei
Általános állattenyésztésein Hp., 1871., 1995.; 
Gazdasági lótenyésztés. Bp, 187? , 1890.,
1892., 1901 ; Állatorvosi feladatok a közte
nyésztés terén. Hp., 1902 , Háziállatok tenyész
tése. Hp.. 1986.. 1903.

Irodalom
KOVÁCS Gy-FEHÉR Gy.: Bíographia Bp.. 
1986; FÜR L-P1NTER J Magyar agrjrtdrténe- 
ti életrajzok Hp., 1987

Karasszon Dénes

TÓTFALUSI KIS MIKLÓS

(Aísó-XUsztótfalu, 1650 >- 

Kolozsvár, 1702. márc. 20.)

Református iskolákban végzett középfokú, 
majd teológiai tanulmányai után 1677-ben 

Fogarason iskolamesteri tisztséget vállalt. 

Itt érte Tófeus Mihály püspök megbízatá
sa, hogy Hollandiában felügyeljen az ott 

készítendő magyar Biblia nyomtatására 

1680-ban indult Hollandiába Szándékában 
volt, hogy ott a nyomdászatot is elsajátítsa 

és egyetemi tanulmányokat is folytasson 

Ez utóbbiból nem lett semmi, mert a betű- 
öntés és a nyomdászat, de különítsen a tbe

tűmetszés, amelyben rövid idő alatt mes

teri fokra emelkedett, minden percét igény
be vette. A háborús viszonyok miatt az 

erdélyi református egyházzal való kapcso

latai jóformán megszakadtak és így magá
ra maradván, elhatározta, hogy saját erejé

ből nekivág a Biblia kinyomtatásának. Eh

hez már 1681/82-ben megkezdte a betűk 

metszéséi. A Biblia hiteles héber és görög 
kiadásával való összevetés és a legkiválóbb 

bibliakritikai munkák tanulmányozása után 
nekifogott a magyar kiadás rengeteg fordí
tási és ortográfiai hibája kijavításának. 
1684/85-ben nyomdái bérelt és kinyomtat

ta a Bibliát, majd hozzá a következő évben 
a Zsoltárokat. Utóbbit és az Újtestamentu

mot 1686-ban és 1687-ben külön, kis alak

iban is elkészítette, majd valamennyi kiad
ványát „aranyos" bőrkötésbe köttette, hogy 
hazavigye hazájába- E hatalmas vállalkozá
sához szükséges óriási összeget betűmet

sző munkájával teremtette elő.
Már 1684-től messze földről felkeresték 

kiváló betűiért. Rövid idő alatt a németal

földi barokk betűmetszés élvonalbeli mes

terévé vált, joggal sorolta egyik méltatója 
napjainkban az egyetemes betűmetszés 
történetének három legnagyobb alakja kö

zé. Betűi eljutottak Angliába, Németor
szágiba. Olaszországba, s jelentősei alkotott 

görög, héber, örmény és grúz betűk készí

tésében is. 1689-ben hazatért Erdélyibe. 

Kolozsvári nyomdájából száznál több kiad

ványt bocsátott ki. Mint kiadó, közműve

lődési programmal lépett fel. A nyomdájá
ból kikerült könyveket gondosan kijavított 
szöveggel, korszerű helyesírással rendez

te sajtó alá. Helyesírási nézeteit, amelyek

kel nagyban hozzájárult a modern ma

gyar ortográfia kialakításához, Apologia 

Bibliorumcimű művében adta közre 1697- 

ben. Tudós kiadói és helyesírási törekvé
sei, amelyeket a Bibliában is érvényesített, 

súlyos konfliktusok forrásaivá váltak. Az el
lene felhozott vádakkal szemben adta ki 

1698-lban „M Tótfalusi K Miklósnak maga 

személyének, életének, és különös tseleke- 

delinek Mentsége mellyel az irégyek ellen, 
kik á közönséges jónak ezaránt meggáto

lói, írni kénszerittetett" című munkáját. Vi

tairatát felháborodás és megtorlás követte. 

A zsinat elé Idézték, ellenségeinek megkö
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vetésére, a Mentség visszavágására és pél
dányainak megsemmisítésére íiéllék. Meg
hurcoltatásába belebetegedett, meghason- 

lott emberként, bénán halt meg,

Néhány évtized múltán Bőd Péter már 

.Erdély féniksé”-nek nevezte és azt irta 

róla, hogy az eklézsia megkövetése nem 
Kis Miklósnak, hanem „rosszakaróinak va
gyon gyalázatukra" Betűi ma is használa

tosak és világszerte közkedveltek, noha ál
talában .Janson" néven ismerik őket. Az

1920-as években ugyanis Anton Janson 

lipcsei betűöntőnek tulajdonították, és ró
la nevezték így Kis Miklós betűit. Az angol 

Harry Carter fedezte fel, Buday György 

segítségével 1954-ben, hogy ez a híres be
tű Tótfalusi Kis Miklós alkotása.

Irodalom
DÉZSI Lajos. Magyar Író é.s konyvnyomtato a 

17. században. Hp., 1899 ; HAIMAN György. T 

K M , a betűművész és a tipográfus. Hp., 1972. 
(Hővitelt kiadása angolul: Iip -San Francisco, 

1983.); JAKÓ Zsigmond: Erdélyi féniks. Buka
rest. 1974

Hainian György

TÓTH ÁGOSTON

(Marcalt, 1812 okt 2 8 -  

Graz, 1889 jún . 9 )

A bécsi hadmérnöki akadémián tanult, 
Galíciában teljesített szolgálatot, ahol Mon
ti Sándor báró főhadnaggyal (a későbbi 

olasz légió honvéd ezredese) az Itáliában 

tanult festészetet művelte. Hont megyéiben 
és Csehországban térképezett. Polihisztor 

nagybátyjától, Kőszeghi-Mártony Károly 

hadmérnök alezredestől - 3 sűrítettlevegős 

légzőkészülék feltalálójától - a brixeni 

(Bressanone) erődépitésnél már megis

merte a szintvonalas ábrázolást, amit 1846- 

Iwn a péterváradi felmérésiben úttörőként 
alkalmazott térképén A szabadságban 
bán Bem oldalán zászlóaljparancsnok, a 

kolozsvári és a l>eszterce» katonai körzet 
parancsnoka, ezredes volt, a 3 o. katonai 

érdemjelel kapta, Kövid ideig a 4. hadtest 
parancsnoka, végül a legnagyobb tábori

seregben Vetter altábornagy vezérkari fő
nökévé nevezték ki. Bátorságának és kivá

ló hadvezetési képességének tulajdonít

ják a dési és a hegyesi győzelmet, ez utób
binál Jellasics haderejét sikerült megtörnie.

A világosi fegyverletétel után halálra, 
majd 18 évi várfogságra ítélték. Olmützben 
hadmérnök öccsével raboskodott, ahol 
közel száz sorstársa képmását (Rómer Fló- 
ris, Könyves Tóth Mihály, Kossuth Sán
dor stb) fe.slelte meg. 1856-ban kegyelmet 
kapott, a Széchenyi uradalomban gazda

tiszt, Zalában megyei mérnök, majd a 
keszthelyi tanintézet tanára volt. 1867-től a 

Közmunka- és Közlekedési Minisztérium
ban főmérnök, majd a helyszínrajzi osztály 

igazgatója volt. Európai tanulmányúton is
merte meg a legnevesebb térképészeti in

tézeteket és szakvezetőit. Oszlályát a bécsi 
katonaföldrajzi intézet szintjére akarta fej

leszteni.
A térképezés történetét és helyzetét 

összefoglaló könyvében - amely a külföl
di munkák sorában is a legelső tudomány- 

és technikatörténeti mű -. javasolta egy 
független magyar térképező intézet létre

hozását. A Ludovika Akadémia felállítása 

előtt indított tudományegyetemi katonai 
(tisztképző) tanfolyam igazgatótanára lett 
Hazafias és ismeretterjesztő előadásait új

szerű térképekkel és domborművűkkel 

szemléltette. Dombortérképei az antwerpe
ni és a bécsi kiállításokon dijat nyertek, és 
érdeklődött irántuk a londoni Royal Geog- 

raphycal Society térképbizottsága is. Az 
„Európai Fokmérés" gyűlésein a magyar 
kormány első és egyetlen képviselője volt 
Az akkor szerveződő együttműködést elő
adással, szakkönyv kiadásával propagálta, 

elkészítette Európa első asztrogeodéziai 

térképét, és azt az 1871 évi kongresszuson 
a legilletékesebb szakemberek között szét

osztotta.
1871-ben az MTA lev. tagjává választot

ta, 1872-ben Hollán Ernő a hadtudományi 
szakon tagnak ajánlotta Szép tervei csak a 
Monarchia széthullásakor valósultak meg, 
bárha nemes törekvései nem múllak el
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nyomtalanul Emlékét a lérképésztiszte 
két i.s összetartó Magyar Földmérési, Tér
képészeti és Távérzékelési Társaság Tóth 

Ágosion-klubja, valamint az MH Tóth 

Ágoston Térképészeti Intézet ápolja. Sop

roni sír|ának koordinátáit kegyeletből meg
határozták, és bekapcsolták az országos 
geodéziai hálózatba.

főbb művei

A köztársaság. Kolozsvár, 1849 ; A hely«inra|z 
és fftldképkészítés történelme, elmélete és je

len áltavi. liécs, 1869 Ax európai nemzetkö
zi fokmérés és a körébe tartozó geoduetlkai 

munkálatok. Pest. 1870

Irodalom

HOL1ÁN Ernő: T. Á. Akadémiai emlékbeszé
dek VI/4. Kp.. 1H90.; IKMÉDI-MOLNÁR Lász

ló: T Á. honvédezredes líp., 1938 ; HRENKÓ 
Pál T Á ismeretlen arcképe. Geodézia és 
Kartográfia, 1983-, BALLA János-HRENKÓ Pál: 

A magyar katonai térképészet története, I. Bp., 

1991

Hrenkó Pál

TÓTH GÉZA
(Péa, 1907febt?.- 
Pécs, 1990. dec. 29 )

A budapesti Műegyetemen 1928-ban sze
rezte meg vegyészmérnöki oklevelét. Ezt 

követően Pécsett - summa cum laude - 
bölcsészdoktorrá avatták. 1929-ben lett 
Zechmeister László professzor tanársegéd

je a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem ké

miai taaszékén. A professzornak és tanár
segédjének együttes kutatómunkája volt a 

cellulóz kémiai szerkezetének vizsgálata. 

Ezután a növényi és állati cellulóz, továb
bá a nitrogéntartalmú poliszaharidok vizs

gálatával foglalkoztak, amiről közös pub

likációkban számoltak be
17 évi, sikeres egyetemi működés 

titán a Pécsi Bőrgyárban vállalt főállást, 

de kapcsolata az egyetemmel ezután 
sem szakadt meg, mert tovább folytatta 

a kutatást még 12 éven ál. 1939-ben ma

gántanárrá habilitálták és ebben a minő

ségiben az enzimek, .szénhidrátok és cser

zóanyagok tárgykörtón tartott előadá
sokat. Zechmeister professzornak kül
földre távozása után az intézetben Chol- 

noky László és Tuzson Pál munkatár

sakkal karöltve kromatográfiás módsze
reket dolgozlak ki.

Az egyetemtől távozva több, mint öt 
évtizeden át a Pécsi Bőrgyárban dolgo
zott Az egyik kezdeti tevékenységeként a 
„modern hideglakk-gyártást” vezette be a 

korábbi és megszokoti meleg lakkelóállí- 

lás helyett. Ennek sikerét igazolta, hogy a 

hires Párizsi Bőrhéten (Sémáin du Cuir) a 
pécsi lakkbőr bemutatásával reklámozta a 

Bayer-cég a vegyianyagait. További sikeres 

működését olyan eredmények jelzik, mint 
pl a króm-visszanyerés a használt léből 
vagy a cserzett bőrhulladéktól, ill. a bőr- 

zsirozó anyagok előállítása disznózsírból, 

ill faggyútól. Igazi vegyészl alkotás volt a 
háború alatt a műcserzőanyagok itthoni 

előállítása és két nagyjelentőségű szabada

lom gyakorlati megvalósítása: a csepeli 
papírgyártás melléktermékének bőripari 

és egyeb célra való hasznosítása. Mindez 
nemcsak egy bőrcserzési probléma megol

dását jelentette, hanem a Duna vizének a 

szenynyezőanyagokkal való csökkentését 

i.s eredményezte. Az új hazai műcserzö- 
anyaggyár az ő tervei szerint készült el a 

papírgyár szomszédságában. Sikerének Ili
re külföldre i.s eljutott, és Lengyelországba 

tanácsadónak hívták meg egy hasonló 

gyár létesítéséhez.
Egész életútján az a törekvés vezette - 

a nemzetközi tórvegyészekkel együtt -, 

hogy az empirikus bőrgyártásból elméle
tileg is tisztázott és tudományos alapokra 

helyezett gyártás legyen Az e területen 

végzett munkáiról publikációk sokaságá

ban számolt tó. Ezek közül 57 tanulmány 
a kész bőrrel, 72 közlemény a technológiai 

eljárással. 25 pedig a technológia és kész- 
tór tulajdonságaival foglalkozón. A század 
második felének ő az egyik jelentős tórké- 

mikusa, aki az elméletet szerencsésen tud
ta ötvözni a gyakorlattal és ezzel nagy

mértékben hozzájárult, hogy a tórgyár-
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(ásnak szilárdabb tudományos alapja le
gyen.

Számos külföldi meghívást kapóit (Ang

lia, Ausztria, Csehszlovákia, Egyiptom, In
dia. Jugoszlávia, Lengyelország, Pakisztán 

és Németország), kongresszusaikon elis

meréssel és dicsérettel fogadták a bőrgyár
tásról tartott előadásait A hazai Bőnpan 

Tudományos Egyesület 1958 óta négy
evenként rendezett Nemzetközi Kong

resszuson kilenc alkalommal tartott értékes 
előadást, amelyek közül az egyik alka

lommal az egyik legnevesebb német szak

folyóirat a következőket irta: „Ez a munka 
további ragyogó példája a különleges ku
tató munkának, amely az elméletet és a 
gyakorlatot egyesíti" Jelentős munkát vég

zett a magyar szabványjavaslatok előkészí

tésében és számos más területen készített 
tanulmányt a minisztérium vagy más orszá

gos szervek megbízásából. Sokat foglalko

zott a bőrgyártás és a tímárságok történe

tével Egyik fő szervezője volt a Pécsi Ti 
mármúzeum létrehozásának

Több tankönyvet írt a felső- vagy kö

zépfokú oktatásban résztvevőknek, vala
mint a Mérnoklovábbkepzó Intézet kiadá

sában is jelentek meg a továbbképzést 

szolgáló munkái, Azon tudósok sorába 
tartozott, akinek a munkásságát külföl
dön előbb elismerték, mint hazánkban így 

a tekintélyes német társegyesület, a VGTC 
(Vérein fúr Gerberei Techmk und Che- 

nne) a szakmában legnagyobb kitünte

tésnek számító Stiasny Emlékérem átadá
sával jutalmazta elsőként a szocialista tá

bor tudósai közül.
1970-lx'n ablwhagyüi aktiv tevékenysé

gét és nyugdíjba vonult, de egy idő múlva 
a IVcní Uőtgyár vezetői ismét megkeresték, 

és ezután még 12 éven át. egészen lulaláig 

folytatta kutatómunkáját

Wbb művei
Vizsgáljunk a cellulóz sősavas lelxmiásának 

közbenső termékeiről. Doktori értékelés Pécs, 
1940.; IIIHrr hydrolillsclte Abhuuprodukie dér 
ZelluWwe Zenscliriít f Pappier, l’uppc, Zellu- 

Inse und ZellMoff, 1936. 42 ; Einführung von

Síickstoíf in Geibmittel mit flussigen Ammóni

ák Oesterreichlsche Chemi.sche Zeitung, 42, 

1939.; A modern műcsenrrtanyaggyártás. Ma
gyar Kémikusok Lapja. 1950. fi, A növényi 

cserzés elmélete (Jegyzet) 1950., A növényi 
cserzésfl bőrök kikészítése (Jegyzet) 1951 , 
Technologisches Verfahren f. die Erzeugung 
dér Fixierlosung aus Chromahfallen. Doku- 

mentation 1953 ; Cserzőanyagkeverékek és 
egymással val6 helyettesíthetőségük llp.. 
1954.; Anwendung dér Syntane in dér Praxis 
dér Gerhung von Untén- und Pahlleder Inter

nál. Kongress dér Lederindtistrie, Otmkowice, 
7 1956.

Irodalom
VAJDA József Bőr- és Cipőtechnika, 1991 4 , 

Szerkesztőség Egy nagy magyar hrtevegyész 
köszöntése Hőr-és Cipötechnika. 198? 2.

Tóth Béla

TÓTH MIKE MIHÁLY

(Öi; 1838. *ze/Jt 2S - 

Kalocsa, 1932. oki 3-)

1854-ben lépett a jezsuita rendbe. Baum- 

gartenben. Pozsonyban és Innsbruckban 
tanult 1861-tól Kalocsán a természettan és 

természetrajz tanára 1872-76-ig szatmári, 

18̂ 9-80-ig kalksburgi tanár 1881-től is
mét Kalocsán tanít. Jelentősek ásványtani 
és fényképészeti munkái XIII Leó pápa 

1888-l>3n a Pro Ecclesia et Pontifice arany 
érdemkereszttel tüntette ki.

Iníbb müvei
A fényképészei titkai. Szatmár, 1875.; A ma

gyar síkság jiA’ője. Kalocsa, 1878; A mikroskop 
őstörténete Kalocsa, 1881 , Magyarország iv  

ványai Hp., 1882 , Közép-európai múépltmé 
nyék, egy körutazás alkalmával megfigyelve, 

173 Illusztrációval. Hp., 1898 ; Az ásványok s 
az élei. Kalocsa. 1904; A kalocsai főgimnázium 
ásványtára Kalocsj, 1908. Spanyolország, kü
lönös tekiiMetlel műépitményeire Kalocsa, 

1910.

Irodalom
PKIDECZKY József. T M M. In: GYENEN And

rás: 100 jezsuita arcéi III . Iludapest, 1941 , 

KOCM Sándor A magyar ásványtan története 

Hp . 1952.
Farkas István
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TÖRŐ IMRE
Debrecen, 1900. szeptember 28. - 

Budapest, 1993■ szeptember 27.

Orvosi diplomáját 1926-ban szerezte Deb

recenben. 1936-lxin a debreceni egyete

men habilitált fejlődéstanból. A debreceni 
Tudományegyetem Anatómiai és Biológi

ai Intézetének igazgatója 1947-1950.1951- 
ben kinevezték a Budapesti Orvostudomá

nyi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Inté

zete igazgatóiénak, ahonnan 1971-ben vo

nult nyugdíjba. Megszervezte a MTA 1954- 
ben alapított Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetének morfológiai osztályát, 

amelynek 1971-ig osztályvezetó|e, majd 
haláláig tud. tanácsadója volt.

Pályafutásának legmarkánsabb vonu
lata tudományszervező tevékenysége volt

1946-ban (Szent-Györgyi Albert javasla

tára) a MTA tagjává választották. Szervező 

tevékenysége nyomán alakult meg a MTA 
Biológiai Osztálya.

Alapítója és elnöke volt a Magyar Bio
lógiai Társaságnak (1961), a Magyar Ana

tómusok, Hisztológusok és Embriológusok 

Társaságának (1966), azon belül a Hiszto
kémiai Szekciónak; elnöke volt a Tudomá
nyos Ismeretterjesztő Társulatnak (1966), 

a Magyar Humángenetikai Társaságnak 

(1972).'
A Természet Világa szerkesztőbizottsá

gi elnöke, az Acta Bk>logica és az Acta 

Morphologica főszerkesztője volt Ered
ményes tudományszervező tevékenysé

gének hátterében az állt, hogy nagyon vi

lágosan felismerte a biológiai mdományok 

fejlődésének és differenciálódásának ten
denciáit. A hagyományos diszciplínák (ana

tómia. állattan, növénytan stb.) folytonos

ságának megőrzése mellett az általa veze
tett társaságokban sorra megalakullak a 

biológia modern tagozódásának megfe

lelő szakosztályok (hisztokémiai, citoló

giai [most sejtbiológia il, szövettenyésztő, 

ökológiai stb ). amelyek ma mind teljes jo

gú. megbecsült tagjai az illető tudomány 

ágak nemzetközi szervezeteinek

Kutatási területei; fejlődésmechanikai 

vizsgálatok; a szemlencse tanulmányozá
sa. szövetátültetés az elülső szemcsarnok
ba; a csecsemőmirigy retikulumsejljeinek 

és saját limfocitáinakC ümociták") jellem
zése. Magyarországon meghonosította a 
szövettenyésztést.

Főbb művei
Az emt>er fejlődésének alapvonalai Debrecen, 
1936 , Az ember fejlődése Bp., 1942.; Szövet

tan Bp., 1948., 1952., 1958.; Általános Bioló

gia Bp., 1956.; Az ember fe|lődése Bp , 1960.; 
Az ember normális és pathológiás fejlődése 

(társszerzővel) Bp., 1964.; A biológia és az or
vostudomány egyes filozófiai problémái, (társ

szerzőkkel) Bp., 1964,; Az ember fejlődése és 
-szövettana Bp., 1968 ; Ultrastructure of iym- 

phoid orgaas. An electron-microscopic alias 
(társszerzőkkel), Bp., Philadelphia, Haris, 1975

Bácsy Ernő

TÖRÖK JÓZSEF

(Alsói/árad, 1813-oki 14- 

Debrecen, 1894. márc. 14.)

Pál ref. püspök öccse, 1842-ben szerezte 

meg orvosi oklevelét a pesti orvosi karon, 
1843-ban sebész- és szülészmester, 1842- 
43-ban Berlinben, Párizsban és Becsben 
is tovább képezte magát. 1843-1845-ben 

Debrecenben gyakorló orvos, 1845-1848- 
ban a Természettudományi Társulat má

sodtitkára Pesten. 1848-ban a debreceni 

ref. főiskolán a természet és vegytan taná

ra. 1848 dec.-1849 ápr. között a debre
ceni honvédkórház főorvosa, majd 1848 
máj.-júl. a belügyminisztériumban taná

csos, az eii osztály munkatársa 1849 
őszén visszatért tanári állásába. 1860- 

1874-ben a debreceni Jogakadémia tör

vényszéki és közegészségtani tanszékén 

ny r tanár
1841-1845-lxm szerkesztette a Zenetu

dományi Társaság Évkönyvét, 1847-1848- 
ban a Néptárat. Bugát Pállal összegyűjtöt

te az orvosi és természettudományi mű

szavakat, a vegytani kifejezéseket Jelen 

lős szakirodalmi tevékenységet fejteit ki
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Érdemei elismeréseként az MTA 1843- 
ban lev., majd 1858-ban r. tagjává vá
lasz! otla.

Főbb művei

Magyarország közgazdaságilag jegyzett neve
zetes termékeiről (Buda, 1844 ); A kél ma

gyar haza gyógyvizei és fürdőintézetei Pest.
1848., A természettudományok elhanyagoltsá

gának káros következményeiről hazánkra néz

ve. Debrecen, 1848., Népszerű emlier-élettan. 
Debrecen, 1881.

Irodalom

HÓGYEvS E : T. J. Term tud Én. 31.1895.; KÁL- 
MÁNCHEEY E.. T. J. Term. tud. Közi 1965 9.

Kapronczay Károly

TULOGDI JÁNOS
(Torda. 1891. oki 12- 
Kolozsvár, 1979. oki. I.)

Édesapja a kolozsvári Agronómiai Intézet

ben kapott állást, mint gazdasági felügye
lő, így a család már a századfordulón Ko
lozsváron élt Középiskolái a Farkas utcai 

református kollégiumban végzett és olt Ls 
érettségizett. Beiratkozott a kolozsvári 

Tudományegyetem Bölcsészeti Karának 

földrajz-természetrajz szakára, ahol két eu

rópai hírű tudós, nevezetesen Szádeczky- 
Kardos Gyula s Cholnoky lenő professzo

rok előadásait hallgatta, ez további életpá
lyáját meghatározta, Jó tanulmányi ered
ményei alapján 1912-14 között az egye
tem Földtani Intézetében professzora mel

lett gyakornok, majd 1914. aug. 1-től 1918. 

aug. 31-ig katona volt. A galíciai harcok
ban súlyosan megsebesült, több mint két 

és fél éven át ágybanfekvő beteg volt, 

de felépült és elfogadta a kolozsvári refor
mátus kollégium földrajz és természet

rajz tanári állását, amit 1945-ig töltött l>e. 

1945-lx.m Kolozsváron megalakult a Bo
lyai Tudományegyelem, amelynek föld- 

rajz-ÍÖldtan karán a földrajz tanszék veze

tésére kinevezték. Egyetemi tanán érde
meinek elismeréseképpen a Magyar Föld

rajzi Társaság 1971-lx-n tiszteletbeli tagjá

nak választotta

A századunkban kibontakozó termé
szetvédelem előharcosa volt. Erdélyben 
több temletre kiterjedően nemzeti park

rendszer létrehozását kezdeményezte, de 

ezek közül csak a Retyezát! Nemzeti Park 
valósult meg. Előadásain, újságokban, 

szaklapokban, könyvekben megjelent írá
saiban a természetvédelem fontosságát 
népszerűsítette. Tagja, majd a harmincas 
években alelnöke volt az Erdélyi Kárpát 

Egyesületnek, ugyanakkor felelős szer
kesztője az Erdély című lapnak, amely

iken a természetjárással és természetvéde
lemmel kapcsolatos cikkeinek nagy ré
szét megjelentette. Támogatta a Barlangku

tató Intézet munkáját, ő maga több barlan
got kutatott át és írt le (Kéményseprő-bar- 
lang, Cseppköves-barlang Körösfő alatt), 

ezzel a barlangkutatók tiszteletét kiérde

melte. A Tordai-hasadék fáradhatatlan ku

tatójaként gyerekkorától kezdve 85 éves 

koráig 93 kirándulásáról készített feljegy
zést. Éleiművi hagyatékának egy részét az 

Érdi Múzeum őrzi.

Irodalom

tn memórián T. J. (1891-1979) Születésének 
100. évfordulójára kiadott emlékirat.

Laár Tibor

TÚRÁN PÁL
(Budapest, 1910. aug. 18 - 

Budapest, 1976. sxept 26.

Már diákkorában kitűnt matematikai te
hetségével mint a Középiskolai Matemati

kai és Fizikai Lapok egyik kiemelkedő 
feladatmegoldója. 1933-ban matematika-fi- 

zika tanári diplomát szerzett a budapesti 

Tudományegyetemen, 1935-ben doktorált 
Fejér Lipólnál. Jelentős tudományos ered

ményei ellenére nem kapott tanári állást. 
Diákokai korrepetált 1938-ig, amikor he
lyettes tanárként alkalmazta a budapesti iz

raelita gimnázium. A háború alatt munka

szolgálatra hívták t>e, de ő a legsúlyosabb 
helyzeteken sem hagyott fel matematikai 

kutatómunkájával, több jelentős eredmé
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nyét munkaszolgálatos korában fedezte 
fel 1945-ben magántanárrá habilitálták,

1949-ben az ELTE professzora lett mint az 
algebrai és számelméleti tanszék vezetője. 

Közel harminc évig oktatott ezen az egye

temen. 1956-tól az MTA Matematikai Kuta

tó Intézet komplex függvénytani osztályá
nak Is vezetője volt. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1948-ban lev,, 1953-ban r. 

tagjává választotta 1945-ben és 1952-ben 

Kossuth-dijjal tüntették ki, 1975-ben a Bo
lyai János Matematikai Társulat Szele Tibor- 

emlékdíjban részesítette. Legjelentősebb 
nemzetközi elismerései közé tartozik az, 

hogy 1970-ben a Nemzetközi Matematikai 
Unió (1MU) Nizzában tartott kongresszusa 
alkalmával meghívták a Fields-érmet oda
ítélő bizottságba. Számos magyar munka

társa és tanítványa kutatott irányításával, de 
hónapokat töltöttek mellette Budapesten 

Svédországból, Hollandiából, Lengyelor

szágból és Japánból jött fiatal kutatók is, 

akik részben vele együtt dolgoztak, rész
iben vezetésével írták doktori értekezésü

ket. Oktatói és kutatói tevékenységén kí
vül számos tisztséget töltött be a matema
tikai közéletben, és részt vett matematikai 

folyóiratok szerkesztésében.

Tudományos munkásságát a sokoldalú
ság jellemzi, bár a számelmélet állt érdek

lődésének középpontjában; 245 önállóan 

vagy társszerzővel irt dolgozata közül több 
mint 100-nak számelmélet a tárgya

Élete fő műve, amelyben híres hatvány
összeg módszerét fejti ki: Az analízis új 

módszeréről és annak alkalmazásairól cí

mű könyve; megjelent magyarul és né
metül 1953-ban, 1956-ban kínai kiadás

ban Több mint húsz éven át dolgozott az 

angol nyelvű változat előkészítésén, de 

ennek megjelenését már nem érte meg. 
Hátrahagyott kéziratai, feljegyzései alapján 

azt tanítványai, Halász Gábor és l»intz Já
nos rendezték sajtó alá Címe: On a new 

method of anatysis and ils apphcations 

(Wiley, New York, 1984.) A módszert el

sősorban a számelméletiben használta lel, 

a híres Riemann-sejtéssel kapcsolatot* vizs

gálataiban, majd később az összehasonlí
tó prímszámelméletben, de alkalmazta 
módszerét differenciálegyenletek stabili

tási és oszcillatorikus viselkedésének, va

lamint megoldásaik értékeloszlásainak ta

nulmányozására is.

Érdekes eredményekre jutott algebrai 
egyenletek megoldásával kapcsolatban is. 
Mindig eredeti problémák felvetésére, já
ratlan utak kipróbálására törekedett. Egyik 

első dolgozatában Is, amelyben ismert té

telre adott új bizonyítást, módszere az, 

ami igen fontosnak bizonyult, mert ez volt 
a valószínűségszámilási módszerek első 

alkalmazása a számelméletben. Fejér tanít
ványaként számos dolgozatában foglal

kozott az analízis kérdéseivel. Erdős Pállal 

együtt több cikket írt a Lagrange-féle inter
polációról és a racionális approximációról. 

Híres a Legendre-féle polinomokra vonat
kozó Turán-féle egyenlőtlenség

l>2n(x) 2 ÍViCxX-l S xS  1).

A komplex függvénytanban bebizonyí

totta, hogy hatványsorok lokális kerületi 
konvergenciája nem konform invariáns. Er
dős Pállal együtt kezdeményezője volt a sta

tisztikus csoportelmélet kidolgozásának 
Sokat idézik a Turán-féle gráfelméleti tételt.

Irodalom

T I* matematikai munkássága. Matematikai 

Lapok, 1974-1976/79
Alpár László

TUZSON JÁNOS

(Szásicsauád, 1870. máj. 10.- 

BtHlnpesl. 1943. dec. 18)

A Selmecbányái erdészeti főiskolán szerzett 

erdőmémöki oklevelet. Tanulmányait Ber

linben és Müncheniben folytatta, töbíbek 

között Adolf Fngler (1844-1930) tanítványa 

volt. A kolozsvári egyetemen avatták böl

csészdoktorrá 1899-ben
1894-től Selmecbányán a főiskolán tanár

segéd, majd az Erdészeti Kísérleti Állomás 
adjunktusa lett 1902-ben, mint a növénytan
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helyettes tanára tért vissza az Alma Mater fa
lai közé. Ezekben az éveklx'n főleg a külön
böző fák sejttani, szövettani és kórtam kér

dései foglalkoztatták, de ősnövénytani ku

tatásai is igen jelentősek voltak
1904-ben oktatóként Budapestre ke

rült. Munkássága elismeréséül két intéz

mény, a Műegyetem és a Tudományegye
tem - növényszövettan tárgykörből - ma

gántanárává habilitálta, 1909-ben az MTA 
levelező tagjává választották.

Érdeklődése fokozatosan a rendszer
tan, a növényföldrajz- és társulástan felé is 

kibontakozott A rendszertani összefüg

géseket fejlődéstörténeti alapon vizsgál

ta, és széles körű paleobotamkai ismeretei
re támaszkodva hozzákezdett egy kor
szerű növényrendszertan megírásához A 
Rendszeres növénytan című kézikönyv az 

általános részt a virágtalan növényeket tár

gyaló első kötele 1911-ben jelent meg.

Növényföldrajzi kutatásaiban is a törté

netiséget tartotta szem előtt. Nagy vihart ka

vart Magyarország fejlődéstörténeti nö

vényföldrajzának főbb vonásai című dol
gozatával (Math, és Term tud- Ért, 1911.) 
Bár több botanikus cáfolni igyekezett a 

sztyepp-flóra vándorlására vonatkozó né
zeteit, a munka helyes értékeléséhez a jö
vő kutatásai ls szolgáltatnak még adatokat 

Elsősorban a Magyar Alfölddel foglalkozott 

behatóan. Legkiemelkedőbb dolgozata A 

Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása 

(Math és Term. tud Ért., 1915 ), amelyben 
Alföldünk számos növényszövetkezetét 

elsőként irta le Megállapította az Alföld 

egyes „flóratájékait" és kitűnő jellemzést 
adott róluk. Felismerte a Nyírség, különö

sen a bátorligeti Hóra reliktumjellegét (Jegy

zetek a magyar flóra néhány növényéről 

Botanikai Közi., 1914.).
1912-ben meghívták a Budapesti Tudo

mányegyetemre a növényrendszertan elő
adójának Ugyanakkor meghizták egy új 
tanszék létesítésével. A Növényrendszerta 

ni és Növényföldrajzi Intézet életre hívása 
a magyar Ixitanika történetének egyik mér

földkövét jelentette A Kilaibel-féle „arany

kor" óta először vált lehetővé, hogy a ma

gyar fiórakutatás egyetemi keretek között 

fellendüljön. 1914-ben nyilvános rendkívül, 

1918-ban nyilv. rendes tanárrá nevezték ki 

A világháborút követő zavaros idők meg 

viselték az intézményt ls, de Tuzson erélyé- 

nek köszönhetően hamar helyreállt a rend.

Nemcsak kiváló botanikus és oktató 

volt, hanem - erdész múltja révén - a gya

korlati kérdéseklien is otthonosan mozgott 

A megcsonkított ország faínségének eny

hítésére a húszas években bontakozott ki 

az alföld fásításának terve. Tuzson minden 

fórumon kiállt ezen elképzelés mellett.

A gyakorlati és tudományos munka, az 

oktatás és a rendszeresen szervezett gyűj

tő kirándulások mellett arra is volt ereje, 

hogy intézetét módszeresen fejlessze. A 

törzsgyűjtemény alapját saját gyűjteménye 

alkotta.

1940-ben úgy vonult nyugdíjba, hogy az 

általa létrehozott intézet maradéktalanul 

megfelelt rendeltetésének.

Főbb művei
A Bükkfa korliadása és konzerválása Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet Kozlnnye 1902., A 
Nymphaea lotus csoport morfológiája és rend

szertani tagolódása Mathemaiikat és Termé
szettudományi Értesítő, I90H , Növény-földraj
zi megjegyzések. Botanikai Közlemények,

1912., Adatok a délorosz puszták összehason
lító flórájához. Botanikai Közlemények, 1913 ;
\ Déli Kárpátok növényföldra|zi tagolódása 

Index Horn Botanid, 1934 ; Beitráge zűr Ent- 
wicklungsgeschichte dér Monokotylen Pro- 

ceedings sixtli intemarional liotanical congress, 
Amsterdam, 2-7 Sept. 1935 Vol I. >

Irodalom
Dr Pólyám T. J. (Tuzson-emlékfiizet) írták ta

nítványai Bp.1940

Somlyay Lajos

TÜRR ISTV ÁN

(Haja. 1824. ang. 10- 

lltidiif/est. 1908. máj.

Mint a magyar légió megszervezője és ve
zetője 1849-ben és 18ó0-l>an kiemelkedő
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szerepel játszott az olasz szabadságharc
ban a marsalai ezred egyik vezetőjeként 
részt vett Palermo elfoglalásában, utóbb 

Nápolyban városi és tartományi katonai pa
rancsnok. A kiegyezés után hazatért, s 

gazdaság- és kultúrpolitikai téren műkö

dött; műszaki munkatársai - elsősorban 
Gerster Béla - közreműködésével nagysza
bású viziútfejlesztési programot dolgozott 
ki (mely magját képezi a napjainkban meg

valósult jugoszláviai Duna-Tisza-Duna- 

csatornarendszernek) és széles körű pro

pagandát fejtett ki a vízgazdálkodás, első
sorban az öntözéses gazdálkodás és a rizs- 

termesztés elterjesztése érdekében. Ter
veit azonban a vasútérdekeltségek ellenál
lása miatt csak részben tudta megvalósíta
ni. az 1870: XXXIV. te. alapján újjászervez

te a Ferenc-csatoma társulatot és a csator
na újjáépítése mellett megépítette a ba- 
ja-bezdáni-tápcsatomát és a sztapár-újvi

déki Ferencjózsef csatornát (1871-1875)

Lesseps Ferdinánddal és Gerster Bélá
val együtt részt vett a Panama-csatorna 

Társulat megszervezésében, a csatorna 

nyomvonalának kitűzésére szervezett ex
pedícióban, és a csatorna terveinek ké
szítésében (1876) Kezdeményezésére, s 
Gerster Béla tervei alapján és vezetésével 
épült a Korinthoszi (tengerközi)-csatorna

(1881-1893).
Élete végén a nemzetközi békemozga

lom egyik szervezőjeként elnöke volt a 
Bp -en szervezett 7 nemzetközt béke- 

kongresszusnak (1899). Politikai, műve
lődés- és gazdaságpolitikai irodalmi műkö

dése is jelentős. Vízügyi cikkei főleg a 
Gazdasági Mérnökben jelentek meg.

Irodalom

GONDA Béla; T. I, emlékezete. Hp.. 1909.: 

KÁROLYI Zsigmond. A vízhasznosítás, vízépí
tés és vízgazdálkodás története Magyarorszá

gon Up. 1960.

P Károlyi Zsigmond
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UÜRAIYSZKY LÁSZLÓ

(Budatin [Trencsén m] 1862, okt. 12.- 
Budapest, 1914. márc. 21.)

Apja falusi tanító volt. Középiskolai tanul

mányait a budapesti I. kér. állami és a pia
rista főgimnáziumban végezte, majd a bu

dapesti Tudományegyetem orvosi karán 
1883-ban szerezte meg orvosi oklevelét. 
Korányi Frigyes klinikáján, mint fizetett 
gyakornok dolgozott. 1886-ban hosszabb 
külföldi tanulmányútra ment. Egy évig dol
gozott Strassburgban, innen egy eszten

dőre a freiburgi egyetemre került. Itt köte

lezte el magát végleg az élettannal, és jelen

tős sikerét is itt aratta. 1890-ben visszatért 

Budapestre, ahol Korányi Frigyes tanárse
géde, majd laboratóriumának vezetője lett.

1891-ben a kolozsvári Egyetem Életta

ni Intézetének élére került. Itt tizenhét 
esztendőt töltött, oktató és kutatómunká

jával. A Kolozsvárott töltött évek tudomá

nyos kutatómunkájának legeredménye
sebb időszaka volt. Folytatta orvosvegyia- 

ni kutatásait, itt ismerte fel, hogy a szénhid

rátok megismerésére használt sokféle szín- 

reakció lényegében furfurolreakció. s itt 
dolgozta ki a Molisch-Udránszky-léle 

próbát a szénhidrátnyomok kimutatására, 
amely további vizsgálódásokat eredmé
nyezett.

Ennek nyomán módosította a Pettenko- 
fen-féle epesav-reakciót, kidolgozta a ben- 

zoilozás módszerét.

Később szeszes eq'edésre vonatkozó 

vizsgálataival - Pasteur állításával szemben
- I bebizonyította, hogy a glicenn az eriedés- 

kor mint főtennék keletkezik. A századfor

dul ó éveiben az idegrendszer kémiai ösz- 
szetételének a veszettség következtéiben 

IK-.illőtt változásait kutatta.
1909-ben a budapesti Egyetem Élettani 

Intézetének élére hívták meg, amit hirtelen

bekövetkezett szivhaláláig vezetett, bőví

tett, s ahol tovább folytatta pedagógiai és 
kutatómunkáját. 1909-ben az MTA I. tagjá
vá választotta.

Ftíbb művei

Jubiláns dolgozatok az orvoslan koréból Up., 
1890 ; A belgyógyászat kézikönyve (fejeze

tek) Up.. 1893-99

Irodalom

KAI'KONCZAY Károly: U. L.. Orvosi Hetilap, 

115. 1974.
Kapronczay Károly

UHER ÖDÖN, Ifl.

(Budapest, 1892. márc. 15. v. aug. 30. -'. ?)

Feltaláló, vállalkozó, U. Ö., a híres fényké

pész Fia volt Középiskolai tanulmányait 
Budapesten végezte, azonban az erdélyi 
Déván érettségizett Már fiatalon megtanult 

németül, franciául és angolul, de érdek
lődése főleg a technika és a tudományok 

felé irányult. Első találmánya egy kettős 
üzemanyagú robbanómotor volt. Később 

is több új megoldással gazdagította az au
tó* és motortechnikát, Anyai nagybátyja, 
Szénásy Gyula támogatásával megalapí

totta az U. filmgyárat; itt már 1910 és 1914 

között mintegy 40 filmet forgattak. (A cég 
egyik rendezője a később világhírű Kertész 
Mihály volt.) Filmgyártási tapasztalatai alap

ján dolgozta ki a filmhívást gyorsító és 
egyszerűsítő Correx eljárást (Az amatőr 

fényképezók ma is használják a Correx 

hívótankot.) Később megoldotta a filmhí
vás teljes automatizálását és az önműködő 

másolást Az 1920-as évektől foglalkozott a 
fényszedésscl és megszerkesztette az első, 

üzemszerű használatra alkalmas nyomdai 

fényszedő gépet, az .Uhertype”-l, ame
lyet az augsburgi MÁN gépgyárban építet
tek meg A gépet 1927-1932 között gyár
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tolták, forgalomba azonban nem került. U 
Ö találmánya forradalmi utat járt a szedés 

történetében, nem utánzott korábbi eljárá

sokat és szerkezeteket, nem másolta sem 
a kézi szedést, sem a szedőgép mechaniz
musát Ó az első, aki gépével a korrigálás 

és a tördelés gépesítését is megoldotta
1944-ben, Horváth József találmánya 
alapján, gabona- szellőztető eljárást dol

gozott ki A levegő iontartalmát jelző és 
regisztráló készüléket tervezett Feltalál
ta az „Irüoc" elnevezésű biztonsági-zár 

rendszert. Automata sebességváltó meg
oldását számos robogó-típusnál alkal
mazták. Egyik vállalata magnetofonokat 

gyártott. U. Ö. az 1930-as évektől Német
országban, később Franciaországban élt, 
idős korában is aktívan, találmányokkal 

foglalkozva.

Irodalom
W ANKÓ V.: Ulwrrtype fén y szed ő gép , -jz ú j 

vaskolléga. lip ., 1930.; KERTÉSZ A A nyom 
tatott betű története és  útja M agyarországon 
Hp., 19 4 1 ; Edm ond U 7 S Ja h re  Handelsblatt. 
1967. aug. 30.; VAJDA l 'i l :  U. Ö . -  a sok o ld a
lú feltaláló Múzsák, 19H0. ,árc 17  , Á H Az U 
filmgyártól a Riviéráig Magyar Hitek. 19H3 ápr 
16 .; évfordulóink 1993

Vajda Pál

ÚJHELYI JÓZSEF

(Ecxer 1910. máj 4 - 

Budapest, 1979 máj. 3 )

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Tudo

mányegyetemen, természetrajz-földrajz- 
kémia szakon végezte, végig kiváló ered

ménnyel (1930- 1934). Még csak negyedé
ves hallgató volt, amikor professzora, Tu- 

zson János meghívta díjas gyakornoknak 

a Növényrendszertani és Nóvényföldrajzi 

Intézetbe, ahol később tanársegéd, majd 

adjunktus lett 1937-ben doktori szigorla

tot telt növényrendszertan-földrajz-ás- 

ványtan tárgyakból Az egyetem mellett a 

Budapesti Tanárképző Főiskolán és a Ker

tészeti Akadémián (ma egyetem) is oktat 
ta a növénytant

Egyik alapítója volt a Magyar Növény
tani Társaságnak Folyóiratuk, a Borbásia 
már 1938-ban, a társaság hivatalos bejegy

zése elölt megjelent. 1949-ig összesen ki
lenc kötet látott napvilágot.

1945-ben egyetemi magántanárrá habi

litálták az „Egyszikűek rendszertana" tárgy
körből Még ebben az évben a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytá
rába hívták meg igazgatónak. A háborús 

események miatt rongált állapotban lévő 
Növénytár felújítása, gyűjteményeinek ren

dezése és biztonságos elhelyezése az ő 

nevéhez fűződik.
1950-ben áthelyezték az akkor megala

kult Múzeumok és Műemlékek Országos 

Központjába, a Természettudományi Cso
port vezetőjének. Kiváaságára 1952-ben is

mét a Növénytárba került, ahol minden 

energiáját a korábban megkezdett taxonó

miai kutatásai folytatásának szentelte 
Meggyőződése volt, hogy korszerű evo

lúciós szemléletű taxonómiai kutatás élő
anyag-vizsgálat nélkül elképzelhetetlen. 

Ennek érdekében tenyészkertet hozott lét
re, ahol sok éven keresztül, azonos környe

zeti feltételek között nevelte és tanulmá
nyozta a különböző teametekről származó 

növénypéldányokat

Sokoldalú megközelítéssel mindazon 

Ibélyegeket sikerült kiszűrnie, amelyek vál
tozékonyságáért a termőhelyi adottságok 
felelősek. Másrészről kimutatta azokat a bé
lyegeket is, amelyek genotipusos megha

tározottságuknál fogva valóban jellemző
ek az adott fajra, tehát az azonosítás szem

pontjából lényegesek.
A/, általa elkülönített fajokat természe

tes élőhelyükön, ökológiai és elterjedésbe

li szemponttól is vizsgálat alá vette.

Vizsgálatait elsősorban pázsitfű-nem- 
A-iségeken - nyúlfarkfű (Sesleria), fényper- 

je (Koeleria) - végezte, de később a cicka- 

lark (Achilles) és a kerep (Lotus) génuszok 

rendszertanával is behatóan foglalkozott 

Számos, egymással párhuzamosan futó 

evolúciós vonalat (series-t) fedezett fel, 
mintegy 50 új fajt irt le, közülük nem egy
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a botanikai szemponttól alaposan ismert
nek tekintett hazai területekről ker(ilt elő. 

Kutatásai arra a felismerésre vezették, hogy 
nincs kibékíthetetlen ellentmondás 3 Linné- 

féle fajok állandóságának tana és az evolú

ció eszméje között, ha Linné tézisét nem ér
telmezzük olyan mereven, mint korábban 

Ú J. az újahbkori magyar botanika leg
nagyobb taxonómusa volt.

Több művei
Kévlsion des espéeies du génre „Seslcrta" cn 
Iialie Webbia, 1959; Species Sesleriae generis 
novae. Feddes Repertórium, 1959; Études ca- 
xnnomlques sur le groupe du Lotus comicu- 
lattis L. seasu lato. Annales Mnsei Nationalis 
Hungária, 1960; New Species and New Sec- 
tions of the Genus Achillea L. (Asteraceae). 
Iliid., 1975 A Koelcrla nemzetség rendszeréi 
az Annales-ben 12 dolgozatban tárgyalta. 
(1961-1974)

Irodalom
TÓTH. Y; J, Ú. 1910-1979 Aaa Agronomica 
Átad. Sci. Hung. 33- 1984

Somlyay Lajos

UTJAIANN IMRE

(Pécs, 1861 /ebr 23- 

ftécs, 1937 febr27.)

A pécsi cisztercita rend Főgimnáziumában 

eminens tanulóként az 1877/78. tanévben 
érettségizett Szülei a liécsi egyetemen to

vább taníttatták, annál is inkább, mivel ap

ja, Ullmann Móritz szintén orvos volt U. I. 
az 1878/79 tanévben iratkozott be a bécsi 
egyetem orvosi karára, ahol 1884-tón fejez

te be tanulmányait A doktori cím meg
szerzéséhez szükséges tézisének címe: A 
heveny csontvelőgyulladás, amely mun

kája egyaránt foglalkozik sebészi és liakte- 
riológiai kérdésekkel, a kor szellemének 

megfelelően. U. I az egyetemen is kiváló 
tanuló volt, úgyhogy még 1884-ben meg

hívták a setószeti klinikára. 1885-ben Pá
rizsban volt tanulmányúton. Pasteur mellett 

dolgozott, kitűnt azzal, hogy - Pasteur tu
dományos igazságát bizonyítandó - felaján

lotta magát emberkísérletre

1886-89-ben sebész segédorvos Bécs- 
ben. 1891-tón egyetemi docens, 1892-ben 
a bécsi irgalmas nővérek hartmanngassei 

kórház sebészeti osztályának főnöke és 
ott dolgozik 1912-ig. 1919-ben egyetemi 

magántanár, nemzetközileg is elismert 
sebész.

A szervpótlás-szervátültetés ősi problé
mája a sebészetnek. A századforduló táján 

újra megszaporodtak azok a próbálkozások, 
amelyek ezt a problémát megoldani töre
kedtek. IJ. I. kutyakísérleteit Exner profesz- 

szor élettani intézetében folytatta, veseátül
tetéssel foglalkozott. 1902. május elsején a 

bécsi orvostársaságban bemutathatta első si
keres veseátültetését. Ez volt a világon az el
ső sikeres veseátültetés - kutyán! Exner ja
vaslatára a vese ereit a nyaki erekbe varrta, 

az uretert 3 nyakra vezette ki, (Homolog v. 

allogen vese transplantatio.) Emberi vonat
kozásban az allogen veseátültetés, amelyet 

ma már nagy számban végeznek világszer
te, sok vesebeteg életét menti meg

1902. június 27-én kulyaveset kecske 
nyakiereihez ültetett át, ez a vese is műkö

dött - igaz nem sokáig-, vizeletet válasz
tott ki, de azután rövidesen kilökődött az 
immunreakciók miatt. Ezt a fajta átülte

tést nevezzük heterolog vagy xenogen 
átültetésnek, jelentősége siker esetén óriá
si lenne, de a szöveti összeférhetetlenség 
miatt ez a fajta átültetés a mai napig sincs 
megoldva.

Irodalom
TOROK Béla; Egy elfelejtett magyar tudós, 
Orvosi Hetilap, 115 1974,

Balogh János

UNGER EMIL

(Rtiritif/csl, I883 ji'm. 17—

Htiifttpesl, 104 5 febr28)

A budapesti Tudományegyetemen vég

zett tanulmányai tófejeztével természet
rajz-földrajz szakos tanári oklevelet szer
zett Már 1908-tól a Halélettani és Szenny
vízvizsgáló Állomáson működött, mint ha
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lászati biológus. 1919-ben doktorait bota
nikából, mini főtárgyból, ugyanabban az 
évben a Tanácsköztársaság idején tanúsí

tót: lojális magatartása miatt. a rendszer bu

kása után megfosztották igazgatói állásától, 
ám aí intézmény kötelékében maradt.

1924-től 1945-ig „Halászat" című lapot szer
kesztette. Haltenyésztésből magántanári 
képesítést szerzett. A főváros ostromakor 
szovjet bombatámadás következtében szer
zett sebesülésébe halt bele.

Hermán Ottó és Vutskits György után ő 

volt a magyar iehtyológia legkiválóbb kép

viselője. Számos népszerűsítő tanulmánya 
mellett értékes halászati vonatkozású ösz- 
szefoglaló müvet irt Az édesvízi halak 
meghatározásáról írott könyve után Fi- 

scher Frigyes által szerkesztett „Magyar 

Halászat" című műbe ín összefoglaló tanul

mányt. Nemzetközi elismertségét bizonyít

ja, hogy a Stuttgartban kiadott Demoll-Ma- 

yer-féle .Handbuch dér Binnen-Fischerei 
Mitteleuropas" sorozat IV, köteteként ő ir
ta meg a süllő és harcsa tógazdasági te

nyésztéséről szóló részt. A Nemzetközi 
Halászati Kongresszus elnöke és a Nemzet

közi Limnológiai Egyesület titkára volt

Fő m űvei
Az ipari szenn yvizek  é s  azok  hatása a halak
ra lip ., 19 12 . ;  M agyar édesvízi halhatározó 
Hp., 19 19  ; Az é lő  halak szállítása és raktáro
zása. H p , 1929-; A halak hideggel való  konzer
válása. Hp., 1930 .; A  haltenyésziés biológiai 
alapiai. Hp., 1936 .; M agyarország halai é s  ha
lászata. Hp., 19 4 1.

trodalom
SZAHÓ Zoltán. U. E. em lékezete Hal, 1947.. 
W OYNÁKOV1CH Elek Száz éve  született U E. 
Hal, 1983.; SZÉK ELYH ID Y Iván U E In M a
gyar Agráitónéneti Életrajzok. R-Zs. Hp., 1989.

Kádár Zoltán

URBÁNYI LÁSZLÓ

(Rákosszentmihály, 1902 Jtin.29- 

Ru<iap«st. 1974. máj. 7.)

temi doktori címet (1928). Fiatal vegyész
ként lépett az akkon Állatorvosi Főiskola

- Wellmann Oszkár vezette - Állattenyész- 

téstani Intézetének állományába, ahol ta

karmánykémiai és anyagforgalmi vizsgála
tok végzésével bízták meg Pontos és meg

bízható munkássága eredményeképpen 
részese lehetett annak a hatalmas munká
nak, amely - Marék és Wellmann pro

fesszorok vezetésével - az állatok angolkó
ros megbetegedéseinek kóroktanát és kór- 
fejlődéstanát volt hivatva tisztázni Az erről 

magyar és német nyelven kiadott kétköte

tes terjedelmes monográfia már hármuk 
neve alatt jelent meg és nemzetközi hírne

vet biztosított mindhárom szerzőnek. - 
Urbányi 1947-ben vehette át a Kémiai In
tézet vezetését; 1956 után leváltották és az 

Állattenyésztési Kutató Intézetbe osztot

ták be, itt működött nyugállományba he
lyezéséig (1967); ettől kezdve szaktanácsa

dóként tevékenykedett haláláig (1974).
Szakmai működése a már említett an

golkórra vonatkozó vizsgálatokon kívül 

felöleli a biokémia és a takarmánykémia 

számos területét. Meghatározta az állatok 
mikroelem szükségletét és ásványianyag

szükségletét. Az erről szerkesztett „Urbányi- 

féle táblázatok" a helyes takarmányozás 
nélkülözhetetlen segédeszközeivé váltak. 

Tankönyveivel, tudományos közleménye
ivel (ezek száma a 350-et is meghaladja) 
Urbányi a takarmányozástannak, ezen be

lül a takarmányozás-kémiának kimagasló 

alakjává vált. Működését az MTA 3 „tudo
mányok doktora" fokozat odaítélésével, 

számos tudományos társaság és egyesület 

kitüntetések és emlékérmek odaítélésével 
ismerte el ill. jutalmazta

Irodalom
KOVÁCS G y., FEHÉR G y  Hiographia Elhunyt 
tanáraink és e lőad óink  cletra|za llp  , 19WV 
(2. kiadás)

Karasszon Dénes

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet (1926) és egye-



V
VÁCZY KÁLMÁN

(Abrudkerpcuyes, 191 j. márc. 20. - 
Kolozsvár, 1992. máj. 12.)

Iskolai tanulmányait Abrudbányán, To
pánfalván és Gyulafehérváron folytatta, 

itt érettségizett, majd a Kolozsvári Tudo

mányegyetemen jogtudományt tanult. 

Diplomájának megszerzését követően 

1936-1940., majd 1946-1948 között ügy
védi gyakorlatot folytatott. 1948-tól 1976- 
ig, nyugdíjazásáig a Román Tudomá
nyos Akadémia kolozsvári kirendeltsé
gén tudományos munkatárs. Húsz éven 
át aktiv tagja az Ulrechtben székelő Nem

zetközi Növénynevezéktani Szövetség

nek.
Ügyvédi pályája 1948-ban szakad meg. 

politikai perbe fogott magyarok védelmét 

vállalja; a hadbírósági tárgyalás után kizár
ják az ügyvédi kamarából Az állástalan- 

ságtól kiváló nyelvtehetsége menti meg 

Anyanyelvén és a latinon kívül tud romá
nul, németül, franciául, angolul. Nyárády 

professzor - botanikus-akadémikus - ma
ga mellé veszi munkatársnak és mivel a 
növénytan hivatalos nemzetközi nyelve 

ma is a latin, a Románia flórája című hatal
mas, 13 kötetben készülő mű ellenőrző fő- 

szerkesztője lesz. Új foglalkozásához szük
séges ismereteit óriási szorgalommal sajá

títja el hazai és külföldi szakmunkákból, 
főképpen a botanika növényszervtani és 

rendszertani területén.
Első jelentősebb dolgozata a legmaga

sabb színvonalú botanikai lapban, az ut- 
rechti Taxon-han jelenik meg, késóhb 80 
tudományos dolgozatát közlik hazai és 

külföldi szakfolyóiratok
1964-lien Edinburgh-ban a nemzetközi 

nevezéktant kongresszuson negyven ja
vaslatot tett a nevezéktani Kódex módosí- 

tására, ezek közül tizenegyet a kongresz-

szus megszavazott, és belekerültek a jelen

leg is érvényes kódexbe

A botanikai szakirodalomban egyedül
álló alkotásnak számít főműve, az 1018 

oldalas terjedelemben megjelent Lexicon 
Botanicum Polyglottum, több mint 25 ezer 
botanikai fogalommal, szakkifejezéssel. 

latin*román-angol-német-francia-magyar 
és orosz nyelven, benne a maga által alko
tott latin és magyar műszavakkal. Ezen a 
lexikonon 20 éven át dolgozott.

Egyéb művei:

0  Plinius Secu n d us A term észet históriája 
B ukarest, 19 7 3 ; C o d  International d e  no- 
m endaturá. Arad, 1974; BARTH A Sándorral 
k özösen : N yárády Erasm us G yu la , a term é
szettudós. B ukarest, 19HH; C, L inné, a ter
m észet rendszerezóje. Kolozsvár, 1997 (Pos- 
tum us)

Irodalom.

NÁDAS Péter Rom ánia flórája. Igazság. 19 7 3  
nov. 10 .; PÁZM ÁNY D énes: V K  M űvelődés, 
19HV felír. 19  ; GSÚRÖS István N evelő  és tu
dós Igazság, 1987. szept. 9-; VITA Zsigm ond 
K önyvek, k önyvek  Brassói Lapok, 198H júl 
22.  NAGY-TÓTH Ferenc: V. K. jogász é.s b o 
tanikus két élete Szabadság , 19 9 2  június.; 
BEK F G yörgy: B eszélgetés V  K -nal A Hét, 
19H7 nov. 19 .; B E K E  G yö rg y : S z ü k ség b ő l 
erény Ring, 19 9 2/2fi, júl

Kovács Zoltán

VADÁSZ ELEMER

(Székesfehérvár, 1885 márc.
Budapest, I9f0 .okt.i0 )

A budapesti Tudományegyetemen tanult 

1907-ben letett doktori szigorlata után ta
nársegéd, majd adjunktus lett Papp Károly 
professzor mellett a földtan-őslénytani tan

széken A Földtani Intézet geológusi státu 
sara - Lóczy Ujos biztatására - beadott 
pályázatát (1909), majd magántanári habi-
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litációra vonatkozó kérelmét (1911) diszk
riminációs okból elutasították. Papp Ká

roly mellett tanulmányozta az akkori Ma

gyarország több szénterületét; részletesen 

a muraközi, tatabányai, felsőgallai, vérte
si, dorog-tokodi és a borsodi szénmeden

céket vizsgálta.
Az 1918-as polgári forradalom hónapjai

ban az elsők között szállt síkra a természet- 
tudományos munkálkodás, kutatás és okta 
tás reformjáért. A Tanácsköztársaság idején 

a földtan, majd az őslénytan egyetemi taná
rává nevezték ki, annak bukása után távoz

nia kellett az oktatástól. Ekkortól a Ma
gyar Általános Kőszénbánya Rt. geológusa
ként működött a második világháború vé
géig, amikor is nyugdíjba vonult. 1940-ban 
a Tudományegyetem földtani tanszékének 

professzorává nevezték ki, és 1965-ig töl
tötte be ezt a tisztségei. Közben a termé

szettudományi kar első dékánp (1948--I9) 

s a Pázmány Péter Tudományegyetem utol
só rektora ( 1949-50) volt A Magyar Föld
tani Társulatnak elnöke (1949-1958), majd 

örökös di.szelnöke. Munkásságáért számos 
magasrangú kitüntetésben részesült. Az 
Akadémia 1948-ban levelező, 1954-ben 

rendes tagjává választotta. Kiemelkedő ér

demeiért kétszer kapta meg a Kossuth-díj I. 

fokozatát (1948., 1952).

Szakirodalmi munkásságát 1919-ig fő
leg a földtan, őslénytan és a rétegtan köré
ben fejtette ki 1920-1945 között sokat fog
lalkozott bauxitkutatással, erről számos 
publikációban és Bauxitföldtan (1951) cí
mű összefoglaló munkájában adott számot. 

A hazai bauxittelepeken kívül a bihari, a 
dalmáciai, karinthiai, görögországi és fran
ciaországi telepeket tanulmányozta. Megbí

zástól Egyiptomban vasércet kutatott Vizs 
gálatai kiterjedtek a hazai szénhidrogén

kutatás lehetőségeinek átfogó vizsgálatára 

és a dunántúli karsztvíz földtani értékelésé 

re is A Mecsek hegységben végzett mun 

kaját monográfiában foglalta öcssze 0935). 

Professzori évei alatt tankönyveket ifi Ezek 
közül a Magyarország földtana című - a 

maga nemétón egyedülálló - összefoglaló

kézikönyv két kiadást ért meg (1953 és 
1960) E művéért kapta meg a Szabó József- 
emlékérmet. A földtan oktatására és általá

ban a természettudományok felsőoktatá
sára vonatkozó szakcikkei iránymutatók.

Főbb művei
A geológus munkája. Pécs, 1928.; A Meesek- 

hegyscg llp.. 1935 (Magyar tá|ak földtani leírá
sa 1 >, Köszénföldlan. Up.. 1951.: iiauxilfóldtan 

Hp . 1951 ; Magyarország földtana Up., 1953 
és 1960 . A földtan fejlődésének vázlata. Bp., 

1953 . Elemző földtan. Hp., 1955.; A magyar 
földián útja Szabó József nyomában. Hp., 1967

Irodalom

Dr h. c. V. E Földtani Közlöny. 1971., HEN- 

DEFY L.: V. E Bányászat 1971.; FÜLÖPJ.: Dr 
V. E. akadémikus emlékezete. Földtani Köz
löny. 1971., KASZAP A : A 20. századi magyar 
földtan kiválósága: V. E. Természet Világa. 1985 

Kaszap András

VÁGÓ JÓZSEF
(Nagyvárad, 1877. dec. 23. - 
Sálién de Béaru, 1947 ápr 7.)

1900-ban a budapesti Műegyetemen sze

rezte meg építészi oklevelét. Iskolaévei 

során Franciaországban és Olaszország

ban tett tanulmányutakat, majd a fnss 

diplomás építész a Bálint Zoltán és Jám- 

tór Lajos elképzelései szerint megépülő
1900-as párizsi világkiállítás magyar rész

legének építésvezelőjeként kezdte el pá
lyáját.

Éveken át dolgozott Lechner Ödön, 

Alpár Ignác és Quitiner Zsigmond irodá

jában, helyszíni művezetéssel jánilva hoz
zá a tervek megvalósításához. 1912-ben 

olyan saját tervei valósultak meg, mint a 

Lipótvárosi kaszinó nyári helyisége, a 

Schilfer-villa a VI. kér. Munkácsy Mihály 

utca 19/a szám alatt, (melynek küső és 

belső falfestményeit Kernstok Károly és 

Róth Miksa készítette), valamint a nagy

váradi Csendőrségi iskola és egy Szabad

kán felépített lakóház. 1914-16 között 
készült el a Budapest I. kér Ostrom utca 

1. szám alatti Grünwald-villa. ahol a szí
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nes üvegablakok szintén Kernstok és 
Róth Miksa munkáját dicsérik. 1902-ben 
társult bátyjával, V. Lászlóval, akivel 1911- 

ig működlek együtt Eleinte Ibérházakat 
építettek Budapesten, majd 1906-tól je
lentős középület-megbízásokhoz is jutot

tak. 1903-ban lakóházat építettek a XI. 
kér. Bartók Béla út 14.-ben és a Xlll. kér. 

Visegrádi utca 17.-ben. 1905 folyamán a 
IX. kér Boráros tér 2. szám alalt és a Mes 
tér utca 3 -ban valósult meg közösen ter
vezett lakóépületük. Szabadkára a Miner

va Nyomda, valamint Nagyváradra, szülő
városukba, a V.-ház ugyanebben az esz

tendőiben épült meg. Bútorterveik és bel

ső berendezéseik zöme a század első év
tizedének derekán született. Számos terv- 
pályázaton vettek részt sikerrel: 1903-ban 

a besztercebányai Kereskedelmi és Ipar

kamara, 1904-ben a nagykanizsai főgim

názium és a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank terveivel, 1905-ben pedig a szabad

kai Városháza tervpályázatán. 1906-ban a 

palicsi fürdő pályázatán í. díjat, a buda

pesti VI. kerületi állami főgimnázium pá 

lyázatán pedig II. díjat érdemeltek ki 
1906 során a VIII. kerületi Gutenberg tér 
4 -ben a Magyarországi Könyvnyomdá
szok és Betűöntők Segélyegyletének bér

házát, 1908-ban az V. kerületi Erzsébet té

ren a Nemzeti Szalon épületét valósítot
ták meg. Különválásukat követően V. J. 

több önállóan végig vitt előkelő villát épí

tett, középilletek belső átalakításait ter
vezte, valamint Lechner Ödön utolsó meg
bízásainál a mester segítőtársa volt Ónál

ló műveinél inkább purilán, kissé osztrák 
és német modern építészeti felfogásban 
alkotott, a Lechner-munkáknál mestere 

stílusához alkalmazkodott 1914-től a mo

dern építészei jelentősebb nemzetközi 
megmozdulásainak elismert alakja volt, 
előadásait többnyire a lakásproblémák, 

építészeti esztétikai kérdések és az épí
tészképzés témaköreilben tartotta.

A Tanácsköztársaság idején irányító 

szerepe volt különböző szakmai tanács- 
testületekben, melynek következtében

tartósan külföldre kényszerült. Svájcban 
és Olaszországban tartózkodott és csak 

néhány évre tért vissza Magyarországra 
1926-ban a genfi Népszövetségi Palota 
nemzetközi tervpályázatának egyik első 

díjasa volt és a kiviteli tervek készítésé
nek irányításában is részt vett. V. J. ebiben 
az időszakban telepedett végleg Fran
ciaországba. Nyugat-Európa és Amerika 
építészetének tendenciáiról írt 1930-ban 
megjelentetett építészeti útirajzában. Bö- 
löm Györggyel folytatott levelezése ta

núsága szerint a magyarországi építészet 

elméleti kérdései iránt soha nem veszítet
te el érdeklődését 1932-ben készítette el 
a Tabán városrendezési tervét, izgalmas 
tömegformálású épülettömböket alkal
mazva. 1933-ban Budán, a Városmajor 

utcában egy lapostetós, háromszintes, te
tőteraszokkal, erkéllyel tagolt, kőlapbur

kolatul ellátott homlokzatú műteremhá

za valósult meg. Budapest urbanizációs 

fejlesztésére vonatkozó részletes elgon
dolásait az 1936-as Nemzeti Szalonbeli 

kiállításán mutatta be.

Fóhb művei
Városokon keresztül Up,, 1930,

Irodalom
NÁDAI Pál: V. J. építészeti kiállítása, 25 év 

munkái. Magyar Iparművészet 1936.; GÁHOR 
Eszter-NAGY fldikó-SÁRMANY Unna A bu
dapesti Sehiífer villa. Müvészettfbnéneti Értesí
tő. 19H2.. GERLE János-KOVÁCS Attila-MA- 

KOVECZ Imre A századforduló magyar építé

szete. Up., 1990.

M újdrtcza Péter x

VÁGÓ LÁSZLÓ
(Nagyvárad, 1875.márc. 30. ~ 

fíuda[)est, 1933■ dec. 30.)

A Felső Építőipariskolán folytatta építé

szeti tanulmányait, melyet 1893-ban leje- 
zett be. Alpár Ignác műtermében kezdte 
pályáját, ahol olyan munkákon dolgo
zott. mint az Ezredéves Kiállítás, a Tőzs- 
depalota és az Osztrák-Magyar Bank épít

kezései.
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1897-ben valósult meg korai műve az V. 

kerületi Kossuth Lajos utcában Késmárky 
és Illés Áruháza, amely az első új épület 
volt a korabeli kiszélesített Hatvani utcá

ban. 1900-ban a budapesti Gellért-hegy 
művészi kiképzésének tervrajzaival a Ma

gyar Mérnök és Építész Egylet nagypályá

zatának aranyérmét nyerte meg 1902-ben 
a nyíregyházi zsinagóga terveit készítette 

ei Még ugyanebben az évben testvérével,
V. Józseffel együtt kiérdemelték az Aradi 
Vértanúk Ereklyemúzeumának pályázatán 

a II. díjat. V. Józseffel közösen dolgoztak 
egészen 1911-ig, modern szellemben, sze
cessziós elemeket is alkalmazva

1911-ben a budapesti I. kerületi Istenhe
gyi úti emeletes lakóház tervrajzait készítet

te el, valamint ekkor épült meg az I. kér. 

Attila ót 5 -ben egy emeletes háza. V. L. ön

álló tevékenységének sorába tartozik az V. 

kerületi József Attila utca 8. szám alatti tel

ken Meinig Artúr tervei alapján épült Ma
gyar Általános Takarékpénztár épületének 
belső átalakítási munkálata is, mely 

1911-1918 közt készült el. 1913-ban Ko
vács Frigyes Zichy múzeumának átalakítá

sával a Művészek Házának belső tereit ter

vezte és valósította meg, mely (alaposan 

megváltoztatott állapotban) Budapesten a
VI. keniilet Rózsa utca 59. szám alatt te

kinthető meg. 1914-ben az Urbs építkezé
si részvénytársaság megbízásából építette a 
Fehérvári út 50.-ben megvalósításra került 

emeletes lakóházat. Sajnos V. L -nak egy 
sor jelentős, önállóan megépített középüle

te és lakóháza pusztult el a világháborúk 

nyomán. 1931-ben Faragó Ferenccel együtt 
készítették el a Dohány utcában a Zsidó 
hősök templomát, mely V, L utolsó jelen

tős müve

Irodalom
V L színházt ervei In, Művészeti Almanach

1922., I.YKA Károly: V L Magyar Művészet

1934.. NÁPAI Hál V L Magyar Iparművészet 
193* : GF.Kl.P. |:íno*-KO VÁCS Attila-MAKO- 

VEC7. Imre A századforduló magyar építé

szete Hp., 1990.

Müjdricza Pélcr

VAJDA PÁL

(Budapest, 1907. dec. 10- 

Budapest, 1982.Jún. 8.)

A budai Árpád Gimnáziumban tanult, 

majd a párizsi Sorbonne-on filozófiai 
doktorátust szerzett. Utána négy félévig a 
berlini műegyetem hallgatója 1934-ben 
tért haza és az Országos Közművelődési 

Tanácsnál vállalt munkát. A következő 
években számos sajtótermék, így a Vasár

napi Könyv című képes hetilap, a Tech

nikai és Tudományos Tudósító, a Világ- 
irodalmi Szemle szerkesztője volt, ugyan
akkor több külföldi sajtóiroda budapesti 
levelezője. Sokat utazott, és Európa szin
te minden jelesebb műszaki gyűjtemé
nyében és könyvtárában folytatott tudo

mányos kutatásokat. Beszélt németül, 

franciául, angolul (később, a - Tardy La
jos barátjával együtt töltött - hadifogság 

idején, oroszul is megtanult), Cikkei, 
majd könyvei - magyar és idegen nyel
ven - már a 30-as évektől megjelentek. A 

Vajda János Társaságnak 1932-től a társa

ság megszűntéig (1952) tagj3. A Főváro
si Népművelési Központ előadójaként

1947-től tudománynépszerűsitő, ismeret- 

terjesztő előadásokat tartott Dolgozott a 
Kereskedelmi Kamarában és a Lapkiadó 
Vállalatnál is, majd az Országos Műszaki 
Múzeum munkatársa lett. Innen vonult 

nyugdíjba 1967-ben Ez azonban csak 

formálisnak tekinthető, hiszen gyakorla
tilag élete végéig dolgozott, kutatóként, 

íróként és a Technikatörténeti Szemle 

egyik szerkesztőjeként.

Technikatörténész, technikatörlénet-i- 
ró és bibliográfus volt. Már fiatal korában, 

tanulmányai és egyéni búvárkodásai során 

felfigyelt arra, hogy milyen sok. fontos 
műszaki alkotás létrehozásában vettek 

részt az itthon vagy külföldön tevékenyke

dő magyar szakemberek Ezért -- általános 

technikatörténeti munkásságának a része

ként - e témakör áttekintésére és jól doku
mentált feltárására törekedett. A technika 
magyar úttörőit (tehát nem elsősorban a
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magyar technika úttörőit) kutatta és is
mertette meg az olvasókkal, vagyis azokat 

a személyeket, akik magyarok voltak és 

(bárhol éltek) munkásságukkal a műszaki 
tudományok egyetemes fejlődéséhez 
járullak hozzá. Harmincnál töhb önálló 
könyve, további tíz, több szerzős könyv 

általa írt részlete és 350-nél több cikke, 
közleménye fontos forrásmunka.

I'obb művei

Magyar feltalálók. Hp., 1943 , Nagy magyar 
feltalálók. Hp., 1958.; Creative Hungarians - 

Magyar alkotók, llp,, 1975.; Creative llungari- 
ans in malhematics, aslronomy, pliysicx, che- 

mistry, technical scienccs and industry. A se- 
lecled bio-bibliograpliy. Technikaiorténeti 
Szemle, 11, k 1979,

Irodalom

SZAHADVÁRY Ferenc Dr V. P. Teclinikatur- 

téneti Szemle. 13. k. 1982 (részletes bibliog

ráfia), MÓKA László: V. P. Könyvtáros, 1982; 
PÉNZES István Dr V. P. emlékezete Gépi

par, 19H2 , HATÁRI Gyula: V. P Műszaki Élet. 

1983.

Sipka László

VAJDA PÉTER

(Vaiiyola, J808.Jan.20- 
Szarvas, 1846 febr 10.)

Jobbágyszülők gyermekeként kerüli 1819- 
ben a soproni evangélikus főiskolára, 

majd 1826-lxan a győri akadémiára. Fiata

lon beutazta a Dunántúlt, Tirolt és Észak- 

Olaszországol 1828-ban beiratkozott a 
pesti egyetem orvosi kantra; itt a kolerajár

vány kapcsán kitöri diákzendülés szerve

zésével vádolla meg egyik tanára, s ezéri 
eltávolítónak az egyetemről Néhány évig 

csak a szépirodalommal foglalkozott, ilyen 

alkotásai Uzdi Péter álnéven jelentek meg.

1832-ben az M TA felszólította a magyar 

írókat jeles külföldi művek lefordítására 

61 könyvet ajánlod erre a célra, köztük 

volt Cuvier alapvelő munkája, melynek 2. 

kiadása azidóben látóit napvilágot, V P 
vállalta a munka fordítását, s hogy a mű- 
lien szereplő állatneveket azonosíthassa

természettudományi tanulmányok végett
1833-ban Németországba, majd Hollan
diáira, továbbá Londonba utazott. Főként 

az utóbbi helyen volt alkalma az ott kiál
lított, általa korábban nem ismén trópusi 
fajok azonosítására. A fordításhoz Bugát 

Pál nyelvújító tevékenysége nyomán szü
letett új magyar szakszavakat is felhasznál

ta. A fordítás azonban csak 1841-ben je
lenhetett meg. A közbeeső Időben több 

természettudományi vonatkozású munkát 
teu közzé: lefordította G. Voigt népszerű 

orvosi könyvét (Pest 1934. 2. kiadás uo 
1835), megírta A tapasztalt méhészgazda 
(Pest, 1935) című könyvet, újra lefordítot
ta Raff Természeihistória című könyvét 
(Pest, 1935), s alapvető botanikai munkál 
készített: Növényiudomány. Magyar-latin 

ftivésznyelv és rendszerisme címmel. Nagy 

részt vállalt a Természettudományi Társu

lat megszervezésében, melynek 1841-ben 

el.sö főtitkára lett, ám midőn a társulat 
1843-l>an felvette a „királyi" jelzőt, a plebe
jus érzelmű tudós-író lemondott é.s kilé

pett. Elfogadta a nagy agrártudós, Tes.se- 
dik Sámuel hagyományait ápoló szarva

siak meghívását, s 1843-ban elfoglalta az 
ottani evangélikus főiskola filozófiai tan

székét, Minthogy az MTA már 1837-ben le
velező tagjává választotta, ő volt az első 
akadémikusunk, aki Pestet elhagyva vidé

ken vállalt állást.
V P, a romantika szellemében kutatta 

az élő természet törvényeit, költeményei- 
l>en pedig megörökítette annak szépsé

gét. Mélységes erkölcsi elkötelezettségű 

oktató volt, aki az igazra, szépre, jóra akar
ta nevelni tanítványait, a nemzeti művelt
ség előmozdítására, a tiszta szeretet, s a 

nemes példa erejével. Rokona, V, János vi
lágnézetének kialakításában is döntő sze

repe volt antifeudális gondolkodásának, 
mély hazaszeretetének, rajongó természet

imádatának. Petőfi megkapó erejű kólte- 

ménylwn búcsúztatta el. Emlékművén - 

löhl)ek kozott - ezen szavai olvashatók: 
.... az igazság szava áthatóbb a menny 

dörgésénél
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Irodalom
SZÉCHY Károly V. P. élete és művei Hp., 
IH92 , KAPAICS Raymunü. Cuvier és Darwin 

tanai Magyarországon, TTK. 1931, TOKDAI 
Cyrtrgy- Természet és társadalom Hp.. 19S6., 

HANZÓ Lajos, v p Békéscsaba, 1958

Kádár Zoltán

VALKÓ IMRE

(Abony, 1902. szept. I 

Boston. 1975. márt. 12.)

Budapesti érettségi után a bécsi tudomány- 

egyetemen végezte magasabb tanulmá
nyait. 1926-ig Ugyanitt lett tanársegéd az 
orvosi kolloidkémiai intézetben idősebb 

W. Pauli professzor mellen. 1928-29-ben 
Budapesten a Magyar Ruggyantaárugyár 

kutatómérnöke, 1929-1938 között az I. G. 
Farbenindustrie ludwigshafeni kutatóinté

zetének tagja. 1939-ben családjával Kana

dába, majd 1942-ben az Egyesült Államok
ba költözött. Itt a Drew Co, kutatólaborató

riumát vezette, majd a Lynn Technical Col
lege. később pedig a Massachusette lmtitu- 
te of Technology professzora volt

Nevét a világon az a közlemeny tette Is

mertté, amelyben - K H. Meyerrel és G 

von Susich-csal együtt - termodinamikai 
alapon megoldotta a gumi viselkedésenek 

rejtélyét (Kolloidzeitschrift, 1932.). Kimutat

ta, hogy a gumi nagymolekulás szerkezete 
megnyújtáskor erősebben rendeződik, te

hát alacsonyabb entrópiájú állapotba kerül 
és a hatás elmúltával a II. főtételnek meg

felelően törekszik vissza eredeti állapod ha 

Fontosak találmányai a texlilnemesítés 
és textilszinezés terén; későbbi munkái

ban a műszálakkal szemben úttörőként 

propagálta a természetes szálak előnyeit. 

Számos tudományos kitüntetést ért el, a 

New York-i akadémia tagja volt

F<Sbb művei

Elektrochemie üer Kollnide Wien. 1929 ; Kot- 
lokk'hemte dér P.iweisskórper Leipmx. 1933 

(Mindkettő W PAULI-val ), Kolloidchemische 
Grundlagen dér Tcxlilveredlun# Ikrrlin, 1937 

Valkó Iván Prtrr

VAJLLAS ANTAL
((Pest, 1809- máj. 18.- 

New Orieans, 1869 jút. 20.)

Szegény családba született és már ifjú ko

rától házilanitó, majd főúri családok gyer
mekeinek nevelője, utóbb szakíróként é.s 
tudományos egyesületek titkáraként ke
reste kenyerét. Tizenöt évesen a piarista 

rendbe lépett, két évig a trencséni rend

házban tanult, de 17 évesen már tanítónak 
nevezték ki Sátoraljaújhelyre. A piarista 

rendből kilépve, Kassán, 1828-től a pesti 
Tudományegyetem bölcsészkarán folytat
ta tanulmányait, utóbb a bécsi tudomány- 

egyetemen is tanult és 1831-ben itt tette le 
doktori szigorlatát.

Érdeklődése kezdetben a matematika 

felé vonzotta. Matematikai tankönyvén 

(Egyetemes számtan. Pest, 1838.) kívül 
számos értekezése jelent meg különféle 
matematikai problémákról. A Felsőbb 
egyenletek egy ismeretlennel címen írt ér

tekezését méltányolva az MTA 1837-ben 
levelező, majd rendes tagjává választotta.

V. A. ettől kezdve az Akadémián belül 
folytatott jelentős szervező munkát és kri

tikus tevékenységet. 1841-től azonlx»n szé

lesebb körben is megkezdte a fizikai, ma

tematikai és csillagászati ismeretek (erjesz

tését az akkor alapított Iparegylet kereté
ben, amelynek titkára is volt. Már koráb

ban megírta az első magyar nyelvi! mate
matikai-földrajzi kézikönyvet, Az égi és 

földtekék használata címen (1838). 1841- 
ben megindította az első magyarországi, 

gazdasági, kereskedelmi és ipari szak- 

folyóiratot, a „Heti lap"-ot, majd 1848 

elején megkezdte a korszerű magyar föld

rajzi-statisztikai lexikon kiadását (Nem

zeti Encyclopedia - csak az E-betűig ké

szült el).

Kulon figyelmet érdemel az Egy felállí

tandó magyar központi műegyetemről 

(1841) irt tanulmánya, amely a maga ide

jén talán világviszonylatban is a leghala
dóbb tervezet volt a műszaki felsőoktatás
ra. Utóbb a pesti Műegyetem megszerve
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zésekor e tervezet sok vonását valóban 
átvették.

Az első magyar felelős minisztérium 

1848-ban kinevezte a pesti egyetem male 
matikatanárává, de a szabadságharc leve

rése után állásától megfosztották Az állás 

nélkül maradt V. A. - az elnyomás és a 
rendőri zaklatás elől - 1851-ben az Egye

sült Államokba vándorolt ki

Sok nehézség után 1854-ben New Or- 
leansban telepedett le Itt rövidesen hajó
zási iskolát nyitott, amely néhány év alati 
jó hírnévre tett szert: az általa kiállított bi

zonyítványokat az amerikai hatóságok is 

elismerték, a hajótulajdonosok pedig elő
szeretettel alkalmazták az iskolájából kike 

rulő tengerészeket. Ó indította meg az 
USA-ban a polgári tengerészeti évköny
vek, „Nautical Almanach”-ok (nem azo

nosak az US Naval Office kiadványaival!) 

nagy sikerű sorozatát, a „Commercial Na- 

vigation" című tankönyvét pedig széles 
kórben használták.

1857 ben a már tekintélyt és vagyont 
szerzett V A. hozzálátott, hogy az addig 

csak műkedvelőket tömörítő New Orle- 

ans-i természettudományi egyesületet m- 

cfományos akadémiává fejlessze Munkája 
e téren is eredményes volt. Az amerikai 
polgárháború során azonban iskolája és 

vagyona elpusztult, utolsó éveiben az álta
la felvirágoztatott New Orleans-i akadémia 

titkári fizetéséből élt
Maradandó az a tevékenysége, ame

lyet a magyar, majd az amerikai tudomány 

felvirágoztatásáért végzett.

Irodalom
GALGÓCZY Károly Emléklxszéd V A fe
lelt. Én. mát. tud. krtr ;V8 llp 1H75

linrtba Lajos

VÁI.YI GYULA

(Marturásárhcly, 1851 fttn 25 - 

Kolozsvár, 191) oki. !  ') )

Apja, V. Károly bíró, anyia, Dózsa Káchel 
(nem bizonyítottan, de a családi hagyo

mány szerint a parasztvezér, Dózsa György 

leszármazottja). A marosvásárhelyi refor
mátus kollégium elvégzése után főiskolai 

tanulmányait a kolozsvári egyetem mate

matikai és természettudományi fakultásán 
folytaita 1877-ben matematika és fizika sza
kos középiskolai tanári oklevelet szerzett és 
külföldi ösztöndíjat jártak ki számára. A csa

lád Bolyai-tisztelete mellett nagy hatással 
volt rá két kiváló professzora: Réthy Mór és 
Martin Lajos, akik korán felfigyeltek a gyen

ge testalkatú, szembajával küzdő, de szor
galmas és tehetséges, szerény modorú hall
gatóra. V Gy. a berlini egyetemre ment, 

ahol matematikát a három híres tudóstól: 

Emst Kummertöl, Kari Weierstrasstól és Le- 
opold Kroneckertől, fizikát pedig Kirch- 
hofftól tanult. A berlini két év alatt két tanul

mányt írt, az egyiket Kirchhoffnak, a mási

kat Weierstrassnak adta át. Ebben az időben 

látása már annyira megromlott, hogy napi 
1-2 óránál többet nem volt szabad olvasnia, 
írnia A látási nehézségeken átsegítette 
rendkívüli memóriája és gyors felfogóké

pessége. 1880-ban hazajött és megírta dok
tori értekezését „A másodrendű partialis 
difTerentialis egyenletek elméletéhez” cím

mel. A disszertáció tárgya kapcsolódott a 
legjobb hatásfokú hajócsavar és szélkerék 
elméletének a kidolgozásához, amellyel 

még kolozsvári professzora, Martin Lajos 
kezdett foglalkozni. V Gy. 1881-ben a ko

lozsvári egyetemen magántanári képesítést 
nyert 1884-ben ugyanitt az elméleti fizika 
és 1885-ben a matematika professzorává 
nevezték ki. 1891-lxm az MTA levelező tag

jává választotta.
Doktori értekezésének témáját tovább

fejlesztette Kürschák József, aki eredmé

nyeit a „Mathemalische Annalen"-lx.*n Ls 

közzétette 1894-ben, ahol természetesen 

V.-ra is hivatkozott. Ez keltette fel az ér
deklődését Kapteyn utrechti professzor

nak, aki felkérte V.-t, hogy küldje meg ne
ki doktori értekezését V. Gy előzékeny

ségének az lett a következménye, hogy 
Kapteyn V Gy. dolgozatának a végén szá

mítási hibát fedezett fel, aminek követ
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keztében V. egy elsőrendű parciális diffe
renciálegyenletet megoldhatatlannak mi

nősített. Kapteyn a hibát kiküszöbölte, az 
egyenletet megoldotta és V. eredményei
nek továbbfejlesztését 1905-ben közölte 
az „Archív dér Mathematik und Physik" fo

lyóiratban. Ugyanezen újságban megje

lent V. értekezése is 1910-ben „Zűr Theo
rie dér partiellen Difíerentialgleichungen 

zweiter Ordnung" cimen.
Kolozsvári professzorként előadott al

gebrát, számelméletet, analízist, projektív 
geometriát, differenciálgeometriái, Bolyai- 

geometnát, elektromosságunt, fénytant, 

hőtant, hogy csak a legfontosabbakat em

lítsük Igényes, kitűnő tanár volt. aki törő
dött unitványainak személyes ügyeivel is. 

A felsorolt előadási tárgykörök legtöbbje
iből értékes közleményei jelentek meg ma

gyar vagy német folyóiratokban. Összesen 

46 dolgozatot publikált. V. értékes kutató

munkát végzett az analízis, a geometria és 
a számelmélet területén. Jelentős szerepe 
volt a Bolyai-geometria elfogadtatásában is.

Gyenge látása miatt a szakirodalomról 

felolvasó segítségével tájékozódott, elő

adásait is mindig teljesen emlékezetére, 

tudására alapozva, jegyzetek felhaszná
lása nélkül tartotta. Ezen döbbent meg

1911-ben egyik előadásán, amikor káprá
zatos memóriája egy pillanatra kihagyott. 
Rögtön nyugdíjaztatását kérte Ezután még 

két évig élt visszavonultan bátyjának, V 

Gábornak, a volt statisztika professzornak 
kolozsvári házában.

Irodalom

RÉTHY Mór V. Gy. Akadémiai Emlékheszé- 

dck. Up . 1915; WESZELY Tibor V Gy IKika- 

resi 19H3

Sam Márton -  Weszrly Tthor

VÁMBÉRY ÁRMIN

(Dtmcrizerdabeiy. 1832. márc. 19 - 

fíudapvst, I9 l3  ***pl. 15 )

A Vámbéry-család a 18 századiban a né

metországi Bíimbergból vándorolt Ma*

gyarországra, s a Pozsony megyei Szent- 
györgyön telepedett le. Az eredeti lakó
helyre utaló Bamberger család nevét a tu

dós az 1850-es évek elején változtatu V.- 

ru. Első tudományos dolgozatai már ezen 

a néven jelentek meg
Emberi tulajdonságai sem voltak min

dennapiak. Önfegyelme, akaratereje, nyelv

tehetsége és alkalmazkodóképessége tel

ték lehetővé számára, hogy eljusson az 
európaiak elől tiltott közép-ázsiai váro

sokba.
Édesapja, a szegény szabómester még 

gyermeke megszületése előtt, az 1831-es 
kolerajárványban meghalt, A kiemelkedő 

tehetségű V.-nak nehéz, nélkülözésekben 
bővelkedő gyermekkora volt. Hosszas há- 

ny-atutás után iratkozott be a pozsonyi 

evangélikus líceumba, ahol már keleti 

nyelvekkel is kezdett foglalkozni. Később 
piócakereskedésből, inaskodásból, házita

nítói, nevelői munkából tartotta fenn ma
gát, Közben, bámulatos szorgalommal, 
igen hamar elsajátította a német, francia, 

angol, olasz, spanyol, dán és svéd nyelvet 
Tudományos céljának a nyelvészet mű

velését tekintette. Nagy hatással volt rá a 

két jeles őshazakutató, Reguly Antal és 
Jerney János. Az Egyetemi Könyvtárban 
dolgozó Garay János révén ismerkedett 

meg Vörösmarty Mihállyal és Arany Já
nosai. Önzetlen pártfogóra talált Hunfal- 

vy Pálban, Ballagj Mórban, Kemény Zsig

mondiban és Toldy Ferencben is.
EOtvös József támogatásával kapott út

levelet, s 1857-ben elindulhatott első tö
rökországi útjára. A Konstantinápolyban 

töltötl hat év alatt megismerkedett az 
1848-49-es szabadságharc emigránsaival, 

Szilágyi Dániellel, Türr Istvánnal, Orbán 

Balázzsal és Berzenczey Lászlóval. Daim 

pasa családjánál házitanitóként dolgozott, 

s ekkor kapta a Resid efendi nevet. 1858- 

ban jelent meg német-török szótára, s 
rendszeres tudósításokat küldött haza a 

Pesti Naplónak. Az MTA irodalmi mun

kássága elismeréséül 1860-ban levelező 
tagjává választotta. A Törökországban tol-
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tolt (‘vek alatt kitűnően elsajátította a török 

és 3 perzsa nyelvet, s megismerte a keleti 
szokásokat

V Á. 1861-ben, az Akadémia pénz- 
lielí segítségével indult világhírnevet ho
zó második keleti utazásra. Az iszlám 
kultúrában jártas, Resid efendi néven is

mert, álruhába, dervisnek öltözött tudós 

csatlakozott egy mekkai zarándokoktól 

összetevődő karavánhoz, hogy velük 
együtt menjen Közép-Ázsiába Emberfe

letti nehézségek legyőzésével, a leleple
zés és az azzal együttjáró kínhalál árnyé

kában jutott el Muharába, Szamarkandba 
és Hivába. A mintegy 1500 km-es ván

dorút során olyan világba nyert bepil
lantást, amely akkoriban az európaiak szá
mára csaknem teljesen ismeretlen volt. 

Wratlan tapasztalatok birtokában, 1864- 
ben tért vissza Pestre. Útja azért különö

sen jelentős, mert e térség államalakula

tainak utolsó független éveiről szerzett is

mereteket és adott írásban megbízható, 
igen részletes képet Néhány év múlva 

Közép-Ázsiának ezt a részét bekebelezte 
a cári birodalom.

Külföldön is felfigyeltek személyére, 
Londonban a Királyi Földrajzi Társaság
ban nagy sikeníi előadásokat tartott. Üti be

számolója megjelentetését John Murray, a 

híres könyvkiadó vállalta el. Később né

met és francia nyelven is megjelentek írá
sai. Az angol udvari körökben is tisztelet

tel fogadták, s politikai kérdésekben is ki
kérték tanácsait.

V.-t 1865-l>en a keleti nyelvek oktatójá

nak nevezték ki a pesti egyetemre 1867- 

Ixm rendkívüli, majd három év múlva ren

des egyetemi tanár lett, A keleti világról 

szerzett ismereteit kitűnően tudta kama
toztatni, bár nyelvészeti kérdésekben szá
mos vitában alulmaradt Budenz Józseffel, 

Hunlalvy Pállal és Munkácsi llernáttal 

szemben. A Magyar Földrajzi Társaságnak 

egyik alapítója, elnöke, majd tisztelellx-Ii 

elnöke volt.
Halász Gyula szerint; „Ha nem rajzolt is 

térképet a beutazott területekről, a térké[)

fehér foltjait színekkel és tartalommal töl
tötte meg. Ő terjesztette ki elsőnek a török 

nyelvtudományt kutatásokat a törökség 
keleti ágára. A kezdeményezés dicsősége 

őt illeti meg az ujgur, üzbég kirgiz, szárt 
nyelvjárásoknál való munkáinál.” Egyik 
tanítványa, Goldziher Ignác Kolumbusz- 
hoz és Körösi Csorna Sándorhoz hasonlí

totta abban, hogy „felfedezései más célra 
vezettek, mint amelynek elérését kiinduló
ban maga elé tűzött vala V, Á a magyar 

nép eredetét keresvén a török philológiai 

úttörőjévé lett,"
Az MTA kiadásában 1885-ben megje

lent A török faj etimológiai és ethnograp- 

hiai tekintetben című munkája ma is for
rásértékű. 1906-ban. ugyancsak az MTA 
kiadásában napvilágot látott Nyugat kultú

rája keleten című munkájában ma is helyt
álló, s a történelem későbbi évtizedei által 

fényesen igazolt következtetéseket fogal

mazott meg az iszlám jövőjéről.

Irodalom

V Á emlékezete, (Keleti értekezések 2.) lip., 
19H6. (Teljes irodalomjegyzékkel.)

Kubassek János

VARGA JÓZSEF

(Budapest, I89 lfebr 8 - 

Budapest, 1956. dec. 28)

A budai II. kér. főreál elvégzése (1908) 
után a budapesti Műegyetemen 1912-ben 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Az 

egyetem elektrokémiai tanszékén tanár
segéd, majd 1916-ban adjunktus lett és el

nyerte a műszaki doktori címet, 1920-ban 

pedig magántanárrá habilitálták. 1923-ban 
nevezték ki a Műegyetem kémiai techno

lógia ny. r. tanárának és a tanszéket rö- 
videbb megszakítással, haláláig vezette. 

Közben 1939. máj. 9-én iparügyi államtit

kár, 1939. júl 26-tól iparügyi miniszter, 
1939 októlierétő! pedig a kereskedelem- 
és közlekedésügyi tárca vezetésével is 
megbízott miniszter Mint mérnökpoliti
kus hazánk semlegessége mellett foglalt
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állást, a békéén küzdőit, és az 1941. jún. 
26-i minisztertanácson a Szovjetunió elle

ni hadiállapol kimondása ellen szavazott 

1943. márc. 29-én lemondott és visszatért 
katedrájára 1952-ben a BME nehézvegy
ipari karából alakult Veszprémi Vegyipari 

Egyetemen is elvállalta az ásványolaj- és 
szénfeldolgozó iparok taaszékének a ve

zetését. 1951-től a Nagynyomású Kísérle
ti Intézet igazgatója. Több mint négy évti
zeden át oktatott, mint a legszebb ma
gyarsággal előadó tanárok egyike, idegen 

karok hallgatói is szívesen felkeresték 
mérnökszemlélettől áthatott előadásait. 
Tudományszakáról Polinszky Károllyal 

szerkesztett háromkötetes Kémiai techno
lógia (1. kiad. Bp., 1953) című munkája 
számol be, továbbá az előadásai alapján 

készült egyetemi jegyzetek. A vegyész- 

mérnöki osztály három ízben (1930-1933) 
dékánjának választotta.

Tudományos munkásságát Szarvasy 
Imre professzor vezetésével kezdte, az er

délyi Magyarsároson a metán tellxjntá,sa

ra szolgáló kemencét épített, melyben a 
földgázt hidrogénre, hamutól mentes ko
romra és az elektródgyártás nyersanya

gául alkalmas szénre bontotta el (1917). A 

húszas években először a gánti Ivauxitféle- 

ségeket vizsgálta bauxitcement előállítása 
céljától (1924), majd a szén- és szénlepár

lási termékekkel kísérletezett, amihez ha- 
zánkhan elsőként szerzett be és alkalma

zott nagynyomású autoklávot. 1928-ban 

a tatai szén cseppfolyósításának kísérletei
nél felfedezte, hogy az előző fellételezé 

sekkel szemben, a kőszenek, kátrányok és 
kőolajok hidrogénezésekor a felszabadu

ló kénhidrogén nem csökkenti a katalizá

tor hatékonyságát, hanem ellenkezőleg, 

előnyösen előmozdítja Ezt a róla elneve

zett V.-effektust számos országban szaba

dalmaztatták Eljárását hazai és külföldi 
szakfolyóiratokban ismertette: Eocénszén 

hidrogénezése (Magy. Chem F. 1928.) és 
Úber die Druckhydrlerung emer Kozan- 

Braunkohle (Brenn.stolf-Chemie, 1928 ).
V szabadalma alapján l'éten állami üze

met létesítettek: a Magyar Hydrobenzin 

Rt azután 1934-35-töl négy éven át ma
gyar barnaszenek lepárlási termékeiből 

hidrogénezéssel műlxrnzint állított elő. 
Élete fő műve a középnyomáson történő 

hidrokrakkolás. Eljárásánál a nagy aszfalt

tartalmú ásványolajakat és kátrányokat 
gázolajjal keverte és középnyomáson hid
rogénnel krakkolla így a nehéz párlási 
maradéktól mintegy 10% benzint és 40% 

gázolajat lehetett előállítani a hagyomá

nyos technológiában szükséges 700 atm. 

helyett, már 70 atm. nyomáson, lényege
sen kisebb hidrogénfogyasztás és gázfejlő
dés mellett, Ezt a „hidrokrakkolásf V.-el

járásnak nevezte el az eljárás értékesítésé
re alakult Magyar-Német V. Tanulmányi 
Társaság, mely a nagyüzemi kísérleteket 

Bóhlenben (Németország) sikerrel végez

te. (Eljárás aszfalttartalmú nyersolajok és 
egyéb, aszfalttartalmú, hidrogénben sze

gény anyagok feldolgozására motorhajtó 
anyagokká cimű 1953-ban bejelentett ta
lálmányára szabadalmi védelmet kapott.)

Saját kutatásait és a legújabb technoló
giákat ismertető írásai (kb. 150 közle

mény) 1925-től rendszeresen megjelentek 

a hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Tu

dományos érdemeiért számos hazai és 
külföldi kitüntetésben részesült; az MTA 

tagja (lev 1932, r. 1946.), kétszeres Kos- 
sulh-dijas (1950 és 1952)., az MTA több 
szakbizottságának elnöke, a Magyar Kémi

kusok Egyesületének elnökségi tagja volt

Irodalom
POLINSZKY Kimly V J. Mugyxr Tudomány.

19S7 , MÓKA László V J. Hp.. 1969. és Hp.,

1981

Móni táiztó

VARGA MÁRTON

(DtAskát, 1767. márc. 20. - 

Ni>f<yi>cnytnt, IHIH ápr. 5 )

Alsóbb iskoláit Szombathelyen végezte, 

Székesfehérvárt járt középiskolába Ta
nári diplomáját a gyón Királyi Akadémia
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liölcsészeti karán .szerezte. 1796-1798 kö
zött a komáromi gimnázium tanára volt. 
Vele egyidőben ebben az iskolában tanít 

Katona Mihály, a kiváló földrajztudós is, 

A Föld mathematicai leírása a világ al

kotmányával együtt (Komárom, 1814), és 
a Közönséges természeti földleírás (Pest, 
1824) szer2óje.

Varga Márton Komáromból Nagyvá
radra költözött, és a Nagyváradi Akadé
mia természeti taaszékén mint civil tanár 

tanított 1798-1809 között. Nagyváradi ta
nársága idején jelentek meg nagy, átfogó 

jellegű magyar nyelven írott tankönyvei: 

A Gyönyörű Természet Tudománya ma
gyarázta a' Tüneményekből, és az új fel

találásokból Nemzete s az ifjúság javára 
Varga Márton Nagy Váradon Tychy János 

betűivel 1808. 1-2. köt. Egy évvel ké
sőbb jelenik meg ugyanannál a kiadónál 

A Tsíllagos égnek és a 'Föld golyóbissá - 

nak az ő tüneményeivel eggyüttvaló ter

mészeti előadása, ‘s megesmertetése cí
mű könyve.

Háromkötetes munkájában az akkori 

természettudomány egésze jelenik meg, a 

legkorszerűbb elképzeléseit ismertetve, a 

mindenki számára érthető magyar nyel

ven Könyve Közép-Európában úttörő je
lentőségű ekkoriban kevés olyan színvo
nalas, népszerűén megírt mű látott napvi

lágot, amely teljesen elszakadva az iskolai 
oktatásmódtól, csak a nagyközönséghez 

szólt. Az ilyen csillagászati ismeretterjesz

tő művek egyik leghíresebbje a német Jo- 
hann E, Bode tollál>ól származik. Beosztá

sa alapján ez lehetett Varga mintaképe, 

de több helyen új adatokkal, új gondola

tokkal kiegészítene
Minden bizonnyal már Komáromban 

is magyarul tanította a fizikát, földrajzot és 

csillagászatot. 1791-lien id. Péczely József
hez küldött levelében a következőket írta. 

„Megmutattam, hogy anya nyelvünk ereje 
megbirja a Filosofiát, hogy lehel Fisikát 

oly tökéletesen rajta írni... mint a deák os- 
kolás könyveink vannak". Könyveinek 

megjelenése előtt versben foglalta össze a

magyar nyelvű tanításról vallott nézeteit 
„Takács Fái jó barátjához Varga Mártonnak 
a N3gy Váradi Fő oskolában a természet 

tanítójának levele" (Nagyvárad, 1806)” cí
mű költeményében írta: A' Szent foglala

tosság ollyan polgárokat, A’kik boldogít 

sák édes hazájokat (sic!) nevelni”.
Nemcsak kiváló tudós és buzgó hazafi, 

de jó író is, aki a csillagászati, földrajzi is
mereteket logikus rendbe szedve élveze
tes formában adta elő.

1810-ben elhagyta Nagyváradot, és 
1810 szeptemberétől a Győri Királyi Aka

démián kezdett tanítani. Sajnos itt csak 
néhány hónapig tevékenykedett, már ez 

év decemberében Nagyvenyimben talál
juk. a Zirci Apátság javadalmában, mint 
jószágigazgatót Ezután már többé nem 
tanított, és nagy jelentőségű irodalmi 
munkásságával is felhagyott. Ezen dönté

sét nyilvánvalóan anyagi körülményei in
dokolták: hat gyermekéről nagyvenyimi 
sírkövének szövegéből szerezhetünk tu 

domást.
Koralieli jelentőségén túl ki kell emel

nünk könyveinek befolyását más magyar 
nyelvű természettudományos művek 

szerzőire, elsősorban Katona Mihályra, 
akinek kiváló műveiben egyértelműen 
kimutatható a nagy előd, V M. közvetlen 

hatása.
Sajnos életéről igen keveset tudunk, 

nem született róla monográfia annak elle

nére, hogy a későbbi tudománytörténé
szek. Szily Kálmán, Toldi Ferenc. Zemplén 
Jolán nagy elismeréssel méltatják köny
veinek tudományos színvonalát, nyelveze

tének szépségét.
Irodalom
HULLA Béla: Néhány sió a magyar foldra|ziu- 
domany haladó hagyományairól Földrajzi 
Közlemények 2. (78.) 1954.; HEVESI Attila; V 
M és Katona Mihály a magyar természeti fold- 
r.i|7. tudományának előfutárai. HOZÓKY Alá 
jós: A Nagyváradi Királyi Akadémia százados 
múltja Hp., 1889 NÉMETH Ambrus: A gyón 
Királyi Tudományakadémia története kelet- 
kezéből IH50-ig Győr. 1H97-1904

Vargha DoHiokosné
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VARGA OTTÓ
(Szepetnek, 1909. nov. 22. •

Budapest, 1969. jthi. 14.)

Ifjú korában családja Poprádra költözőit, 

s így középiskoláit Késmárkon végezte. 

Felsőfokú tanulmányait a bécsi műegye
temen kezdte el, de 1928-ban már a prá

gai egyetem hallgatója. Itt kapott 1933- 
ban matematika-ábrázológeometriai sza

kos tanári oklevelet. Ugyanebben az év
ben disszertációja alapján bölcsészdok

torrá avatták. Doktori értekezésében egy 

akkor igen fontos kérdést tárgyalt új le
vezetését és részletes kifejtését adta a 

Finsler-íéle geometria Cartan-féle megala
pozásának. (Paul Finsler Caratheodory 
doktorandusa volt, s egy variációszámítá

si probléma vizsgálatával kapcsolatosan 
építette fel térelméletét.) 1934-35-ben 

ösztöndíjjal a hamburgi tudományegye

temre került, ahol W. Blaschke mellett 
folytatott differenciálgeometriai és inleg- 

rálgeometriai vizsgálatokat, és ebben igen 

szép eredményeket ért el.
Hamburgi tartózkodása után visszake

rült a prágai tudományegyetem matemati

kai intézetéin;, ahol 1937-ben habilitált 
matematikából. Itt tette közzé azt a dolgo

zatát, amely a mai napig is mintául szolgál 

különböző tértípusok geometriai jellem
zőinek meghatározásánál. Ez az ún. osz- 

kuláló terek módszere. Prága német meg
szállása után, 1941-ben hazatért Magyar- 
országra es eleget téve Szőkefalvi-Nagy 

Gyula professzor hívásának, a kolozsvári 
egyetem matematikai intézetében vállalt 
intézeti tanári állást.

Magyarországon ebben az időlx-n a 

leggyengébb matematikai tanszék a deb

receni egyetemen volt, ahol még intéze

ti tanári szintű oktató sem volt matemati

kából Ekkor nevezték ki Debrecenbe in

tézeti tanárnak. Célul tűzte ki a matema
tikai tanszék megerősítését és magas szín

vonalra emelését. Ettől az időponttól le
het számítani a magyar differenciálgeo
metriai iskola megalapítását is. Hatalmas

energiával kezdett hozzá a debreceni 
egyetemen a matematikai élet megindítá
sához, s így sikerült rövid idő alatt olyan 

intézetet kialakítania, amely világhírre tett 

szert. Többek között ekkor hozta létre 
Rényi Alfréddal és Szele Tiborral a Publi- 

cationes Mathematicae cimű folyóiratot 
is. 1942-ben a kolozsvári egyelem ma 
gántanárává habilitálták. 1944-ben elnyer

te az Eötvös Loránd Matematikai Társulat 

Kőnig Gyula-jutalomérmét. 1947-ben rk,
1948-ban pedig ny. r. egyetemi tanárrá 

nevezték ki
Debreceni évei alatt számos publiká

cióban ismertette eredményeit. Ilyen a 

Minkowski-iérről ín dolgozata, amelyben 

szükséges és elegendő feltételt ad arra, 
hogy egy adott Finsler-tér mikor Min- 

kowski-típusú Az első magyar matema
tikai kongresszuson tartott előadásában 
meghatározta az általános affinösszefüg- 

gő terek teljes invarianciarendszeréi. Aka
démiai lev. tagi székfoglalójában kimutat

ta Berwald egyik skaláris, illetve kons

tans görbuletű terek meghatározására le

vezetett szükséges tételéről, hogy az ele
gendő LS.

P. Bonpiani jubileumára írt dolgozatá
ban a konstans görbületű Riemann-terek- 

re adott geometriai kritériumot Foglalko

zott még és kiemelkedő eredményt ért el 
az ún. Hilberl-geometriákkal, a terek szor- 
zatelóállításával, a Finsler-tér szögmetri

kájával stb. Elsősorban nem az öncélú 
absztrakciót tekintette feladatának, hanem 

a problémák geometnai tartalmát igyeke
zett kideritem, mert az volt a véleménye, 

hogy a geometriai vizsgálatok csak akkor 
lehetnek eredményesek, ha tényleges geo

metriai tartalmuk is megmutatkozik. 1950- 

l>en az MTA lev. tagja, 1965-lxm r. tagja 

lett 1952-lien Kossuth-díjjal tüntették ki

1958-ban kinevezték az Építőipari és 

Közlekedési Műszaki Egyetem matemati

kai tanszékére, ahol 1967. augusztus 31-ig 
oktatott. Innen a Matematikai Kutató Inté

zetbe került, s itt haláláig vezette a diffe
renciálgeometriai kutatócsoportot. Kútfői
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dón is méltón képviselte a magyar diffe
renciálgeometria iskolát. Mint tudóst, a 
rendkívüli alaposság, lelkiismeretesség és 

invencióképesség jellemezte. Módszere az 
volt, hogy mindig a közönséges euklideszi 

tériben igyekezett szemléltetni a legkomp 

likáltabb terekben meglévő összefüggé

seket.

Irodalom
KAl'CSÁK András V O- Matematikai Lapok, 

1970.

Rapcsák András

VARGA TAMAS

(KuHszentmiktós, 1919■ non J

- pest. 1987 non I )

Matematikus, pedagógus Matematikai te

hetségét a Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Lapok, pedagógiai képességeit, 

minden új iránt fogékony természetét 
egyetemi ével alatt az Eötvös Collegium 

segítette kibontakozni Itt fejlődött ki már 

otthonról is hozott vonzódása a kultúra 

igazi értékei iránt, itt sajátította el azt a to
leráns, de nem megalkuvó magatartást, 

melyhez élete végéig hű maradt
A bud;if)esti Tudományegyetemen szer

zett matematika-fizika tanári oklevelet 

Tanulmányai során másfél évet Olaszor
szágban töltött. Pisaban, a Schola Nor

male Superioren matematikát és bölcsé

szetet tanult. 1945-től tanított szülővá

rosának gimnáziumában, majd a szege
di Móricz Zsigmond kollégiumban. Rö- 

vid ideig Budapesten a Vallás és Közok
tatásügyi Minisztériumban, ill az Orszá
gos Neveléstudományi Intézetben dol

gozott.

1951-től 1965-ig az Eötvös Loránd Tu
dományegyetemen a matematika tanítá

sának módszertanát oktatta és kutatta. 

Széles körű nyelvismerete megkönnyí
tette számára a kiterjedt tájékozódást az új 

matematikatanítást reformkísérletekben 
Éppen az alapos tájékozottság segített el

kerülni a „new math” buktatóit itthon,

amikor saját komplex matematika tanítá
si kísérletét megtervezte és elindította. Az 
alapvetően 6-10 éves gyerekekre épülő 

kísérlet elterjedését segítette, hogy 1963- 
tól az egyetemről az Országos Pedagógi

ai Intézet matematika tanszékére került, 

ahol megértő és segíteni kész kollégákra 
talált.

V. T. állalános Iskolák számára kidolgo

zott matematika tanterve fejlődés-léleku- 
ni megalapozású és tudományosan kor
szerű volt A legfontosabb matematikai 

fogalmak sok évre széthúzott, fokozatos 

megtanítását tűzle ki célul, követve a leg
jobb magyar tanárok gyakorlatában ad

dig is alkalmazott, de tantervbe bele nem 
foglalt matematika tanítási elveket és mód
szereket. Ilyenek voltak a tapasztalatszer
zésből való kiindulás, a tapasztalatszerzés 
gyakorlatának bevitele a tanterem!*;, tanu

lói munkaeszközök használata, differenci

ált igények és képességek figyelembevé

tele, a tévedés szabadsága, a tananyagból 
származó belső motiváció szerepének 

hangsúlyozása.
A komplex matematikatanítási kísérlet 

legjobb propagandistái itthon a matemati

kát ezzel a módszerrel tanuló gyerekek, 

külföldön pedig a matematika eredmé
nyes tanításának kutatásával foglalkozó 

szakemberek voltak. A világ számos or
szágába hívták előadási tartani, vendég
professzor volt Brazíliában, az Egyesült 

Államok több állami egyetemén é.s Olasz
országban, ahol az ő irányításával folyt - 
Emilia Romagna tartományban - tantervi- 

módszertani reform.
Itthon 1975-ben lett a matematikai tu

domány kandidátusa és 1980-ban tüntet
ték ki „az általános iskolai matematikaok

tatás tartalmi és módszertani korszerűsíté

séiben elért eredményeiért" Állami Díjjal. 
Munkájának hatása elsősorban nem Is a 
legjobb magyar fiatalok sikeres olimpiai 

szereplésében, hanem a matematika tan
tárgy népszerűségének növekedésében 
mutatkozott meg a 80-as és 90-es évek 

magyar iskoláiban.
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J obb művei

Matematikai logika kezdőknek 1-2 1960-62 , 

1964 , 1966., 1969.; Játsszunk matematikái! 1-2. 

1972-73, 1974.. 1976. (számos nyelvre lefordí

tották), Hasard ou Strule>;ie (társszerzőkkel, 

1972.); Les probahtlltés á l'école (társszerzővel, 

1975 ). Munkalapok, kézikönyvek, tantervi út

mutatók a matematika 1-H osztályos anyagá

nak tanításához (társszerzőkkel) 1978-84.

Irodalom:

CSÁSZÁK Ákos: V. T élő matematikája, in 

Matematikatanár-képzés, inaUinatikatan.ir-to- 

vábhképzés. Hp., 1993-

Radttai Gyula - Szendrei Julianna

VÁSÁRHELYI PÁL

(Szepesotaszl, /795 márc 2 5 - 

Buda. 1846 ápr 8 )

Tanulmányait a pesti Tudományegyetem 

mérnöki intézetében végezte Gyakorlati 

mérnöki munkáját a Körösök felmérésé
nél kezdte 1819-ben Huszár Mátyás mellett. 

1823-tál ugyancsak Huszár mellett a Duna- 

felmérés munkatársa, majd 1829-től vezető
je. Irányításával készüli a Duna Fétervá- 
rad-Orsova közti szakaszának felvétele és 

ezen belül a legnehezebb al-dunai szakasz 

térképe (1832-1833). 1833-tól Széchenyi 
István Duna-szabályozási kir. biztos irányi- 

fása alatt készítette az al-dunai Vaskapu 

szabályozásának tervét és kezdte meg - a 
később Széchenyiről elnevezett - al-dunai 

postaút építését (1834-1835), amelyet azon
ban a kormánytámogatás megvonása miau 

nem sikerült befejeznie (A munkát V. fel
vételei és korszerűsített tervei alapján, csak 

jóval a kiegyezés után, 1889-18% közöli 

végezték el.) 1833-1834 telén a szabályo

záshoz .szükséges eszközök Ibeszerzése ér 

dekében Széchenyivel hosszabb nyugat- 
európai tanulmányutat tett.

1837-lx?n mint I. hajózási mérnököt, a 

vízügyi- és építészeti főigazgatóság budai 
központjába osztották be, s itt, 1841-től 

központi hajózási felügyelői minőségben 

az ország különböző helyein lolyó vízi

munkák közvetlen felügyelőiévé és irá

nyítójává nevezték ki. 1842-ben kiküldött 
szakértőként részt ven a Duna és a többi 

hazai folyó szabályozása tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslat kidolgozásában. 

1843-ban készítette egyik legfontosabb 

geodéziai munkáját (Esetmérési térképe 

Magyarországnak... az Adriai-tenger víz
tükrére alkalmazva..).

Fő müve a Tisza-szabályozás terve, me
lyei az 1833-1845 között Lányi Sámuel ve
zetésével végrehajtott Tisza-felmérés adatai 

alapián, és az ennek során készült szabá
lyozási részlettervek felhasználásával dol

gozott ki: a Tisza felső szakaszának szabá
lyozására vonatkozó „Előleges javaslaf'-a
1845 jún. 8-án kell, majd a szabályozás 
alapelveinek elfogadása után kidolgozta 
„A Tisza folyó általános szabályozásának. 

tervét ls (1846. márc. 25 ). Tervének alapel

ve szerint a folyó szabályozását és az ár- 
mentesítést egységes feladatként kell kezel

ni: az árvizek levonulásának meggyorsítá
sa érdekében a folyó pályáját átvágásokkal 
kell megrövidíteni, s az árvédelmi töltések 

megfelelő vonalazásával egy szabályos 

nagyvizi meder kialakításai kell biztosítani. 
A költséges és nagy méretű terv a Tisza- 

völgyi társulat választmányának ülésén he

ves vitákat váltott ki, melyek során - terve 
védelmezése közben - V. szivszélhűdést 

kapott és meghall A halála után meghívott 

külföldi szakértő V.-étől eltérő véleménye 
károsan befolyásolta a megindult munkála

tok tervszerűségéi, mind a létesítendő átvá
gások sorrendje és száma, mind a töliésvo- 
nalazás tekintetéiben A kezdeti tervszerűt

len munkák ismételt kudarca és felülvizs

gálata a V.-féle tervhez való fokozatos visz- 

szatérést tette szükségessé A Tisza szabá

lyozását és a Tisza-völgy ánneniesítésél vé

gül is teljesen Vásárhelyi elgondolásai alap

ján hajtották végre.

Gyakorlati munkája során felmerült 
kérdésekkel kapcsolatban számos - rész
ben kéziratos, részben nyomtatásban is 

megjelent - tanulmánya maradt fenn (há
romszögelési utasítások, folyószalxílyozá- 

si tervek, hidraulikai mérések stb.). Közu-
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lük a legjelentősebb a folyóvíz sel>esség- 
eloszlásának törvényszerűségeit vizsgáló, 
s nemzetközi viszonylatban is úttörő tanul

mánya, A sebesség fokozatáról folyóvi
zeknél, felvilágosítva egy, a Dunán mért 

keresztmetszés és abban talált selxswégek 
által... (A Magy. Tudós Társaság Évköny

ve, 1845 ), valamint a Berettyó szabályozá

sáról szóló akadémiai székfoglaló érteke
zése Az MTA 1935-ben levelező, 1838- 

bán pedig rendes tagjává váasztoiui

Irodalom
GONDA Héla V. P. élete és müvei Hp., 1896.. 
MOSONYI Enni: V V emlékére l»p, 1055; 

HOTÁK I -KÁROLYI Zs : V. V. a Tis/a-szahá- 
lyozás tervezője. Hp,, 1970.

P. Károlyi Zsigmottd

VASS IMRE

(Rozsnyó, 1795 jún. 4.- 
Sárospatak. I86J. márc. 20.)

Életéről hiányosak az ismereteink, főleg 
barlangászai munkásságáról tudunk. A 

pesti mérnöki intézetben tanult és lelt 
1818-ban mérnök. Közel két évtizeden ál 

Gömör-Kishont vármegye hites földmé

rőiéként tevékenykedett. A negyvenes 

években az éghetetlen háztető kérdése 
foglalkoztatta, é.s ilyen témájú találmányál 

igyekezeti népszerűsíteni, eladni. Az 

184íM9-es szabadságharcban mint had
mérnök vett részi: kiemelkedő mérnöki 
munkája volt a dorozsmai és a szegedi 

sánc készítése. 1850-ben császári é.s kirá

lyi mérnöknek nevezték ki.

Mint Raisz Kere.sziélynek, Gömör vár

megye hites földmérőjének, a Raradla- 

barlang első ismertté váll kutatójának és 
felmérőjének hivatali utóda, gyakran járt a 

Baradla-barlangban, s kísérletet tett továb

bi járatok feltárására 1825-ben - az évek 
óta Lartó .szárazságot kihasználva - a bar
lang Vaskapunak nevezett végpontján át

jutva, 4,5 km hosszan leitárta a barlang fő 
ágiit. Megsejtette a folytatást is, de oda a 

kutatók csak száz év múlva hatoltak Ix* A

feltárás után a vármegye támogatásával 
gondosan felmérte a barlangot, alaprajzi 
és hosszmetszeti térképet szerkesztett ró

la, s elkészítette a barlang felen húzódó te
rület térképéi is. Annak érdekében, hogy 

feltárása a köz számára is hozzáférhető 
legyen, a térképezés mellett elkészítette a 
barlang részletes leírását, ahol ismertette a 
bejárható útvonalat és az ott látható neve

zetességeket. Föld- és hegytudományi ta
nulmányokat folytatott, hogy megfelelő 

ismeretek alapján írja le a környék geoló
giai, hidrológiai viszonyait. Munkája nyom

tatásban, a barlangot és a felszínt ábrázo
ló két térkép mellékletével, magyar és né
met nyelven, 1831-ben jelent meg. Ez az 
első magyar nyelvű, tudományos igényű 
l>arlangleirás. A Baradla-barlang mérnöki 
pontosságú térképe V. I. legjelentősebb 

tudománytörténeti értékű műve.

Főbb müvei
Az Agteleki barlang leírása, fekte területével, 
talprajzolatjával és hosszába való átvágásával.
- Neue lieschreibung der Agleleker Hftllle 

des Góninrer Comiiates in Ungarn, sammi 
Grundriss, Durclisdinitt und Situations l’lan 

l’est, 1831.

Irodalom
KESSLEK Hubert; V I az Aggteleki-barlang 
első kutatója. Turisták Lapia, 1940.; SÁRVÁKY 
István: V. I , az első magyar tudományos bar
langkutató. Karsztés barlang, 19<í2 . .SZÉKELY 

Kinga: A Haradla-barlang kutatói Évfordu

lóink. 1988,

Székely Kinga

VAY MIKLÓS, Id.
(Serke. 1756. szcpl. 6 - 
fal. 1824. máj. II.)

A „kuruc" Vay Ádám dédunokája. Már a 
sárospataki református kollégiumban ki

tűnt matematikai és fizikai képességeivel 

1776-ban kerüli a leingrubeni hadmérnö
ki akadémiára. 11. József 1786-88-ban nyu
gat-európai tanulmányúira küldte. Járt 
Olaszországban, Hollandiában, Németor
szágban és Angliában, ahol lesse Ránts-
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dt-nnek (1735-1800), kora egyik legkivá
lóbb műszerszerkesztőjének munkatárs;) 
lett. A műszerszerkesztés, ill. optika terén 

elért eredményeiért 1787-l>en az angol Ro- 
yal Society tagjává választották A tőrök 
háború kezdetén tüzérkapitányként ke

rült a harctérre. Sabác ostrománál a jobb 
szeme megsérült és el kellett távolítani 

Ezért nyugalomba vonult és alsózsolcai 
birtokán korszerű belterjes gazdálkodást 

honosított meg Angliából korszerű eké
ket. vető- és aratógépek terveit, valamint 

egy fonógép modelljét hozta magával. A 
pamutfonó gépegyültes szerkezetét meg
lehetősen jól ismerjük, mert szabadalom 

szerzésére benyújtotta leírását: kártológé- 
pe szalagot adott át a nyújtóhengerpáros 
előfonó gépnek, melynek termékét, a vé

kony előfonalat szárnyasorsó sodorta és 

nyújtotta fonallá. E bejelentéssel V. meg

előzte az amerikai Sámuel Slatert és a bel

ga Lieven Bouwensi, az Arkwright-féie fo

nógépek korai külföldi átvevőit.
Meghonosította Szabolcsban a burgo

nyát Mérnöki munkájához a legkorsze

rűbb műszereket szerezte be és egy pos
takocsira szerelhető fordulatszámláló be

rendezést, melynek segítségével helyes
bítette a korabeli posta- és úttérképeket. A 

hazai lóállomány nemesítése érdekében 
híres ménest létesített, mely vetekedett 

Wesselényi erdélyi ménesével (Egyébként 
ó hívta meg l’estalozzit Magyarországra ) 

1790-től haláláig országgyűlési követ volt. 
Elsőként vetette fel egy lánchíd megépíté
sének gondolatát és kidolgozta annak tér 

vét is. 1804-től haláláig a Tisza- és Körös- 

vidék folyószabályozási kir. biztosa. Húsz 

éven ál volt a tiszai és a tiszántúli folvásza- 

bályozó és térképező mérnökök munkájá

nak irányitója és felügyelője, sőt a fiatal 
mérnökök tanítója is Közvetlenül irányí
totta a Maros és a Körösök korában párat

lan .színvonalú felmérésének munkálatait, 
s utasítására készült a vízrajzi térképezés 

később általánosan elterjedt szabványa is 
Mérnök munkatársai közül a legjelentó- 

seblx'k: Vert ics József (1804-től), ilj. Tesse-

dik Sámuel (1811-től) és Huszár Mátyás 

(1818—1823-ig) voltak. Gazdasági és mű
szaki fejlesztő tevékenységével Széchenyi 

István legjelentősebb előfutárának tekint

hető. Irodalmi munkái kéziratban marad
tak. Bár a kor szellemi éleiének ismert és 
elismert alakja voll, gazdasági-műszaki te
vékenysége csak az újabb technikatörté
neti kutatások alapján vált ismeretessé.

Irodalom

IHTTÓ lléla: Szabadalmi intézményünk történe

ti előzményei. IJp., é n, (1944?); ENDREI Walrer 
Textilipari szabadalmak Magyarországon .. Tör

ténelmi Szemle. 1961 ; UENDEFY László: V M 
(175(>- 1824.) Hidrológiai Tájékoztató, 1967, 
Uf>. Szintezési munkálatok Magyarországon, 
1X20-1920. Ilp., 1958; U<Y Orvostörténeti ada

tok a V.-család golopi levéltárából. Comm ex 
llibl. Hist. Medicae Hung., 1961

Endrei Walter-P. Károlyi ZsiymoncJ

VEDRES ISTVÁN

(Szeged, 1765 szepi. 22. - 

Szeged, 1830. ttot’ 4.)

A szegedi polgárfiú tanulmányait a helyi 
piarista iskolában kezdte, majd a pesti Ins- 

titutum Geometriáim elsőnek végzett hall

gatói között, 1786-ban szerezte meg mér

nöki oklevelét. Még ebben az éviién el
nyerte Szeged város mérnöki hivatalát, 
amelyet egészen nyugalomba vonulásáig, 

1821 májusáig töltött be.

Első nagyobb munkája a II. József-féle 
kataszteri felmérésiben való részvétel volt 

Mint városi mérnök, a környék számos mo

csarának lecsapolási tervét készítette el. 

Kiemelkedően sikeres vállalkozása volt a 

róla V.-házának elnevezett 3600 holdnyi 

mocsaras terület lecsapolása, s ott egy min

tagazdaság felállítása. 1805-ben jelentette 
ineg első nagyobb szabású munkáját A' Ti

szát a' Dunával öszve kaptsoló új hajókáz- 

ható tsatorna címmel, amelyben a máig is 

időszerű Dttna-TLsza-csalorna gondolatát 

alapos gazdasági okfejtéssel, részletes szá
mításokkal adta közre. Könyvét németre 

lefordítva is kiadták, és azt Gömör várme
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gye pártolólag az országgyűlés elé terjesz

tette Számos gazdaságfejlesztő elgondolá

sa közül is kiemelkednek az országos gabo

naraktár, a szegedi téli kikötő és hajógyár, 

országos csatornahálózat, valamint az átfo
gó Tisza-szabáiyozás elvi megalapozása. Ez 

utóbbival kapcsolatos legfontosabb tudo
mányos műve halálának évében jelent meg 
A' túl a Tiszai nagyobb Árvizek eltéritheté- 

sérül... címmel. Ebben felhívta a figyelmet 
a Tisza-szalrályozást csak töltésezéssel meg

oldani szándékozó elgondolások veszélyei
re, és elsőnek javasolta egy felső-tiszai ár
apasztó csatorna létesítését, amelyet a közel 
fél évszázadon át lolyó viták során számos 

alkalommal szegeztek szembe a Vásárhelyi- 
féle megvalósított tervvel.

A minden hasznos kezdeményezést tá
mogató szerepéért gyakran illetik őt a .Sze

ged Széchenyije" névvel, s végigtekintve 
gyakorlati és tudományos munkásságát, az 

elnevezés teljesen indokolt. V mérnöki mű
ködése mellett nyelvújítói és szépirodalmi 
tevékenységet is folytatott. 1823-ban a mor

va-sziléziai gazdasági tudós társaság, majd 

később ennek bécsi testvérszervezete is le

velező tagjául választotta. Érdemeit elismer

ve. a király 1826-ban nemesi rangra emelte

Főbb művei

A sivány homok.ság használhatósága. Szeged, 
1H25 , A magyar nyelvnek a magyar hazában 

szükséges voltát... üécs, 1790

Irodalom

SÁKKÓZY Imre- Kégibb vízi mérnökeink éle
téből.. lip., 1897 , FARKAS László V I mér

nök élete é.s miíkixfése Szeged, 1937

Fejér László

VENDEL MIKLÓS
(Sopron, 1896. oki. 8. - 
Sopron, /977. febr 7.)

liudajHfsten az Eötvös kollégiumban és a 

Tudományegyetemen tanult. Kémia-ter- 

mészetra|z szakos tanári oklevelét 191H 
lx»n szerezte meg 1920-ban kőzettani tár
gyú értekezéssel doktori szigorlatot tett a

Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani In
tézetében é.s ugyanott Mauritz Béla pro

fesszor mellett tanársegéd, majd adjunk

tus 1925-ben magántanári habilitációt sze

rez kőzettaniból. 1923-ban a soproni Ba
nya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola ás

vány-földtani tanszékének tanszékvezető 
rendkívüli főiskolai tanárává nevezik ki.

1926-tól rendes tanár, majd egyetemi tanár 
a főiskolának karként a Műegyetemhez 
csatolásától fogva (1934). 1941-től a föld- 
tan-teleptan tanszéken professzor, Vitális 

István utódaként, egészen az egyetem 

Miskolcra költözéséig, 1959-ig V. Sopron
ban maradt s a Bányászati Kutató Intézet 
ott létesített pelrográfiai osztályát vezette 

nyugdíjba vonulásáig (1972), de mint ta
nácsadó ugyanott dolgozott haláláig. Köz

ben a Központi Bányászati Múzeum irá

nyításával is megbízták (1967-1970)

Az Akadémia 1933-ban levelező, 1943- 
ban rendes tagjává választotta, 1951-ben 
Kossuth-díjjal tüntették ki A Miskolci Ne
hézipari Műszaki Egyetem tiszteletbeli 

doktorrá (1976), Sopron díszpolgárává vá

lasztotta (1977).
Tudományos munkásságát a sokolda

lúság jellemezte, a geológia csaknem min 
den ágát művelte. Teleptani előadásai és 
legyzetei a mérnökhallgatók generációi

nak aduk szaktudást. Publikációinak soro
zatiból Sopron környékének földtanára, a 

fiatal kárpáti ércprovinciára, a magmás 
kristályosodás módszertanára vonatkozó 

munkái a magyar földtani szakirodalom 
becses értékei. Több dolgozatban tanul
mányozta az agyagásványok és telepek, 

különösen a lientonitok és bauxilok anya

gi felépítését és keletkezési kérdéseit. So

kat foglalkozott a karsztvízkérdéssel, min
denekelőtt a karsztvízbetörések elleni pre
ventív védekezés lehetőségével.

Fóbh rmívei
Die Geologie dér llmgelning von Sopron I 
Teil. M K Mányamémóki és Erdrtmérnoki Fő

iskola Közleményei, 1929.; II Teil. Erdészeti 
Kísérletek, 1930., A kőzeuneghatározá.s mód

szertana. Hp., 1959.
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Irodalom
SZÁDECZKY-KAKDOS.S E : V M emlékezete 
Földtani Közlöny, 107. 1977., VITÁLIS Gy 
Dr. V. M. Hidrológiai KOzlOny 1977., KISHÁ
ZI I’ Dr. tv e. V M Bányászat 1977.

Kaszap András

VENDL ALADÁR
(GyergyAditró, 1886. nőt’. 18.- 
Budapest, 1971. jan. 9.)

Tanulmányait Gyeigyóditróban kezdte Kö

zépiskolába Sopronban járt, majd 1904-ben 
megkezdte egyetemi tanulmányait a buda
pesti Tudományegyetemen mint a híres 

Eötvös kollégium tagja. Bölcsészdoktori fo
kozatát 1911-ben szerezte meg, értekezésé- 
!>en a Duna homokjának ásványtani vizs

gálatával foglalkozott, ezzel megalapítója 
lett Magyarországon a szedimentpetrográ- 

fiai kutatásoknak. Ez irányú vizsgálatai 

annyira felkeltették a nemzetközi tudomá
nyos élet érdeklődését, hogy Sven Hédin, 

Stein Aurél, majd Milleker Rezső is őt kér

te fel az utazásaik során gyűjtött homok- és 
talajminták ásványtani vizsgálatára.

Műegyetemi tanársegédi működése után 

(1908-1912) kinevezték a Magyar Királyi 
Földtani Intézetbe, ahol az intézet profiljá
nak megfelelően földtani felvétellel foglal

kozott. Előbb a Velencei-hegység, majd

1912-től a Déli-Kárpátok kristályos kőze
teit tanulmányozta

A Műegyetem ásvány- és földtani tan
székének vezetését 1926-ban vette át, s
1960-ig volt aktív professzor. A Műegyete

men a mérnök- és vegyészmérnök hallga
tókat oktatta és tevékenyen bekapcsoló

dott az egyetemi vezetés munkájába is, 
az 1940-4 l-o tanévben a Műegyetem rek

tora volt.

Az MTA 1925-ban lev. tagnak, 1931- 

ben r, tagnak, 194:M5-ben másodelnök
nek választotta meg. Az újjászervezés után 

a Műszaki tudományok osztályának, majd 
a Föld- és bányászati tudományok osztá

lyának tagja, a hidrológiai főbizottság el

nöke volt

Egyetemi tanárként folytatta a szedi- 

mentpetrológiai kutatásait, különösen a 
műszaki élet követelményeit figyelembe 

véve. Elsőnek foglalkozott a lösz részletes 
ásványtani vizsgálatával és ma is nélkülöz
hetetlen monográfiát írt a Budapest kör

nyéki kiscelli agyagról. Mind a két kutatási 
irány igen élénk nemzetközi érdeklődést 

keltett, így Stiny a meginduló Geologie und 
Bauwesen című folyóiratának első évfolya
mában közölte V. A tanulmányát az agyag- 
teriilelek mozgásának okairól. Lösz-vizsgá

latai iránt a Szovjetunióban Ls érdeklődtek.
A szedimentpetrográfiai munkái mel

lett elkészítette a Déli-Kárpátok kristályos 
paláinak hatalmas monográfiáját, amivel 
elnyerte az MTA „Nagyjutalmát".

A mérnöki munkával kapcsolatban fi

gyelt fel a talajvíz szulfát tartalmának kelet
kezésére és betonbontó hatásának meg

szüntetésére is dolgozott ki eljárást. A szul

fát-kérdés jelentős szerepet játszott a Lágy
mányoson lévő keserűvizes telepek életé
ben is és különleges védekezésre kény- 

szeritette a Lágymányosi és Gazdagréti la
kótelepek építőit. 1948-ban Kossuth-díjat 

kapott.

Nagy hatással volt a mérnökökre két

kötetes „Geológia" című könyve, amit 

még ma is mindenütt használnak a vilá
gon. ahol magyaml értő mérnökök dol

goznak.

Irodalom
SZÁDECZKY-KARDOSS Elemér V A Magyar 
Tudomány, 1971.. HIDLÓ Gálior: V. A emlé
kezete. Földtani Közlöny. 1971.; HIDLÓ, G A
V Feriodica Polytedinica. Cliem. Eng , 1973.

Didió Gábor

VF.NDL MAR1A 

DUDICH ENDRÉNÉ
(GyergyAditró, 1890. máj 26- 
Sopron, 1945. aug. 17)

Iskoláit Ditróban kezdte, ahol édesapja a 
polgári iskola igazgatója volt, ma jel Sop

ronban folytatta. Diplomáját a budapesti



847 Verancsics

Tudományegyetemen szerezte, ahol a gri- 
edeli hantról irt pályamunkával 1912-hen 
egyetemi pályadíjat nyert Az egyetem be

fejezése után Lőcsén, majd Szombathe
lyen tanított. Mint minenalógus és tanár, 
alapos, lelkiismeretes munkájáén vált köz

tiszteletben álló személyiséggé. Az első 
kutatónő voll, akinek munkáját az Akadé
mián bemutatták (1925 decemberében), 
és az első női természettudós, akii egyete

mi magántanárrá kineveztek. 1920-tól a 
Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában 

működött. Itt 1928-ban olyan lelkiismere

tes alapossággal készített kartotékot a mú
zeum meteoritjairól, hogy a halála után 
(1951-ben) megjelent „Magyarország me
teoritgyűjteményei" című könyv szerzője- 
ként szerepeltették. 1930-ban nevezték ki 

a debreceni egyetemre egyetemi magánta

nárrá Általános ásványtani adott elő, gon

dosan előkészített előadásaiért diákjai tisz

telete és szerelete övezte.
Első tudományos dolgozata 23 éves ko

rában jelent meg. Huszonegy nagyobb tu

dományos munkáját tette közzé. Ezek kö

zül nyolc kedvenc témájával, a magyaror
szági kakitokkal foglalkozik. Munkái a 

Matematikai és Természettudományi Köz
leményekben, a Földtani Közlönyben, az 

Annals Musei Nationalis Hungáriáé, a Zeit- 

schrifl fúr Kristallographie, a Zentralblatt 

fúr Minerologie lapjain jelentek meg. 1935- 
ben a Természettudományi Társulat Rau- 
er-díját nyerte el a drágakövekről Koch 
Sándorral közösen írt könyvével.

Számos egyesületnek tagja, sőt választ

mányi tagja volt. így a Magyarhoni Földta
ni Társulat választmányába hat cikluson át 

megválasztották. Nevével találkozunk a 

Természettudományi Társulat, a Magyar

országi Kárpátegyesület, a Főiskolát Vég
zett Magyar Nők Egyesülete hasonló testű 

létéiben is. Ez utóbbi egyesület egy nem 

zetközi társaság (Sociely ol University W<> 
inén) magyarországi tagozata voll 1935- 
tői megjelenő lapjának, a Magyar Női Szem

lének V M is szerzője volt Itt is ásványta
ni szakcikke jelent meg

1941-ben rk. tanári címet kapott a deb
receni egyetemen. Családjában ezzel ó lett 
a negyedik egyetemi tanár, férje (Dudich 

Endre), bátyja (Vendl Aladár) és öccse 
(Vendl Miklós) után.

Életének a második világháború vi

szontagságai vetettek véget, Végtelen tu
domány- és igazságszeretetének emlékét 
családjában, tanítványain é.s művein kívül 
a Magyarhoni Földtani Társulat V. M.-em- 
lékalapítványa őrzi, melyet 1964-ben léte

sítettek.

Fő műve

A drágakövek, különös tekintettel a mestersé

ge*. drágakövekre Társszerző: KOCH Sándor. 
Bp., 1935

Irodalom
HOZZAY Margit: D V M In HAJKOV1TS Sán

dor (szerk ): Magyar Asszonyok Lexikona. 

Hp.. 1931
Vámos Éva

VERANCSICS FAUSTUS
(Stbtnik, 1551?- 

Velence, 1617Jan. 20.)

A magyarok magyar politikusként és hu
manista íróként, a horvátok horvát filoló

gusként és történetíróként, az olaszok olasz 

mérnökként tartják számon. Az olaszok 
Veranzio, a horvátok VranOiC néven isme
rik, s mindhárom nemzet joggal tartja ma
gáénak. 1551-ben született a dalmáciai bi

llenik (Sehenico) városában, horvát ere
detű bevándorolt és a helyi dalmata patri- 

ciátusba olvadt családból, mely száz éven 
át állt a magyar királyi udvar szolgálatá
ban V (magaválasztotta humanista nevén 

Veranlius) F. nagyanyja Statileo erdélyi püs
pök nővére, nagybátyja, Antal, esztergomi 
érsek és magyar királyi helytartó volt, apja, 

Mihály, Habsburg I Ferdinándnak és Sza- 

polyai Jánosnak teljesített diplomáciai szol
gálatot. V F tízéves korában árvaságra ju

tott, és nagybátyja, Antal érsek neveltette 
Pozsonyban. Szülővárosának kettős anya

nyelve, a horvát és az olasz mellé ekkor ta-
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nulla meg a magyart és a németet, s termé
szetesen a magyar királyság „hngua pat

ria “-jái, a latint. Ezeknek a nyelveknek öt
nyelvű szótárát állította össze később. 1568 

és 1572 közt a páduai egyetemen tanult, 
majd egy ideig szülővárosában és Velencé

ben élt. 1578-ban újra áttelepült Magyaror
szágra, a pozsonyi családi házba, ott háza
sodott meg, s ez volt otthona a következő 

negyedszázad folyamán, bár hivatása időn

ként máshová szólította.
Eleinte katonai pályára készült. 1579 és 

1581 közi Veszprém várkapitánya volt, s ez 
döntően meghatározta további érdeklődé
sét. A fontos végvárban egy sor technikai 

kérdés megoldására kényszerült, többek 
közi erődítési és élelmiszertartósítási fel
adatai merültek fel. Mini igazi humanista 

könyvmoly, olasz hadmérnökök könyvei
hez folyamodott, s ezek elmaradhatatlan 

társai maradtak akkor is, amikor országos 

kihatású technikai problémákhoz kellett 
hozzászólnia. 1582-ben ugyanis a királyi 

udvar magyar titkára lett, s ebben a fontos 

állásban kulcsszerepe volt a Magyarország

ra vonatkozó királyi rendeletek megszer
kesztésében egy olyan korban, amikor a 

magyarországi végvárrendszer korszerűsí

tése áll! előtérben A királyi udvar egy sereg 
kiváló olasz hadmérnököt foglalkoztatott 
ez időben várépítéssel, és nem kélsége.s, 
hogy a magyar titkár úgyszólván minden 

nap találkozott a végvárak anyagi és mű
szaki kérdéseivel, sőt magukkal a mérnö

kökkel is. Alighanem ezekben az években 

mélyült el a kor műszaki irodalmában, s 

vált maga is technikai szakemberré. Noha 
politikai pályafutását nem cserélte fel a 
mérnökivel, maga is kezdeti műszaki terve

zéssel foglalkozni. Knnek első fennmaradt 
nyoma egy 1603-ban kelt levele Németal

föld kormányzójához Ostende kikötőjének 

megerősítéséről. A mellékelt tervrajz cölö

pök, zsilipek és horgonyok elmés kombi

nációja.
Ekkor már feladta királyi titkári állását, s

1594-től tudományos tevékenységének élt.
1595-ben jelent meg Dictionnrium quinque

nobilissimarum Europe linguarum, Latinae, 

Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungari- 

cae cimű ötnyelvű szótára Velencében Ta
lán már ekkor dolgozott Logica nova című 
művén, mely előbb Juslus Veraiius álnév 
alaii jelent meg, egyelőre ismeretlen éviién 
és helyen, majd saját nevével 1616-ban Ró
mában. Felesége halála után, 1598-ban Csa

nádi püspöki kinevezést nyert, s ebiben a 
minőségében a magyar királyi tanács tagja 
lelt. Mivel egyházmegyéje török uralom 
alatt volt, főpapi tevékenységet nem folytat

hatott, hanem királyi hivatalnokként te

vékenykedett, hol Bécsbe, hol Prágába 
(Rudolf császár-király udvarába) utazgatva 

pozsonyi otthonából. Bár aggodalommal 
szemlélte Cs meg is írta) a magyarországi ka
tolicizmus kisebbségbe szorulását a refor

máció felekezetivel szemben és sürgette a 

katolikus reformot, mégsem a teológia, ha

nem a filozófia, a filológia és egyre inkább 

a technika érdekelte elsősorban. A Habs- 

burg-udvar ugyan fontos szerepet szánt ne
ki az 1599-ben meghódított erdélyi fejede

lemség katolizálásában, felajánlva a gyula- 
fehérvári püspöki széket, ő azonban (mint 

azt később a pápához intézett emlékiratai

ban kifejtette) nem éneit egyet az erőszakos 
ellenreformációval, s a terv amúgy is kútba 
eselt 1604-ben a Bocskai-felkeléssel. Bár a 
szembenálló felek igyekeztek őt maguk
nak megnyerni, inkább az önkéntes szám

űzetést választotta és Itáliába költözőit, s 

különböző kifogásokkal elhárítva a pápai 

visszaküldő és a Habsburg visszahívó ren
delteket, olt is maradt 1617-ben Velencé

ben liekövelkezelt haláláig.

Több mini egy évtizedes itáliai tartóz
kodása alaii adta ki részben talán még 

Magyarországon irt, részben újabb mű

veit: Néhány kiválasztott szűz élete (horvá

tul - Róma, 1606. - a szlávok eredetéről 

szóló toldalékkal), Logica nova (Velence, 

1616. Elhica christiana toldalékkal) és Ma- 

chinae novae (Velence, 1616 ,). Kézirat
ban maradi Vita Antonii Weranlii (kiadta 

Kovachich Márton György a Scriptores Ke
nun Hungaricarum Minores l. kötetében.
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Buda, 1798 ), továbbá a pápához intézett 
három emlékirata (kiadta Tóth László: V. F. 

Csanádi püspök és emlékiratai V. Pál pá

pához a magyar kaiolikus egyház állapo
táról Up,, 1933), valamint História Dal- 
matiae (ez utóbbit koporsójába tétette) 

Fő műve kétségtelenül a Machinae no- 
vae, új gépezetek illusztrált leírása. Talál

mányai egy részénél nem kizárt Leonardo 

szellemi hatása, akinek kéziratait esetleg 
módja volt tanulmányozni, de ezekben az 
esetekben is önálló megoldásokat ad, to

vábbá számos eredeti is van köztük, mint 
pl. az acél kocsirugó, a súrlódásos kerékfé

kezés, a lánchíd és a szélturbina egy válto

zata, Ezeknél is jelentősebb egész művé
nek az agrártechnikára való koncentrálása, 
ami hiányzik vagy teljesen periférikus olasz 

imntaké|>einél, de érthető egy hosszú ideig 

Magyarországon élt feltalálónál. A könyv 

56 ábrázolt „találmánya" közül 24 legszoro

sabban véve agrár jellegű: 16 őrlőmalom, 2 
prés, 6 kézi eljárás (kaszálás, cséplés, gabo

namosás, hántolás, rostálás, szitálás). To
vábbi 18 a közlekedéshez kapcsolódik (hi

dak, szállítóeszközök), 4 viziépítmény, s 

mindössze 10 kifejezetten ipari, Feltűnő, 

hogy hadiipari találmányi (ágyúvontatás) 

csak egyet ábrázol, röviden felsorolt egyéb 
találmányai közt sincs sok. Mindez arra 
mutat, hogy V F., ha mechanikai alaptudá

sát nagyrészt itáliai mérnököknek köszön
hette is, felhasználási irányára a magyaror

szági környezet nyomta rá bélyegét, s így 

vált az agrármérnökök egyik első európai 
képviselőjévé.

Irodalom
VERANCSICS Faustus. Muciimat; novae és más 

művei Hp . 1985,; Műszaki nagyjaink 4. k.Makkai löszló

VEREBÉLY LÁSZLÓ

(Hiitíapcsl. ISSi- titig 27.- 
lUidtipesi, I959.HOI'. 21.)

Középiskolái tanulmányai után a buda
pesti József Műegyetemen 1906-ban szer

zett gépészmérnöki oklevelet Ezután - 
négy évig - több európai országban és 

Amerikában járt tanulmányúton. Hosz- 

szabb ideig dolgozott a Westinghouse 
Electric and Manufactunng Co. pittsburgh-i 
gyárában, Közben az első európaiként vil

lamosmérnöki oklevelet szerzett (akkor 
Európában még nem adtak ki ilyen bizo

nyítványt). Rövid ideig Arnold professzor 
tanársegédje volt KarLsruhéban, majd 1911- 
ben hazatért és a Gariz-féle Villamossági 
Rt. próbatermi mérnöke lett. Ebben az 

időben már sikerrel folyt Olaszországban 
a vasútvillamosítás Kandó Kálmán három

fázisú rendszerével, és ő meghívta V.-t a 
Vado Liguréban működő mozdonygyár 
számítási é.s tervezési irodájának vezetésé
re. Alig egyéves olaszországi működése 

egybeesett a két legsikeresebb Kandó-fé- 
le mozdony tervezésével és üzembe he

lyezésével. A háború kitörésekor katonai 

szolgálatra hívták be. Három évig a harc

téren a tüzérségnél teljesített szolgálatot, 
tnajd 1917-ben a hadsereg számára villa
mos hajtású mozdonyok tervezésével bíz

ták meg
A háború után a MÁV vasútvíllamositá- 

si iroda megszervezője és 1929-ig vezető
je volt, Az általa készített vasútvillamosítá- 
si programot Ibeágyazta az ország kritikus 

energiahelyzetének megoldására kidolgo
zott országos villamosítási programjába 

Közben a bolgár kormány megbízásából 
tervet készített a Szófia-Pernik közötti vas
útvonal villamosítására é.s egy erőmű épí
tésére (ezek csak évtizedek múlva valósul

tak meg). Kandó fázisváltós rendszerét 
felhasználva, a hazai vasútvillamasítást 50 

Hz egyfázisú táplálással tervezte, mert így 

nem kelleti külön erőműveket és hálóza
tot építeni a vasút számára, hanem közvet

lenül az országos hálózatról lehetett a vas

utat is táplálni. Ez a választás olyan előre

látó volt, hogy sok ország, korábbi mis 
rendszerét feladva, az 1950-es években 

áttért az 50 Hz egyfázisú vasútvillamosítás- 
ra. A V. L, állal irányított program eredmé
nye leit a Bánhidán épült első országos
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erőmű, az első 110 kV feszültségű távve
zeték és a Budapestről Bécs felé vezető 

vasútvonal hazai szakaszának villamosí
tása, amit Kandó halála után már egyedül 

fejezett he.
1929-ben kinevezték a Budapesti Mű

szaki Egyelem villamosművek tanszékére 
egyetemi tanárnak; Itt 1957-ig dolgozott A 
nagyfeszültségű technikával, a villamos 
hálózatokkal, távvezetékekkel és kábelek 
kel, valamint a kapcsolóberendezésekkel 
foglalkozó négykötetes tankönyve hosszú 

ideig a mérnökök kézikönyve volt. Könyv

ben dolgozta fel Kandó Kálmán olaszor
szági és hazai vasútvillamosítási tevékeny

ségét. és foglalkozott Jedlik Ányos úttörő 
találmányaival. A Műegyetemen létrehoz
ta az ország első nagyfeszültségű laborató

riumát, megszervezte a hazai villámkuta- 

tást és védelmi elméletet dolgozott ki.

Az aktív munkától megválva, haláláig 

könyveinek újabb kiadását készítette elő.

Pú műve
Villamoserőátvitel I—IV. k., 1946—1950 

Irodalom
SZTKÓKAY Fái: V. L. Elektrotechnika. 1960 , 

HORVÁTH Tibor; 100 éve született V l. Elekt

rotechnika, 1983.

Horváth Tibor

VERESS SÁNDOR
<Sarkad. 1828. dtc. _} - 
Ru karest, 1884. okt . 27.)

A debreceni református kollégium elvég
zése után rövid ideig nevelősködött. 1848- 
han közvitéz, majd Bem hadnagya. A vilá

gosi fegyverletétel után emigrációba kény

szerült Várnában élt, majd Konstantiná

polyban volt szabósegéd, a krimi háború- 
ban az angolok tolmácsa, bejárta Kis-Á- 

zsiál, Dobrudzsában gazdálkodott 1858- 

ban Párizsba utazott, hogy mérnöki tanul

mányokat folytasson, majd Londonba ment. 

s az angol főváros egyetemén szerzett 
mérnöki diplomát. Részt vett a Magyaror

szágra készülő szabadságharcos osztagok

szervezkedéseiben, de végül - a sikerte
lenség után - az újból fellángoló szabad
ságharc reményétől égve, hogy közel le

gyen - Bukarestben telepedett le. Családot 
alapított, s előbb Obrenovics Milán szerb 

fejedelem romániai birtokán dolgozott, 

majd a§tirbey hercegek, a Lahovary család 
és I Károly király udvari mérnöke lett 

Krími, párizsi, londoni tanulmányai alap
ján meghonosította Romániában a három

szögelési és a tagosítás! rendszert, beve
zette a földmérést, ő volt az új ország első 

tudományos térképkészítője és első vasút

vonalának építője - „gyönyörű térképei
nek csodájára jártak" A legmagasabb álla

mi állásokkal kínálták meg, meghívták a 
minisztériumokba, de nem vállalt közhiva

talt, csak munkájának élt
.Negyedszázadig Romániában minden

kitől elismerten a legelső mérnök volt", de 

ő szabad idejében csak a szabadságharc, 

Világos, az emigráció kérdéseivel, a haza- 
térhetés reményével foglalkozott. Megírta a 
magyar számkivetés, számkivetettség talán 
legolvasmányosabb munkáját A magyar 

emigráció a Keleten című írását, amely 

1878-ban két kötetben jelent meg Buda

pesten, Állandó cikkírója és „riportere" volt 

a Vasárnapi Újságnak, a bukaresti magyar 
lapoknak és kalendáriumoknak, és vezető 

tisztséget töltött be a bukaresti magyarság 
egyesületeiben és művelődési intézményei

ben. Az emigrációról szóló kétkötetes mun
kájún kivül az újságokban megjelent írásai, 
tárcái, riportjai, tudományos munkái stb. 

mindmáig kiadatlanok. Több tagosítás! és 

földrajzi tárgyú munkája jelent meg Buka

restben román nyelven.
Családja később Magyarországra köl

tözött, hagyatékának egy részéi megvá
sárolta a Magyar Tudományos Akadémia

Irodalom
KOÓS Ferencz Visszaemlékezés V S -r.i. 
Ilra.vsó, 1890 . TÓTH Gyula Emlékbeszéil 
Bukaresti Magyar Újság, 1904. 46 ; HEKE 
György: V. S- tolla és körzője. Bukarest 1976.; 
Évfordulóink, 1984

Kuffy Péter
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VERMES MIKJLÓS

(Sopron, 1905- ápr .i. - 
Budapest, 1990. ápr 4.)

Ugyanabba a .soproni evangélikus líceum

ba járt, ahol Mikola Sándor. Rátz László 
és RennerJános érettségiztek. Csakhogy 
amíg a felsorolt három, későbh híressé 
vált tanárt annak idején id. Renner János, 

Eötvös Loránd egyik tudós tanár tanítvá

nya nyugodt körülmények között tanít
hatta matematikára, fizikára, s közvetve a 

tanítás művészetére, V, M középiskolai 
éveit az első világháború, az azt követő or
szágos összeomlás, forradalmak és ellen
forradalmak, az elcsatolás és Sopron vísz- 

Nzacsatolásának izgalmai árnyékolták be. 
Nem sok alkalom adódott a tanári munka 

szépségeinek megismerésére.

Szülei szerény jövedelmű postahivatal
nokok voltak, az egyetemi taníttatás költ

ségeit aligha fedeztették volna Vermes 
ezért tanárnak jelentkezett, így tudott be

kerülni az Eötvös Collegiumba (Szalay 
Sándor, Keresztúri Dezső lettek a szobatár

sai) Reál érdeklődésű és tehetségű lévén 

matematika, fizika és kémia előadásokat 

hallgatott és mindhárom tárgyból megsze
rezte a tanári oklevelet 1928-ban, a buda

pesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
bölcsész karán. Díjtalan tanársegédként 
kezdett dolgozni az egyetem II. sz. kémi

ai intézetében, miközben óraadó tanár

ként tanított a fasori evangélikus gimnázi
umban, ahol akkor már Mikola Sándor 

volt az igazgató. 1929 Iben doktorált fiziká

ból mint lő tárgyiból, valamint matematiká
iból és kémiából, mint melléklátgyakból a 
Tudományegyetemen. Doktori disszertáci

ójának címe: „Az elektroncsövek erősíté
sének és egyemr.inyításának általános tár

gyalása.'’ 1: tárgybeli kutatásait német és 

magyar nyelven publikálta az Annáién dér 
Physik és a Természettudományi Közlöny 

lapjain. Németül gyerekkora óta. anya

nyelvi szinten beszélt.
1935-lben véglegesítették a fasori evan

gélikus gimnáziumban, az akkor nyugdíj

ba ment Mikola Sándor után ő lett a fizika 
szertár őre. Léviusz Ernővel együtt tanított 
itt egészen az iskola megszűnéséig, 1952- 

ig. Mikola Sándor volt az igazi példa a ta
nításban, miközben közösen írták a szilárd 
és folyékony testek természettanát tárgya

ló, 1932-ben megjelent könyvüket. Több 
cikke jelent meg a Radiowelt-ben, a Ter
mészettudományi Közlönyben, a Zeit- 
schrift für Physik ban és a Protestáns Tan

ügyi Szemlében. 1945-ig megjelent köny
veit általában társszerzőkkel ina, cikkeit 
legtöbb esetben egyedül.

1945 után bontakozott ki tankönyviről 
munkássága. Az első években főleg kémia 

tankönyveket irt és fizikai példatárakat állí
tott össze 1952-ben a csepeli Jedlik Ányos 
gimnáziumba helyezték, a fasori kísérleti 

eszközök egy részét ide sikerült átmente

nie. Ettől kezdve az itteni fizika szertár fej
lesztésén dolgozott, miközben az egyete

men folyó fizikatanár képzésbe is bekap
csolódott. Rendkívül népszerű, kísérletek
kel kísért előadásokat tartott a fizika tanítá
sáról, s félévenként két-három végzős tanár 
szakos hallgató gyakorló tanári képzését 
vállalta. Tanári és tankönyvírói munkássá

gáért 1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 
Öveges József után ó volt a második férfi fi
zikatanár, aki megkapta ezt a kitüntetést.

Alapító tagja volt a háború után újjá
szerveződő Eötvös Loránd Fizikai Társu

latnak, amelynek 1980-tól tiszteletbeli el
nöke lett. 1950-től 38 éven át vezette az 
Eötvös Loránd fizikaverseny versenybi

zottságát, sok éven át az OKTV fizikai fel- 

adatkitűző bizottságát. A Fizikai Szemle 
és a Középiskolai Matematikai Lapok fizi
kai rovatának szerkesztőbizottsági tagja

ként számos cikket publikált a fizikát sze
relő diákok és tanárok számára 1961-ben 

elsőként kapta meg a kísérleti fizika taní
tásában kiváló tanárok számára létesített 

és éppen Mikola Sándorról elnevezett dí

jat. Azóta már - soproni kezdeményezés
re - Vermes Miklós-díj is létezik, s akár
csak Mikola Sándorról, róla is nevezlek el 

fizikaversenyt.
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A 70-es éveken tüntették ki a Munka 
Érdemrend arany fokozatával és Apáczai 
Csere János díjjal, ekkor lett papíron is 

„Kiváló tanár". Már elmúlt 75 éves, ami

kor felkérésre egyedül megírt egy tan
könyvsorozatot a gimnáziumi fizikához, s 

a halála előtti utolsó évben még megírta 
ehhez a tanári segédkönyvet. Az utolsó 

pillanatig tanított - örökmozgó, örökégő 
természete elképzelhetetlenné tette szá

mára a nyugdíjas életformát Ma már több 

alapítvány és egy iskola viseli Vermes 
Miklós nevét, s a 90-es években Magyar- 
országon fizikát tanító tanárok jelentős 
része közvetve vagy közvetlenül - köny
vei, cikkei által is - az ő tanítványának 

vallja magát.

Főbb művei:

Az elméleti fizika legújabb fejlődése. Hp ,
1940.. Korszerű fényképezés (TÚRI Lászlóval) 

Bp . 1941.; A fizika elemei (RENNER Jánossal). 
Bp., 1944 , Atom, atombomba, atomenergia 

Bp., 1945.; A reaktivitáselmélet Hp.. 1958.. 
Fizikai versenyfeladatok 1-2. Bp., 1960-61.; 

Fizikai kísérletek, fizikai feladatok. Hp., 1961.; 
A természet energiái Bp., 1964 , A poláros 
fény llp., 1967.; Physikartfgaben aus Ungarn 
Hp.-Stuttgart, 1975.; International Physics 

Competltlon 1-10 Hp., 1978., Fizika, gimná

ziumi tankönyvsorozat. I , II,, HL, IV Hp., 
1986-88., Fizikatanári kézikönyv??. Bp., 1989.

Irodalom
STAAR Gyula: Az OrOkégrt Beszélgetés V M 

Kossutll-dijas fizikatanárral. Forrás, 1989.. 
RADNAI Gyula: V M 1905-1990. Fizikai 

Szemle, 1990 , MAKRA Zsigmond: Évszáza
dunk legjelesebb fizikatanára Forrás, 1991

Hadnai Gyula

VÉRTES LÁSZLÓ

(Budapest, I9t4. new J  - 

Budapest, 1968. aitg 20.)

Lelkes barlangkutatóként részt vett ásalá 

sokon, 1945-ben pedig - e tevékenység 

szerves folytatásaként - mint országos bar- 
langfelflgyekS, most már hivatalosan Ls ezt 

a területet művelte Hamarosan a Magyar

Nemzeti Múzeum föld- és őslénytani osz

tályát irányítja, majd a történeti múzeum 
régészeti osztályán találja meg igazi helyét. 

Itt lett ősrégész, Tudományos ismereteit 
gyakorlati munkája közben, ehhez szoro

san kapcsolódva szerzi meg, minden ún. 
akadémikus alapozás és megkötöttség 

nélkül. Barlangi ásatások és a feltárt anya

gok feldolgozása volt az az út, amelyen is
meretei és problémalátása kialakullak. Ezt 

nyomon követhetjük megjelent közlemé
nyein, könyvein, továbbá számos rádióe

lőadáson.
Ásatásain Ismerte meg a magyar ősré

gészet problémáit; Istállóskő, Uppony, 

Pilisszántó, az egri Puskaporos, Lovas 
ősi lestékbányája, a Petényi- és a Kiske- 
vély-barlang ősi eszközkészlete, a Szele- 

ta-barlang kőipara vezette el az európai 

ősrégészet nagy összefüggéseinek meg
értéséhez. Eközben mindinkább bekap

csolódott az elvi őstörténeti kérdések ta

nulmányozásába, mint pl az őstársada

lom, a kőkori kultúrák összehasonlító 

kutatása. Témakörének fokozatos bővü
lése elvezette a külföldi folyóiratokban is 
publikáló, nemzetközi nevű kutatók so

rába Nagy szakmai tudását értékelte a 

Tudományos Minősítő Bizottság a kandi
dátusi, majd a tudományok doktora fo

kozat odaítélésével. 1963-ban jutott el 

az élete csúcsának érzett nagy felfede
zéshez, a vértesszőlősi telephez, mely

nek feltárása, régészeti értékelése mun

kásságának megkoronázását ígérte V L 

itt látta beteljesülni a nagy lehetőséget, 
az eszközkészlet és a településviszonyok 

tanulmányozása révén a készítő, a szer

számokat kigondoló ősember igazi meg
ismerésének lehetőségéi A matematikai 

statisztika segítségével kísérelte meg, 
hogy felderítse az ősember eszközkészí

tő tevékenységének kialakulását, sian- 

dardizációját, vagyis az ember techno
lógiai készségének kibontakozását E 

munkája felemésztette fizikai és lelki tar

talékait, és nagy, vértesszőlősi monográ
fiáját már nem fejezhette Ix.-.
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Főbb művei

Tata -eine mittelpalaolitische Travenin-Sied- 

lung in Ungarn, 1964,; Lnwer Falaeolithic ho- 

minid and pebble-industry in Hungary Natu- 

re, 1965 ; Upper l)ilvarian (Intermindel) pebh- 

le-industry occupation xite in Western Hun

gary, Current Anthropology, 1965.. Typolngy 

of the Huda-industry. Qualernarta, 1965 ; Az 

fakókor és az átmeneti kőkor emlékei Ma

gyarországon. 1965., Kavicsftsvény, 1969.

Irodalom

KKETZOI M . V. L Archeológiái Értesítő, 1968., 

TASNÁDI KUHACSKA A V I. emlékezete 

Földtani Közlöny, 1969-

Kretzoi Miklós

VERZÁR FRIGYES

(Budapest, 1886.szepl. 18- 

Arlesheim, 1979- márc. ! ) )

Középiskoláit a Deák téri evangélikus 

gimnáziumban végezte. Orvosi oklevelét 

Budapesten 1908-ban szerezte. Már me
dikusként élettani kísérleteket végzett a 
fiziológus Tangl Ferenc intézetében. Ered

ményeit jelzi, hogy az első világháború 

kitörésének évében „a kísérleti kórélet

tan" tárgyköréből magántanárrá habilitál
ták. A háború* évek alatt frontszolgálatot 
teljesített 1912-ben a hazai felsőoktatási 

egyesület törvényjavaslatot terjesztett elő 
a debreceni egyetem felállításáról, amely

nek orvoskara 1916-ban Kenézy Gyula 

szülésztanár irányításával megszervező

dött, 1918 őszén a front összeomlása előtt 
kinevezték az élettani tanszékre, de Vészi 

Gyula tanártársának korai halála után a 
kórtan oktatása is reá hárult Közben a 

két elméleti tárgy oktatása és az intézeti 

irányítás mellett miniszteri megbízatással 
megszervezte az MTA patronálása alatt 

működő tihanyi biológiai intézetet, amely

nek igazgatója is volt. Foglalkozott az 

izomelméletlannal és a hullamerevség 

kialakulásával is, közleményei jelentek 

meg a rendellenes reflexmozgások ke
letkezéséről, ó indította meg a debreceni 
egyetem publikácós köteteit, megválasz

tották az Országos Ösztöndíj Tanács főtit
kárává.

Kivételes munkabírására, tudomány
szervező képességére külföldön is felfi

gyeltek. s 1930-ban meghívták Bázel világ
hírű egyetemének élettani tanszékére. 
1956-os nyugdíjazása után a Nemzetközi 
Gerontológiai Társaság biológiai szekció

jának főtitkárává választották. Mivel az át
lagos életkor határa kitolódott, az .örege
dés tudománya" önállósult, megszervezte 
a Kísérletes Gerontológiai Intézetet, amely 

a gerontológusok Mekkája lelt. Tevéke
nyen részt vett az Egészségügyi Világszer

vezet jogelődjének munkájában, ő volt a 
táplálkozásprogram kidolgozására létre
hozott bizottság elnöke, s mint ilyen, hó
napokat töltött különböző dél-amerikai 
országokban (Peru, Bolívia). Megszervez

te a caracasi egyetemen a preklmikai ok

tatást. Gerontológusként irányította a St. 
Moritz (Svájc) mellett épült magaslati ku

tatóintézet munkásságát. Főbb kutatási te
rületei: a táplálkozás élettana, a légzés
szabályozás mechanizmusa, a mellékvese
kéreg hormonjainak működése, valamint 

és főként a foszforilációs anyagcsere-fo- 
lyainatok vizsgálata.

Ó mutatott rá, hogy a bélbolyhok szi- 
vatiyúszerű hatást fejtenek ki A bélben 
való felszívódásnál az epesavak mind lú
gos, mind gyengén savas reakció mellett a 

zsírsavakkal vízben oldható, felszívódásra 
alkalmas vegyűleteket alkotnak A bél

nyálkahártya foszfatáz enzimet tartalmaz, 
amely a mellékvesekéreg hatóanyagának 

szabályozása folytán elősegíti a cukrok 

foszforilálási folyamatát, amelyhez a szük
séges energiát az oxidáció, illetve az ab- 

szorlx;ált fény adja, s ezzel alkalmassá vál
nak a cukrok a felszívódásra. Öregedésnél
V F szerint a kollagén rostok fiziko-kémi- 

ai tulajdonságai alapvetően megváltoznak. 
Foglalkozott orvostorténeti kérdésekkel, 

főleg Bázel é.s Debrecen nagy hagyomá

nyokat őrző kapcsolataival, amelyeknek 
méltó folytatója volt. Ezért kapta a „Pro 

Universitate" emlékérmet.
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Fő művei

Orvosi laboratóriumi munkálatok. Debrecen, 

1921 ; Életről betegségről és a halálról Up , 

1925 ; Ahsorplion írom the ilUescine. London,

1936.. Die Funktion der Nebcnnierenrinde 

Haséi. 1939 ; Übersidit über momentanem 

Stand der Forschung Haséi, 1943 . Lehrhuch 

der ínneren Sekrction liettal, 194H;

Irodalom

ÁKVAV Sándor: V F Orvosi Hetilap 1979

Szállás i Árpád

VIRÁG JÓZSEF

(Földvár IBrassó vm J, 1870. - 

Budapest, 1901. okt. 4.)

Brassóban és Kolozsvárott végzett közép

iskolái tanulmányok után a budapesti mű

egyetemre iratkozott be. Itt, még gépész

mérnöki oklevelének megszerzése elölt, 
negyedéves hallgató korában asszisztensi 
állást kapón Wittmann Ferenc technikai- 
fizikai tanszékén Három évi egyetemi 

munka után miniszteri mérnöki, majd sza

badalmi albírói, illetve bírói munkakört 
töltött be.

1898-ban kezdett hozzá, Pollik Antallal 
társulva, a gyorstávíró kidolgozásához 

Együttműködésük igen sikeres volt. Bár 
adatok nincsenek arra nézve, hogy a táv

író kidolgozásában melyikük milyen részi 
vállalt, valószínű, hogy gépészmérnöki ké
pesítése, valamint fizikai gyakorlata alap
ján az elvi megfontolások és számítások 

inkább tőle származtak l’ollák ugyanis 

Grazban kereskedelmi és kémiai előadáso
kat hallgatóit, majd hazatérve optikai esz

közöket és egy távíró készülékei készített, 
így valószínűleg a távíró nagy ügyességet 

kívánó műszerész munkái hárullak rá.

V. J. több műszaki tárgyú cikkel és sza

badalmi i.smertetést is irt. Korai halála 
miatt az MTA Wahrmann-<Jí|át már oak 

posztumusz kapta meg.

Irodalom

VAJDA Pál Nagy magyar feltalálók Hp,. 1958 

M akra ZsikiiioikI

VITÁLIS ISTV ÁN
(Pusztaszenttontya IOrosházaI,

1871. márc. 14. - 

Budapest, 1947. nov. 9)

A szarvasi evangélikus főgimnáziumban 

1890-ben érettségizett, a budapesti Tudo
mányegyetemet 1894-ben végezte el, 
ugyanitt avatták 1904-ben az ásványtan, 

földtan, földrajz szaktárgyakból bölcsész
doktorrá. Doktori értekezése a Balaion-fel- 
vidék bazaltos kőzeteiről szólt. 1895-ban 

id. Lóczy Lajos mellett volt tanársegéd a 
Műegyetemen, 1894-l'>en pedig a Trefort ut
cai gyakorló főgimnáziumban tanár, és még 
ebben az évben Selmecbányára került, ahol 
az evangélikus főgimnáziumban I7 éven 
át volt földrajz-lermészelrajz szakos közép

iskolai tanár, Közben 1903-ban a Selmecbá

nyái Bányászati és Erdészeti Főiskolán ad

junktus, majd 1912-ben rendes főiskolai ta

nár. Először az ásvány-földtani, majd 1923- 
tól 1941-ig a földtan-teleplsmerett3ni tan
széket vezette. 1919-20-ban a főiskolának 

rektora, 1920-22-tx;n prorektora volt Je
lentős szerepet vállalt a főiskola 1934-ben 

történi műegyetemi rangra emelésében.

Sokoldalú elméleti és gyakorlati mun
kássága során részt vell a Balaton kornyé
kének tudományos ianulmányozásál*an, 

továbbá az Erdélyi-medence, az Egbell 
környéki é.s kárpátaljai szénhidrogén feltá

rására irányuló részletes földtani térképe

zésekben. Életének legfontosabb gyakor
lati eredményeit a szénkulatás terén érte 
el. Javaslatára a Nagyegyházi-medencé

ben nagy tömegű alsóeocén (paleocén) 
barnakőszenei, a zirci-jásdi-medencében 
óskátránydús eocén barnakőszenei, az 

esztergomi területen pedig a Ligethegyen, 

toválrixi a Kecskehegy-Borókáshegy szer

kezeti medencében alsóeocén I urna kő

szenet tártak fel A Magyaregregy-Nagy- 

mányok közölt, útmutatásai alapján mélyí

ted fúrások .1 Mecsek liegységi liász kŐ- 

szénvagyont gyarapították A mátraaljai 
pomnóniai fás Ivarnakőtv/enek felkínálásá
vá! is sokat foglalkozott.
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Tanári és szénteleptani munkásságát Ma

gyarország szénelőfordulásairól írott, volt 

tanítványainak ajánlott könyve koronázza.

1920-ban az MTA levelező, 1945-l>en 
pétiig rendes tagjává választotta Levelező 
tagsági székfoglalóját a Notidanus primi- 

genius Ag fogazatáról 1923-ban tartotta 

Az oligocén, eocén és paleocén fényes 
barnaszén felkutatása a Magyar Közép- 

hegység dunántúli részében című akadé
miai rendes tagsági posztumusz székfogla

lóját 1947 decemberében Schréter Zoltán 

mutatta be. 1942-ben a Magyarhoni Föld
tani Társulat tiszteleti tagjai sorába válasz
totta, 1945-ben az elnöki székbe emelte.

Születése 100. évfordulóin 1971-ben a 
zirci Bakonyi Panteonban emléktábláját, 
születése 110. évfordulója tiszteletére Nagy
egyházán a bányaüzem termelésbe lépé

sekor mellszobrát leplezték le.

I:(5hb művei

A lialaton-fel vidéki bazaltok. A Habion tudo

mányos tanulmányozásának eredményei 1911 . 

A magyarországi magnezit-előfordulások frtld- 

tan-telepismereuani szempontból. Hány és 

Költ Lapok, 1914 , A hazai bauxitokkal kap

csolatos aluininiumvaxércek Hány. és Koli 

Lapok, 1931.; A recski arany-, ezüst- és rézlbá

nyászat. Hány. és Koh. Lapok, 1933.; Az úrkú

ti mangánérc. Hány. és Koh. Lapok, 1935-; A 

csonkamagyarországi földgáz- és fflldoln|-ku- 

latás eredményei és kilátásai. Hány. és Koh. 

Lapok, 1937.; .Szénkészletünk, a vízveszély és 

a védekezés Hány és Koh Lapok, 1947

Irodalom

JAKÓHV László: V I (1871-1947) Hány és 

Koh. Lapok, 1947 , VENDEL Miklós: V 1 em

lékezete Földtant KOzlOny, 1948., VITÁLIS 

György: Megemlékezés V. l.-ról (1871-194"') 

születése 100. évfordulóján Hány. és Koll. La 

pok. 1971

Vitális György

V II Ál .IS SÁNDOR
(Selmecbánya, 1900 ápr 1,1- 

Hiiihipcst, I976.jihi.2l.)

Tanulmányait a budapesti Tudományegye 
temen végezte Diplomájának megszerzése

után a bányaiparban helyezkedett el, és 
mintegy 25 éven keresztül a Salgótarjáni Kő

szénbánya Kt. geológusa, majd a földtani 

osztályának vezetője. Ezen időszak alatt bá
nyageológiával, készletfeltárásokkal és kész

letbecslésekkel. valamint új lelőhelyek felku
tatásával foglalkozott Szénkulalásokai vég
zett Baranyában, részt vett 3 recski érckuia- 
tásban, a bándi, komlóskai, istenmezei ben- 
tonitok felkutatásában, a sikondai és pün- 

kosdfurdői hévíz-, a kisterenyei ásványvizfel- 
lárásban. Kidolgozta Salgótarján és környéke 
bánya-és hidrogeológiá|át. Mint neves „ipari 

geológust" 1946-1951 között a szénbányá
szat legfelsőbb irányító szerveinél találjuk, a 
Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ), illetve a 
Szénbányászati Igazgatóság osztályvezető

je Kimagasló geológusi munkássága elis

meréséül 1951-ben megkapta a Kossuth-di- 
jat, majd 1952-ben kinevezték egyetemi ta

nárnak. Koncepciós per áldozataként 

1952-53-ban börtönbe kemlt. 1953-ban re 

habilitálták, visszakapta egyetemi tanszékét, 

melynek 71 éves koráig vezetője
Nevéhez kapcsolódik az Alföld földta

ni újratérképezésének és hidrogeológiai 

felvételének .szervezése. Szakismereteit 
anyaegyetemén kívül oktatta még a Mű

egyetemen, a Mérnöktovábbképző Inté
zeten és több főiskolán Termékeny szak

író, több száz kéziratos szakvélemény 
összeállítója, korának egyik legismertebb 

szaktekintélye Számos kiemelkedő jelen

tőségű téma társadalmi úton történő ki- 
Iwntakozlatását személyesen segítette. így 

pl a Balaton komplex fejlesztését, a ba
nyavízhasznosítást, a láphasznositást. a 

geotermikus energia hasznosítását stb.
Mindezek mellett aktív tagja - részben 

vezetője voll - a Magyarhoni Földtani Tár
sulatnak és a Bányászati és Kohászati Egye
sületnek is A Társaság szakirodalmi nivó- 

dijának is a névadója.

Irodalom

lir.KC.7JK Árpád V S Hidrológiai Közlöny, 

1977 , MAKCZBI.L Ferenc (szerk )  A 75 éves 

MIIT kitüntetettjei. Hp , 1992.

Fejér László
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VITÉZ JÁNOS

(Zredna, 1408. könil- 

Esztergom. 1472. aug 9)

Tanulmányait a zágrábi káptalani iskolá

ban kezdte, majd 1434-ben a bécsi egye

temen, a facultas artiumban folytatta, ám 
nem fejezte be. Hamarosan a királyi kan
cellária szolgálatába került, mint jegyző 
Indulását a kancellária vezetője, Gatha- 
lőczi Máté zágrábi prépost segítette.

1437-től 1453-ig a kancellária protonó- 
táriusa, majd 1464-ig titkos kancellár, vé
gül haláláig fő- és titkos kancellár volt.

A politikában Hunyadi János mellé csat

lakozott Részt vett a politikai életben, a ki
rályválasztásokon és a különböző követ- 

lárásokban. Hunyadi diplomatája volt. Gyor

san emelkedett: zágrábi őrkanonok, 1443— 

45-ben nagyváradi prépost, majd Hunya
di János segítségével 1445-től 1456-ig vá- 

radi püspök. Ez utóbbi időszakban Nagy
váradon humanista központot hozott lét
re és közvetlen kapcsolatot tartott fenn 
itáliai humanistákkal. Már ekkor nagysze

rű könyvtárat gyűjtött össze, amelyben 
.mindenféle tudományhoz tartozó könyv" 

megtalálható volt.

1465 május 15-én Mátyás király V. J.-t 

az esztergomi érseki méltóságba helyezte, 

nem utolsósorban azért, mert családjának 
híréről volt szó. V. J. továbbra is szíwel-lé- 

lekkel támogatta Mátyás politikáját A cseh 
háborút azonban diplomáciaiig megala
pozatlannak tartotta, ezért 1470-ben kirá
lya ellen fordult, az ellenzék vezére lett. 

Mátyás elfogatta és Visegrád várába zárat

ta 1472 áprilisában ugyan kiszabadult, ám 

Esztergomban továbbra is őrizet alatt tar

tották, egészen haláláig.

V. J a magyar humanizmus első, ki

emelkedő alakja. Levelezésben állt a kor 
legkiválóbb európai tudósaival Márvára- 

di püspöksége idején humanista köréhez 
olyan személyiségek tartoztak, mint Pier 

Paolo Vergerio, Fülöp Podacataro, Sza-

noczkí Gergely, Janus Pannonius, és leve
leinek összegyűjtője, rendezője, Ivanics 

Pál főesperes. Barátja volt Aeneas Sylvius 

Piccolomini, a neves humanista, a későb

bi 11. Pius pápa is. V. J. a természettudomá

nyok közül elsősorban asztronómiával és 

asztrológiával foglalkozott. Peuerbach 
György bécsi csillagász neki ajánlotta a 
hires .Váradi táblákat". Szoros kapcsolat

ban állt a kor legnevesebb csillagászával, 
Regiomontanusszal. Irodalmi munkássá
gának legjelentősebb teljesítménye a még 

váradi püspöksége idején keletkezett .Le

veleskönyv" (1451).
A humanista tudományosság szervezé

sének kiemelkedő alkotása az 1465. május 
19-én alapított pozsonyi egyetem, az .Aca- 
demia Istripolitana". Az alapítással kultúr- 

központot kívánt létrehozni. Célja az volt, 

hogy a humanista tudományosság folya
matosságát biztosítsa, hogy a magyar ifjú

ságnak ne kelljen idegenbe mennie, ha ta
nulni akar. Korának legkiválóbb tudósait 

gyűjtötte össze. Mindazonáltal a pozsonyi 

egyetem, amit V. J. a saját költségén szer
vezett, csak rövid életű lehetett.

Főbb művei

M M Johannis de Zredna... epistolae per 

Paulum  de Iw an ich ... congestae (kiadta: 

SCHWANDTNEK Scriptores Rerum Hungari- 

caruni veteres ad genuini, ed. J.) 1-3. Hécs. 

1746,; Zrednai V. J politikai beszédei és Ae

neas Sylviu.s Piccolomini V. J.-hoz intézett le

velei (1453-1457 ) Kiadta FKAKNÓI Vilmos. 

Hp., 1878.

Irodaiam

FRAKNÓI Vilmos: V. J. könyvtára. Magyar 

Könyvszemle, 1878, 1879.; Uó V J esztergo

mi érsek élete Hp., 1879 ; Uő.: V. J .  levelei és 

Inrszédei Magyar Könyvszemle, 1H87., HOR

VÁTH János Az irodalmi műveltség megosz

lása Hp . 1935., KARDOS Tibor: A magyaror

szági humanizmus kora. Hp., 1955., MÁLYUSZ 

Elemér. A magyar rendi állam Hunyadi korá

ban Századok, 1957.; HKOKOI' Gyula: V. J 

Esztergomban. Vigilia, 1965.

Tólb Gábor
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W AGNER DÁNIEL

(Rreznóbánya, 1800 - 

Budapest, 1800. január 10.)

Középiskolai lanuimányaii a dobsinai. 
majd a rozsnyói gimnáziumban végezte. A 
pesti Tudományegyetemen gyógyszerészi 

diplomát szerzett 1821. augusztus 31-én 
„Príma Classis" minősítéssel. 1825- már

cius 1 -jén a bécsi egyetemen letette a chc- 
miai doktorátust,

Ezután Pozsonyban telepedet! le, ahol 
bérbe vette a „Vörös Rákhoz" címzett gyógy 

szertárat. Itt működött 1826-tól 1831-ig A 
gyógyszertári munka mellett botanikával ls 

foglalkozott. Ennek eredményeképpen je

lent meg 1828-ban Pharmazeutische-Medi- 

zinische Botanlk című munkája.
Pestre költözése után 1883-ban gyógy

szerészeti és chemiai laboratórium, vala
mint ezzel összefüggő gyógyszertár meg
nyitására kért engedélyt. 1834. május 7-én 
kapra meg az engedélyt a „Magyarország 

Nádorához” címzett gyógyszertár megnyi

tására. A helytartótanács a laboratórium 

felállítására adott engedélyben kikötötte, 
hogy az abban készített preparátumok 

csak szakmabelieknek és gyógyszerészek

nek adhatók ki. Vegyi üzeme jól indult, de 

a gyári mennyiségű vegyi anyagok előál
lásához nagyobb tőkére volt szükség. 
Ezért 1847-ben részvénytársaságot hozott 

létre 25 000 Ft alaptőkével. A Pesti Tech
nikai-Vegyészeti Gyár Rt. a vegyipar részé

re kénsavai, borkősavat, szalmláksót, ká- 

liumcianidot, káliumklorátot, foszfort, szó
dát gyártott. A szabadságharc idején pus

kaporgyártással is foglalkozott.

A Részvénytársaság 1852. decemberi 
határozatában szerepel, hogy a gyár főként 
kénsav, sósav, salétromsav, glaubersó, 

klórmész előállítására rendezkedik l»e 

Ezenkívül felállítanak egy kőedényégetőt.

ahol az előbbiek gyártásához szükséges 

kőedényeket készítik el.
W. D, később átadta fiainak a gyár ve

zetését, akik Gyógyszerészeti és Műve- 
gyészeti Vállalattá alakították.

Gyógyszertárát 1874-ig vezette, akkor 
kezelőnek adta át.

Közéleti tevékenységet főleg a gyógy

szerészet és az egészségügy terén folytatott. 
Az 1848-ban megalakult első magyar fele
lős minisztérium kereskedelemügyi szak
minisztériumának egészségügyi osztályá
ban a gyógyszerészi ügyek referense, majd 

mint tanácsos az egészségügyi osztály ve

zetője lett. Törvénytervezeteivel a gyógy
szerészet fejlesztését kívánta előmozdítani 

Tervezetet készített a gyógyszerészképzés 
megreformálására. Magyar gyógyszerkönyv 

szerkesztését és kiadását szorgalmazta Tu

dása és technikai, valamint tudományos 
tevékenysége alapján nagy megbecsülés
ben volt része. Ennek egyik példája a pénz

ügyminiszter felkérése volt 1867-ben, mi
szerint a minisztériumban tartson előadást 
a .honi vegygyártmányok létesítésére veze

tő módokról"
Az 1885-ös országos kiállításon gyógy

szerészi készítményeivel nagy aranyérmet 

nyert.
1886-ban Ferenc József „id. dr W. D. 

budapesti gyógyszerész, vegytudor, a bé

csi császári és királyi egyetem volt rendkí

vüli tanára, Pest szabad királyi város volt 
községi tanácsosa, volt királyi egészség- 

ügyi tanácsos" részére nemességet ado
mányozott „zólyomi" előnév használatával 
„a közügyek és a ludomány terén éveken 

át kifejtett közhasznú tevékenysége által 
szerzett érdemeiért, figyelembe vévén kü
lönösen azt. hogy ő mint első vegytudor 
Magyarországiban a gyógyszerészet tudo
mányos színvonala emelésének, valamint 

a vegyészeti és növénytani tudomány tér-
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jesztésének és gyakorlati alkalmazásának 
dóharcosa volt...”

I:dbb miTvei

IJher das Kálium, dér Verbindungen dér ersten 

Jitufe dcr Zusa mmen.se txung desselben und 

ubér das Aelzkali. Hécs, 1825.; I’harrmzeu- 

tluche-Medizinische Hotanik Bét*, 1828-29 , 

Seleclux M ed itam inum .. IKid.ie, 1839.; Ma

gyarországnak közgazdaságilag nevezetes ter

mékeiről című pályamunka, mellyel az Aka

démia első diját nyerte el 1844-ben

Irodalom
HALMAI János: id. zólyomi W. D emlékezete 

MGYT. Értesítője. 1936 ; KEMl'LKK Kurr A 

gyógyszerek története. Ilp., 1984-

Marosiié lúgost Márta

WA1.D ABKAHAM

(Kolozsvár, 1902. oki. i l  - 

India, 1950. dec. 13.)

Magyar származású, amerikai matemati

kus Egyetemi tanulmányait a kolozsvári 
Tudományegyetemen fejezte he, és a bé

csi egyetemen végezte 1938-ban, Ausztria 
hitleri megszállásakor az Amerikai Egyesült 
Államokba telepeden át. A Columbia Egye

tem professzora lett. Az indiai Nyugati 

Ghatok hegység Nilgiri csúcsa fölött 
(Coimbatore-tó! kb 100 km északra) fele

ségével együtt repülő,szerencsétlenség ál
dozata lett.

Kezdetben geometriával foglalkozott 

!xártfogó{a és barátja: Kari Menger irányítot
ta figyelmét a matematikai statisztikára és 
a közgazdaságtanra. A folytatólagos minta

vétellel kapcsolatos eredményeinek egyik 

részét a Sequential Analysis (Szekvenciális 

analízis) című könyvében foglalta össze 
1947-ben. A másik jelenlös kutatási tenile- 

te a statisztikai eldönlési függvények elmé

lete volt. Foglalkozott differenciálgeomet

riával és mértékelmélettel is Kiterjesztette 
a vektortérre vonatkozó Steinitztételt vég
telen sok vektorra Nevét őrzi a valószínű 

ségszámitásban irt egyik értékes tanulmá

nya Opiimum Character of the Sequenlial 
l’robabilily Ratio Test (A próbaarányok

szekvenciális valószínűségének optimális 

jellege. Annals of Mathematical Statistics, 

19„ 1944. 326-339.)

Irodalom

Ábra ham Wald 1902-1950 Annals o f Mathe

matical Statistics, 23, 1952. 1-13-

Sain Márton

WÁLDER GYULA

(Szombathely, I884.febr.25 - 

Rndafmt, 1944.jún. 10.)

Épitészcsalád leszármazottja. Középiskolai 
tanulmányait Szombathelyen és Budapes

ten végezte A budapesti Műegyetemen 
Steindl, Hauszmann, Schulek voltak mes

terei 1905-ben szerzett oklevelet. A Kép

zőművészeti Tanács ösztöndíjával egy évet 
töltött Olaszországban, ahol jelentős meg

bízást kapott: tervei szerint készült II Szil
veszter pápa síremléke a lateráni baziliká

ban.
Itáliából visszatérve egy pályatervével 

elnyerte a Mérnökegylet Ybl-érmét, s a 
Műegyetemre került Nagy Virgil tanárse

gédjeként.
A háború után a Fővárosi Közmunkák 

Tanácsának tisztviselője lett, építési és vá
rosrendezési ügyekkel foglalkozott, igy a 
Margitsziget rendezése és a Hungária kör

úti hídfeljárók kérdéseivel. Nagy Virgil ha
lála után, 1923-ban kinevezték az ókori 

építéstani tanszék tanárává.
Különböző szakmai és közéleti testüle

teknek volt tagja, számos pályázaton vett 

részt és Irodája sok jelentős megbízásnak 
tett eleget. Munkáiban szívesen fordult a 

magyarországi barokk építészet hagyo

mányaihoz és formavilágához, céljának 

tekintette a hagyomány és korszerűség öt

vözését Nagy érdemei vannak Eger ba
rokk városképének megőrzéséljen, a város 

hangulatához illeszkedő épületeivel jel

legzetes helyi stílust alakított ki.

Budapesti épületei közül legismertebb 

a cisztercita templom és gimnázium a Vil
lányi úton. Tervezeti családi házakat, Ivér-
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házakat - többek közölt a ki.spe.sti We- 

kerle-lelepen munkáslakóházakat és 
számos középületei vidéken is

Irodalom

W Gy A magyar nemzeti művészet kialaku

lása. Magyar Iparművészet, 1944., A Vállalko

zók Lapia 50 éves |vibileuml albuma Hp.,

1929.; CSONKA Pál W. Gy. Technika, 1944.. 

HARIX)N Alfréd W Gy Szcpművészel, 1944 , 

MERÉNYI Ferenc: A magyar építészét 18Ó7- 

1967 Bp., 1970; HORVÁTH Allce: W  Gy. és 

az egri barokk építészet. Egyházi építéssel, 3 

1993 ; GERLE-KO VÁCS-MAKOVECZ A szá

zadforduló magyar építészete. Hp., 1990

Kaiser Airna

WARGA LÁSZLÓ

(Jászberény,; 1878. lton 21.- 

Riidape.it, 1952.jún. 12)

Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, 

egyetemi tanulmányait a budapesti Mű

egyetemen végezte, 1902-ben szerzett ok
levelet. Ezt követően a főváros szolgálatá
ba lépett, ahol 1907-ben segéd mérnök, 
1910-ben mérnök, 1915-ben főmérnök,

1918-ban műszaki tanácsossá választot
ták, 1920-ban pedig a főváros városrende

zési szakértőjének szerződtették, hogy a 
hivatali munkától tehermentesítve fordít

hassa már elismerési szerzett szakértel

mét a lényegi feladatokra E tisztségétől 
akkor váll meg, amikor Klebelsbetg Kuno 

kultuszminiszter felkérésére - aki öl a 
lágymányosi Feneketlen- tó és kömyeze- 
tenek kialakítása köriih fáradozásaiban is

merte meg - elvállalta a budapesti Mű
egyetemen városépítési tanszék szerve

zését, mini annak 1929-ben kinevezett el

ső nyilvános rendes tanára. Egyetemi ta

nárként a városépítészet gyakorlati tudo

mányát tudta az elméleti ismeretekkel ót 

vozve hallgatói számára közvetítem 1934- 

ben vonult nyugdíjba, de ezután is válto
zatlanul folytatta tervezői, szakértői, szak- 

irodalmi munkásságát és közéleti tevé
kenységéi. 1941-ben a városépítészet te
rén kifejten tiltom munkásságának elisme

réseként a budapesti Műegyetem tisztelet
beli doktorrá avatta.

Építészként is folytatott tervezői tevé

kenységet, főleg fiatal korában, részben 

Lethner Jenővel társulva Közös tervük 

szerint épült a Mészöly u. 4. sz. alatti 

bérház (1909-10). mely ma Budapest 
védett épületei közé tartozik Különbö

ző pályázatokon vettek részt és nyertek 
dijakat. Két évvel diplomájuk megszer
zése után közösen szerkesztették az Épí
tési Zsebkönyvét, mely nemcsak felvál

totta az idegen nyelvű hasonló kiadvá

nyokat, hanem a hazai viszonyokra al
kalmazta a közhasznú építési ismerete

ket
. L. első városrendezési tárgyú mun

kája a budapesti Kálvin tér szabályozásá

ra készített terve volt (1907), mellyel kap

csolatos nézeteit ls közreadta. Jellemző 
liennuk a teljes megoldottságra való törek

vés és a város meglévő adottságainak tisz

teletben tartása A budai körút terve, a Ta
bán szabályozása, Kelenföld szabályozása

- mely a keretes beépítés korai (1913) al
kalmazása - és más munkák mellett szak

értőként vagy irányítóként a korszak leg
több fővárosi városrendezési munkájának 

résztvevője volt.
Jelentős feladata volt Gyöngyös 1917-es 

tűzvész uláni újjáépítésének tervezése es 
számos más vidéki város rendezési tervé

nek elkészítésére kapott megbízási (mint 

Kassa, Nagykanizsa. Eger), vagy tervezte 
egyes részletek megoldását (mint Makó 

főtere, Nagykőrös belső része, Siófok új te

lepe, Mátrafüred és mások). A második 
világháború idején készítette Kolozsvár 
városrendezési terveit.

Szamos városrendezési tervpályázaton 

vett részt és nyert - többnyire első - díjat. 

Jelentős díjakat nyert nemzetközi pályáza

tokon is, mint Antwerpen rendezése (1910, 

Ixíchner Jenővel és Forbáth Imrével), Bras
sóé (1910, az előzőekkel) és Belgrádi- 

(1921, az előzőekkel). Terve díjat nyert 
Birmingham és Canlxrrra pályázatain, és sí 

kert arattak tervei a berlini (1910), londo
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ni (1924), tokiói (1925) városépítési kiállí
tásokon. Közvetlen külföldi felkéréseket is 

kapott tervezési feladatokra (például Tokió 

újjáépítése), mint a .szakma nemzetközileg 

elismert tekintélye.
W. L. tevékenyen vett részt különböző 

bizottságok munkájában és munkásságá

nak közhasznú része az a tevékenysége is. 
amit a városrendezési törvény, az építési 
szabályzat tervezeteinek elkészítésére, a 
városrendezési elveknek a közigazgatás

ban való érvényesítésére fordított.

Főbb írásai

Építők 2Sebkönyve. Gyakorlati kézikönyv 

(LECHNEK Jenővel) Hp., 1904.; A budapesti 

Calvin-tér szabályozása. Építőipar. 1907.; Vil

lák és lakóházak. (LECHNEK Jenővel) Magyar 

Építőművészet, 1909-; Tabán újjáépítése. Vá

roskultúra, 1934.

Irodalom
CSONKA PáL W  L élete é.s munkássága. Épi- 

tés-Épitészettudomány, (bibliográfiával és 

tervjegyzékkel) 1978

Kaiser Anna

WARTHA VINCE

(Fiume. 1844.p it 17.- 

Hudupesl, I9I4.JÜI. 20.)

A Szegedi Főgimnázium elvégzése után 

beiratkozott a budai József Polytechni- 
kumba, majd műegyetemi tanulmányait 
Zürichben folytatta, ahol 1864-ben kap

ta meg az Eidgenössische Technische 
Hochschule „technikai kémikus" okle
velét. Ezután a heidelbergi Kuperto-Ca- 

rola Egyetemen Bunsen és Kirchhoff 
mellett bölcsészdoktori diplomát szer

zett (1865), majd visszatért Zürichbe, és 

itt az 1865 és 1867 közötti éveklx?n tanár

segédként, illetve magántanárként dol
gozott A kiegyezés után hazatért é.s a 

budapesti Műegyetemen először az Ás
vány- és Földtani Tanszéken helyettes-, 

ill. rk. tanár (1867-1869 ), majd az 1870- 
ben felállított vegyiparműtam (azaz 1882- 
től kémiai technológiai) tanszék pro

fesszora lett E diszciplínát ő alakította ki

és oktatta 42 éven át, 1912-ben történt 

nyugalomba vonulásáig.
A Műegyetemen több ízben volt dé

kán (1875-77), ill. rektor (1896-1898, va

lamint 1907-1910). Az egyetem lágymá

nyosi telepét második rektorsága alatt 
tették teljessé. Közel három évtizedig 
(1870-1897) vezette az intézmény könyv
tárát é.s fejlesztette korszerű gyűjtemény- 

nyé. Tudományos érdemeiért az MTA 
tagjául (lev 1873, r, 1891) választotta, 
1908 és 1910 között alelnök volt. Számos 

tudományos és társadalmi egyesületben 
viselt magas tisztséget; a Természettu

dományi Társulat főtitkára, majd elnöke 
(1899-1910), a Magyar Iparművészeti 

Társulat alelnöke, a Magyar Turista Egye
sület elnöke volt.

Sok irányú tudományos munkája kap
csán foglalkozott a hazai gázgyártás cél

jaira szolgáló szenek elemzésével, vízké
miával, az e téren alkotott eljárását a „víz 
lúgossági fokának megállapítására” vi

lágszerte ismerik és használják (Über ei

ne einfache Methode zűr Bestimmung 
dér temporaren Hárte des Wassers. Bér 

Dtsch Chem. Gesellsch Berlin, 1880). 

Eredményesen munkálkodott a borásza

ti kémia terén is, és hazánkban az elsők 
között végzett fotogralálási, fotokémiai 
kísérleteket. Hírnevét mindamellett a ke
rámia-technológiai kutatások alapozták 
meg, ezek során kidolgozta a fémfényű 

eozin változatát (a fémlüszteres kerá

miai termékek előállítására vonatkozó 
találmánya kéziratát, elsőbbségi jogának 

megóvása céljából az MTA levéltárában 

helyezte el 1892-ben). Eljárása alapján si

került a pécsi Zsolnay-gyár világhírt! eo- 

zin tárgyait elkészíteni. Megírta Az agyag

ipar technológiája című könyvet (Bp.. 

1892.), majd ennek bővített kiadását (Az 

agyagművesség. Az iparművészet köny

ve. 2. köt Bp.. 1905), amelyben az agyag
ipar történetét elsőnek dolgozta fel ha

zánkban.

Mint a kerámia szakértője 1904-ben 

közreműködött a Herendi Porcelángyár
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újjászervezésében Kutatómunkájában 
az elmélet szorosan kapcsolódott a gya
korlathoz, mint ezt A tudomány viszonya 

a gyakorlathoz című dolgozatában (Ter
mészettud. Közlöny, 1896.) is kifejtette. 

A természettudományos ismeretterjesztés 
szolgálatában közel 700 publikációt irt, 
és több szakfolyóirat (Műegyetemi La

pok, 1876-1878., Természettudományi 
Közlöny 1894-1897., Magyar Chemiai 

Folyóirat, 1895-1913) szerkesztésében 
vett részt Emlékezetére a Magyar Kérni 

kusok Egyesülete 1955-ben emlékérmet 

alapított

Ismertebb művei

Chemiai technológia. (Egyetemi jegyzet) l)p., 

1900 ; Chennai technológia, Up., 1906.

Irodalom

ILOSVAY Lajos. W. V Akadémiai emlékheszé- 

dek 20/17. Up., 1930., NYILASI János: W. V. 

emlékezete Természettudományi Kftzlóny,

1964., MÓRA László: W  V., a hazai kémiai 

technológia megalapítója. Up., 1967.; KOKACH 

Mór-MÓRA László W  V. Hp.. 1974

Móra László

WASS SÁMUEL

(Kolozsvár, 1814 jan. 13 - 

Riirtapest, 1879 márc 20)

Tanulmányait 1833-lwn befejezve, jogi, 
földbirtokosi, és politikai tevékenysége 

mellett természettudományokkal is fog
lalkozott. Ennek eredményeként, 1844- 
ben publikálta A mezőség mezei-gazda- 

sági, ásvány- és földtani leírása című dol
gozatát. Ez a kiváló adottságokkal ren
delkező, tehetséges fiatal főűr, Wesselé

nyi Miklós oldalán részt vett Erdély re
formmozgalmaiban, 184R*ban már főis- 

páni teendőket látott el, és az Unió ki

mondása után megyéje képviselője lett a 

pesti országházban Megbízhatósága, 

nyelvtudása, utazási ismeretei, összeköt

tetései alapján 1849 februárjában Kos
suth Lajos őt kérle fel, hogy küldöttként 

Amerikába utazzon, ott az Egyesült Álla

mok elnökével tárgyaljon és fegyvereket 
meg hajókat szerezzen.

Küldetését teljesítette, de amikor elbu

kott a szabadságharc, száműzötté vált. Az 
addigi kalandos utazásait rövid New York-i 
tartózkodás követte, ahonnan 1850 szep  ̂

temberében San Franciscóba érkezett, 

hogy az akkor tetőző kaliforniai aranyláz
ban próbáljon szerencsét Ez sikerült is 
neki: a már régebben Amerikában élő Ha- 
raszthy Ágostonnal és más, már a szabad

ságharc menekültjeiként érkezett társakkal 
San Franciscóban aranyfeldolgozó üze
met hoztak létre, amelynek ő lett az egyik 
vezetője. Ezt az eredményes tevékenységét 
1857-ig folytatta, amikor is hazaköltözött.

Szülőföldjén rövidesen visszakapta a 
régi, erdélyi kerületében országgyűlési 
mandátumát, 1861-ben már a felsőházban 

is újra elfoglalta a helyét. Ugyanazon év

ben tagja lett az MTA-nak, 1872-ben alapí

tó tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 
részt vett a Földhivatali Intézet megalapí
tásában, előadásokat tartott. Közben köny

vel is írt Kilenc év egy száműzött életéből 
cimen (Pest, 1862.). Ebben utazásait és ta
pasztalatait akarta megírni, de a tervezett 

műlíől csak két kötet készült el Az első

ben az Atlanti-óceánon tett útjaival New 
Yorkig, a másodikban főleg a nyugat-in- 

dial-szigetckkel foglalkozott, tehát a cím
től eltérően nem egy száműzött életéről írt, 
hanem az óceánról, a Golf-áramlatról, 
Amerikáról, városokról, emberekről, így 

kalandos, érdekes, sokirányú utazásai alap
ján nem hőst próbált csinálni magából, 
hanem ismeretterjesztőt, és ezzel egyik 
megalapítója lett a hazai tudományos is

meretterjesztő irodalomnak.
Tevékeny életével általános tiszteletet és 

megbecsülést vivőit ki magának, Eötvös 

József, Lónyay Menyhért, Kemény Zsig- 
inond, Trefort Ágoston, Szalay László vol

tak a barátai.

Irodalom

DOJCSÁK Győző: Emlékezés Czegei W S.-rr 
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1986

Dojcsák Győző
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W EICHINGER KAROLY

(Győr. 1893 okt 12- 

Hudapest, 1982 febr. 20.)

A gyón Fóreáliskolában érettségizett 191) 
ben. Egyetemi tanulmányait az első világ

háború idején meg kellel! .szakítania, épí
tészdiplomáját 1921-ben szerezte meg a Jó

zsef Műszaki és Gazdaságtudományi Egye

temen. 1922-45 kozott az Iparművészeli 
Iskolán az egyik építész tanszék vezetője 
volt, épületszerkezettént, építészeti alak

tant és rajzolást, valamint egy általa beve
zetett új tárgyat, építészeti akvarellfestést 

tanított, melyet maga is kiválóan művelt. 
1945-47 között a Műegyetemen a város
építési tanszék, 1947-tól 1969-ig az I köz
épülettervezési tanszék vezetője volt. 
Nyugdíjazása után az UVATERV szakértő
je lett, s folytatta irodalmi-kritikai tevé

kenységét.

Az Iparművészeti Iskolán önálló terve

zésre is lehetősége nyílt. A modern építé
szet iránti fogékonyságáról tanúskodik a 
Napraforgó utcai kísérleti lakótelep egy 

családi háza (Bp. II., Napraforgó u. 18., 

1931), vagy a Pánczél-villa (Bp., XI., 

Türcsvár u. 20., 1932). 1934-ben, a Gellért
hegy sziklás oldalában épült a pálos rend 
budai kolostora, romantikus stílusban 

Lakóépületek mellett városrendezési- és 
bútorterveket is készített. Pécs, Győr és 
Budafok városrendezési tervével pályáza

tot nyert. Budapestre több ízben készített 

rendezési tervet: az Árpád híd óbudai 

hídfőjére (1933), a főváros központjára, a 

Nemzeti Színház és a Városháza elhelye
zésére (1935) a Horthy Miklós híd budai 
hídfőjére (1935/36). Pécsett az 1930-as 

években több jelentős elképzelése való
sult meg. 1932-34 között a Szent Mihály 

temetőkápolna kissé archaizáló épülete 
(társtervezó; Nendtwich Andor); a város

központ (Széchenyi tér) tervezése mellett 
a téren álló Ibelvárosi templom átépítését 

vezette (egykori Gázi Kászim pasa dzsá

mija. 1936-39) A Mecsek déli lejtőjén, a 
Magaslati úton a novecento hangulatát

idéző, kőből épült pálos templom és 
rendház (1935), az épülethez árkádsorral 
csatlakozó harangtornyával szervesen il

leszkedik a mediterrán jellegű természe
ti környezetbe.

1935-36-ban épült a főváros első mo

dern középiskolája, a Szilágyi Erzsébet 
Leányliceum és óvoda ( I , Mészáros u 
5-7.). melynek kiviteli megbízását pályáza

ton nyerte el W. K. és Hübner Tibor. Az 
épületkomplexum Z-alakú alaprajzi elren

dezése, terméskővel és téglával burkolt 

homlokzata olasz hatásra vall.
Még győri főreálLskolás korában kez

dett foglalkozni a magyar népművészet
tel, a közeli falvakban gyűjtött és rajzolt 
kapufélfákat. Tapasztalatait később mun

káiban is felhasználta, elsősorban kiállí

tási épületeknél és beLső berendezésük
nél (Nemzetközi Kézművesipari Kiállítás, 
Berlin; milánói Triennálé; New York-i 

Világkiállítás, 1939-40), valamint a Ker
tész K. Róberttel közösen tervezett Mát 
ravidéki Erőmű lőrinci lakótelepének 

épületeinél (1940-es évek). Ugyancsak 

Kertész K. Róberttel készítette 1940-ben 
a budar>esti Központi Városháza kibőví

tésének pályatervét, mellyel első díjat 

nyertek.
1945 után kevés épületterve valósult 

meg 1951-ben készült a Moszkvai Mező 
gazdasági Kiállítás magyar pavilonja, 
melynek tervezésénél a vidéki reneszánsz 

építészet elemeit (pártázat) használta fel. 

Nagyszabású, papíron maradt műve a 
budapesti Építőipari Egyetem pályaterve 

(társtervező: Radosjenő), melyet a zsű

ri első díjjal tüntetett ki. 1939-ben New 

York város díszpolgárává választotta. 

1954-ben a Kossuth-díj ezüst fokozatával 

tüntették ki a lakótelepek tervezésében 
elért eredményeiért és az Építőipari Mű

szaki Egyetem tervének elkészítéséért

Irodalom

HONTA János: W K., Magyar Építőművészet. 

1993 . w K , kiállítási katalógus, Hp , OMVH 
Magyar Építészeti Múzeum, 1994.

Hajdú Vlrrifi
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WE1NEK IASZLO

(Buda, IHAHJebr I}-  

Prága. 1913- “ O lt 14.)

Német ajkú szülők gyermeke, középisko

láit a magyar szellemű, kitűnő alapképzést 

nyújtó, I. kér. főgimnáziumban végezte, 
olyan jó eredménnyel, hogy 1865-69 kö
zött Eötvös József alapítványával a bécsi 
egyetemen folytathatta tanulmányait. Ma
tematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott, 

közben elsajátította az akkoriban legkor

szerűbb fotográfiai ismereteket. 1870-től 

magyar állami ösztöndíjjal a berlini és a lip
csei egyetemen bővítette csillagászati isme
reteit. 1873-ban, speciális fényképészeti 
ismeretei révén a német birodalmi Vé- 

nusz-álvonulás megfigyelő expedíció elő

készítő csoportjába hívták, majd kinevez

ték a Kerguélen-szigetekre küldött német 

expedíció vezetóhelyeltesévé.

A Vénusz bolygó napkorong előtti átvo
nulásáról 1874. dec. 9-én 61 jó fényképet 
készített, ezeket - a többi német Vénusz- 

észlelő expedíció felvételeivel együtt - 

1875-ben ő dolgozta fel, akkor már a lip

csei obszervatórium munkatársaként. Mi
vel Magyarországon nem nyílt számára 

munkalehetőség, egy ideig Drezdában volt 

észlelő, 1883. okt. 1-jén pedig kinevezték 
a prágai Cs. Kir. Csillagvizsgáló igazgatójá

vá és az egyelem csillagászat professzorá
vá. Itt nagy energiái fordított a szerényen 
felszerelt obszervatórium fejlesztésére, és 

a rendelkezésre álló kis műszerek legcél
szerűbb kihasználására.

Első tanulmányai a fényképezéssel vég
zett csillagászati pozlelómeghaIározások 

pontosságára, é.s a fotografikus műszerek 
optikai pontossághatáraira vonatkoztak. 

E téren úttörő munkát végzett, amikor .sok 

kortársának kétkedésével szemben bebi

zonyította, hogy a csillagok fotografikusan 

meghatározott pozíciói egyenértékűek a 

vizuális mérésekkel. Ugyanakkor azt is ki
mutatta, hogy a Vénusz napkorong előtti 
átvonulásának lénykéjiei korlátozott pon

tosságnak.

Prágában megkezdte a Hold felszíné

nek térképezését. Először igen aprólékos, 
gondos rajzokat készíteti a holdfelület 
többszáz részletéről Ezt a módszert ké

sőbb a párizsi és a Lick obszervatóriumok 

óriástávcsöveivel készült fényképekkel 
kombinálta. A fotografikusan megörökített 
holdrészletekre rajzolással vitte fel az ap

ró, finom részleteket és árnyalatokat. Ilyen 
módszerrel 1897-1900 között elkészítette 
a 200 részletlapból álló (együttesen 10 láb 

= 3,3 méter átmérőjű) „prágai holdtérkép' 
et, amelynek pontosságát a fényképek, a 

részletességet és a fmom árnyalatokat a 
szemmel végzett észlelések biztosították. 

Módszerét az 1960-as években az űrhajó
zási holdtérképek szerkesztésekor felele

venítették.

A prágai obszervatórium 1889-ben első
ként csatlakozott a pólusmgadozás nem

zetközi megfigyeléséhez. Emellett Weinek 
énékes bolygó- és meteormegfigyelése 

két is végzett. Legfontosabb, nemzetközi
leg is elismert eredményei a fotográfia csil

lagászati alkalmazásához és a holdtérképe
zéshez fűződnek A jénai egyetemen 1879- 

ben doktorrá habilitálták. Az MTA 1879- 
ben lev. laggá választotta. Bár élete nagy 

részét külföldön töltötte, mindvégig ma
gyarnak vallotta magát, és erről írásban is 
hitet tett. Számos cikkét először magyar fo

lyóiratokban közölte.
Nevét - már az 1930-as években - a 

Hold innenső oldalán az egyik kráter elne
vezésével megörökítették, és a Kergué- 

len-szigetek egyik öble is az emlékét őrzi

Főbb művei
Az instrumentális fény elhajlás Értekezések a 
Mjth Tuti KOréhrtl. 7 1H80. (Akad. székfog
laló); KerKtiélen .szigetén. Természet tud. Koz.l.. 
18K7 mire., ápr.; A Holdleirás története Uo 
18H9 márt., ápr ; l'hotographlsther Montl-At- 
las in 200 Tafeln... Veriiff. Astronomische, M;i«- 
netische untl Meteorologlsche Ueoh. in l’rug 
1897-1900

Irodalom
OHHKMAYKK, W Ludlslaus Weinek. Juhrcshe- 
richt des .Sonnblick Vervias, 1913 . Wien, 1914.;
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OUEKMAYEK. W. W L. Az Időjárás, 1914. 7. 

xz; SCHELLEK, A L. W. Asironomische Nach

richten. 196. 1913/14 . BAKTHA L. W L a 

csillagász és utazó. Földrajzi Múzeumi Tanul

mányok, 10. 1991 •

Bariba Lajos

WEISS FERENC

(Nagyszombat, 1717. márc. 16.-  
liuda, 1785-jan. 10.)

A nagyszombati egyetemen tanított 1753- 
tól matematikát, és még ebben az évben 

hozzákezdett egy egyetemi csillagvizsgáló 
létesítéséhez, mely 1755-re készült el.

1756-tól már rendszeres megfigyelések 
folytak, s ezek eredményei nyomtatásban 
is megjelentek. Az „Observationes Astro- 

nomicae... Tyrnaviae" az 1756-1770-es 
időszak megfigyeléseit tartalmazta, és
1757-1773 között jelent meg évről évre.

W. F. kiváló megfigyelő csillagász volt,
elsősorban a Jupiter-holdak mozgását vizs
gálta. és táblázatokat készített róluk egy 

nagy nemzetközi összefogás keretéiben 
Szoros kapcsolat fűzte többek kozott Jo- 

seph Jerome Lalande-hoz, Roger Bosco- 

vichhoz, Christian Mayerhez, Johann Ber
noulli (III>hoz, hogy csak a legjeleseb

beket említsük. Nagyszombatban számos 

külhoni csillagász fordult meg ezekben 
az időkben, köztük a párizsi csillagvizsgá
ló igazgatója, César Francois Cassini de 
Thury is.

1773-ban a jezsuita rend feloszlatása 
miatt a nagyszombati csillagvizsgáló fejlő

dése is elakadt Egy ideig még folytatódtak 

a megfigyelések, majd 1777-ben W F. az 
egyetemmel együtt Budára költözött, s oct 

új csillagvizsgáló létrehozásához fogott a 
várpalota egyik tornyában, Munkájához 

állandó segítséget kapott közeli barátjá
tól, volt rendtársától, Hell Miksától, a lié- 

o»i csillagvizsgáló magyar származású igaz
gatójától.

A budai csillagvizsgáló 1780-ra készült 

el, a megfigyelések még ebben az eszten

dőben elkezdődtek. A Jupiter-holdak fedé

sének, hold- és napfogyatkozásoknak, üs

tökösöknek a vizsgálata mellett egy érde
kes új objektumot is rendszeresen megfi

gyeltek Budán, a William Herschel által 
1781 márc. 13-án felfedezett Uránusz boly

góját, melyet akkor még Hell nyomán Urá
niának neveztek.

Budán halt meg, a csillagvizsgáló igaz
gatójaként, s a pesti egyelem tanáraként. 
Szakadatlanul végzett csillagászati megfi
gyeléseinek eredményei a bécsi és berlini 

évkönyvek mellett a bécsi Theresianum 

BeytrSge zu verschiedenen WLssenschaf- 

len (Wien, 1775) című folyóiratában, és a 
párizsi Journal des Étrangers dmű (1761) 

kiadványban is megjelentek. Értékes leve
lezését a pesti Egyetemi Könyvtár őrzi.

Irodalom

SZERDAHELYI, Georgius Aloysius: Memória 

admodum reverendi ac Clarissimi Domini 

Francisci w  liudae, 1785., SOMMEKVOGEL, 

Cliarlos: Hihliotheque de la Compaigne Jesu. 

Druxelles, 1883. (művelnek jegyzékével).

Variba Domokosáé

WELMANN OSZKÁR

(Szászrégen, 1876 oki 8- 

Budapest, 1943- máj. 4.)

Középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Budapesten, a Vili. és V. kér. főgimná

zium után az akkori Állatorvosi Főiskolán 

és a Tudományegyetem orvosi karán vé
gezte Állatorvosi oklevéllel előbb Tangl 
professzor élettani intézetében vállalt ta

nársegédi állást, majd hosszabb külföldi ta

nulmányúira indult és Svájc, Franciaor

szág. Hollandia, Dánia, Németország, majd 

Ausztria állattenyésztését tanulmányozta. 

Etlől kezdve éleiét teljesen az állattenyész
téstan és takarmányozástan előrevitelének 

szentelte Hazatérve hamarosan az Állator
vosi Főiskolán az állattenyésztéstan pro

fesszorává nevezték ki (1910).
W harminc éven át állt tanszéke, s egy

ben országunk állattenyésztése élén E 
mindaddig empirikus szakágazatot bioké-
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mlal, örökléstani, kísérletes biológiai ala
pokra helyezte. Tudományának valósá

gos reformátora lett; munkatársaival foly

tatott fajta nemesítést, anyag- és energia fór 
galmi, akklimatizádósstb kutatásai közül 
kiemelkednek azok a széles körű vizsgá- 
latai, amelyek az állatok angolkórjának 

(rachltisének) oktanát, kórfejlódéstanát 
tisztázták. Azonkívül lehetőséget terem
tettek e gyakori állatbetegség gyógyításá
ra és megelőzésére, és új irányi jelöltek ki 
a takarmányozásban.

W. működését itthon és külföldön egy
aránt széles körfi elismerés kísérte: tagjai 

közé választotta az MTA (1937); tagia lett 

az Orsz. Állategészségügyi Tanácsnak és 
az Országgyűlés felsóházának; 1932*hen 
Törökország, 1936-ban Perzsía hívta meg 

állattenyésztésének korszerűsítésére. W. 
mindkét meghívásnak eleget tett. A külföld 

számos kitüntetéssel ismerte el érdemeit. 

Emlékére a hálás utókor szobrot állított 

(1976).

Főbb művei
Magyarország állattenyésztése. Bp., 1926, A 
szarvasmarha bírálata és törzskönyvezése. Hp ,
1926., 1938., 19*11 ; Küllemtan. Bp., 1938; Fig 
Breeding in Hungary; Hnrse Breeding in Hun
gary, Intern Direel, Pedigr Slock Breeders. 
London 192K-29,, Általános álattenyészté.sian 
Bp . 1921 1928,; MARÉKJ , W , URBÁNYI L 
Rachitis 1-2. Bp.. 1930., 1932., u.a. németül.

Irodalom
KOVÁCS Gy.-FEHÉR Gy. Bmgraphia Bp., 
1986.; FÜR L.-1'INTÉR J. Magyar Agrártort 
Életrajzok Bp., 1987

Karasszon Dénes

WENZEL GUSZTÁV

(l.ukaii, 1812. Jan. 19 - 
Ihulíipcst, 1891. iid ii 22)

Születési helyén, a/ alsóluzsicai Uikauban 

édesapja huszárkapitányként állomáso- 
zott Iskoláit Veronában, Milánóban, Salz

burgban, Veszprémben és Vácott végezte, 

Így édesapja garnizonjait követve a sok 
nemzetiségű I labsburg-Monarchiában hasz

nálatos fontosabb nyelveket már fiatalon 
elsajátította. A pesti Tudományegyetem 
befejezése után 1836-ban a magyar ma

gánjog forrásairól írt értekezése alap|án 

bölcseleti és jogtudományi doktorrá avat
ták.

Az Orczy családnál, majd egy évig a Bu
dán élő József nádor fia, Sándor főherceg 
mellett nevelőként működött, azután rövid 

ideig helyettes tanárként oktatott a pesti 
Tudományegyetem történelem tanszékén, 
Itt megpályázta a természettani tanszéket 
Ls, a katedrát azonban végül Jedlik Ányos 

kapta meg.
W. élénk természettudományi érdek

lődése nem pillanatnyi fel lángolás volt: ő 
is osztozott reformkor végi értelmiségünk
nek abban a szemléletmódjában, amely 

Magyarország lehető teljes megismerésére 
tórekedve nem elégedett meg'csak a tár

sadalom, a népesség feltérképezésével, 

hanem egy-egy vidék természeti kincsei, 
ipari berendezései, az ott lakók életviszo

nyai stb. egyaránt érdekelték így a törié- 
nész-jogtörténész-gyakorlati jogász W. lel
kesen vett részt a Természettudományi 

Társulat munkájában és a Magyar Orvosok 

és Természetvizsgálók vándorgyűlésein, s 
idősebb korában is gyakran érdeklődéssel 
hallgatta az Akadémián a természettudo

mányokat művelő barátai, kollégái előadá
sait. Bár nem természettudósként tartjuk 

számon, hátrahagyott irataitól, s bizonyos 
lókig nyomtatásban megjelent munkáiból 

is kitűnik, hogy széles körű, enciklopédi
kus tudására alapozott látásmódja komoly 

mértéklxín segítette őt a mezőgazdaság- és 

a bányászattorténet művelésében csakúgy, 
mint a bányajog, vagy a vasúti és a távir- 

dajog kodifikálásának a problémáinál.
Pesten a történelem tanszékére is mást 

neveztek ki; W a I bécsi Thercsianum ma

gyar jogi tanszékét nyerte el Becsbe kól 
lözve 1844-től bányajogi szakértő az udva
ri kamaránál. Több cikke jelent meg oszt
rák folyóiratokban. A Monarchia fővárosa
iban a magyar történelem és irodalom pro
pagálója 1849 őszétől egy évig a bécsi
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egyetemen adta elő az osztrák bányajogot, 

az osztrák tengerészeti jogot és a római jog 
történetét. 1850-ben Pestre költözött, s 
nyugdíjazásáig a pesti Tudományegyetem 

jogászprofesszora volt. Nagy feltűnési kel 
tett, hogy a szabadságharc bukása után - 
bár az osztrák jogot és a bányajogot néme

tül adta elő - magyar magánjogi és össze
hasonlító jogtudományi óráit magyarul tar

totta. A német birodalmi jogtörténet helyett 

ő honosította meg hazánkban az egyete
mes (európai) jogtörténet oktatását Elmé

letileg az akkoriban modernnek számitó, 
legmagasabb szinten Savigny által képvi
selt történeti-jogi iskola követő|e volt.

Az akkor még mellékesnek tartott gaz
daságtörténet legelső művelői közé tarto
zott: a Fuggerek jelentőségéről publikált 

munkája mellett nagy szintézist szentelt 

mezőgazdaságunk történetének, a magyar 

bányászat történetéről irt nagy összefogla

lása pedig még egy évszázad távlatából is 
nélkülözhetetlen a téma kutatói számára.

186l-ben részt vett az országbírói érte

kezlet munkájában. (Hazánk vezető fogá
szai akkor hozták összhangba a magyar jo

got az 1848 óta bekövetkezett változások
kal oly módon, hogy sikerült a megelőző 

neoabszolutista korszak rendelkezéseinek 
a legnagyobb részét „legális" úton hatályon 
kívül helyezni.) Az MTA-nak 1846-tól leve

lező, 1858-tól rendes tagja, 1866-ban a 
pesti Tudományegyetem rektora, két ízben 

töltötte be a jogi kar dékáni lisztét. Lelke
sen támogatta a Magyar Történelmi Társu
lat megalapítását (1867) és a központi irat- 

termeló szervek anyagait befogadó Or
szágos Levéltár létrehozását (1874).

1879-ben, negyvenéves tanári jubileu

mán, a királytól nemességet kapott, 1889 
ben, nyugdíjba vonulásakor a főrendi ház 
örökös tagjának nevezték ki

Főbb művei

ÁrpídkorI Űj Okmánytár. 1-12 k Pesi-Hp, 

1860-1874 . Egyetemes európai |ogtönénet

3. kiad. 1878.. Magyarország jogtörténe

tének rOvid vázlata Pest. 1872 , Magyar Dip

lomatikai Emlékek az Anjou-korból 1-3 k.

l$p., 1874-1876., A XV. századbeli tárnoki jog. 

Bp., 1978.; Magyarország városai és vámsjogai 

a múltban és jelenben, llp., 1877 . Magyaror

szág bányászatának kritikai története I5p..

1880., A Fuggerek jelentősége Magyarország 

történetében Hp., 1882,, Magyarország mező

gazdaságának története. Hp., 1887

Irodalom

VÉGSEY TaináS: W G , Akadémiai emlékbe- 

NZédek M/S Hp. 1897 ; ÚJLAKY Miklós-. W. G. 

(1812-1891) Jogi professzorok emlékezete 

(Killrtnlenynmat) Hp , 1935 ; LEDERER Emma. 

A magyar polgári történetírás rövid története, 

lip., 1969; K VÁRKONYI Ágnes A pozitivis

ta történetszemlélet a magyar történetírásban, 

Bp.. 1973 . HORVÁTH Pál Tudománytörté

neti és módszertani kérdések a jogtörténet 

köréből Hp.. 1974.; Évfordulóink 1987

Bertényi Iván

WESZPREM1 ISTVÁN
(Veszprém, 172). aug. 13 - 

Debrecen, 1799- márc. 13)

Debrecenben a „magyar Faust" Hatvani 

István tanítványa volt, majd a protestáns 
peregrinus diákok útján Zürich. Utrecht 
é.s London tanulmányainak helye. Az an

gol fővárosban természettudományokkal 
(vegycan, növénytan) foglalkozott, szü- 

lészmesteri diplomát kapott, de érdeklődé

se elsősorban a himlőoltás felé fordult, 

aminek analógiájára akarta megoldani a 
„feketehalál", a pestis elleni aktív védeke

zést Itt jelent meg 1755-ben a Tentamen 

de inoculanda peste cimű műve, amely
nek alapján az immunizálás előfutárának 

tekimhető Orvosdoktori oklevelet Utrecht 

egyetemén szerzett 1756-ban, majd haza
térve több mint négy évtizeden át volt 

Debrecen városi orvosa. Hatvani, Csapó 
József és W. I idejélien élte a város termé

szettudományos fénykorát, a három or- 

vostudós szerencsésen egészítette ki egy

mást. Mig Csapó az első gyermekgyógyá

szati könyvet adta ki, addig W. megírta a 

Kisded gyermekeknek nevelésekről való 
rövid oktatás-t (1760), Hatvani István pe

dig a csecsemőhalandóság statisztikai ki
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mutatásaival foglalkozott. W első magyar 
nyelvű könyve elsősorban Locke és Mon- 

tesquieu szellemét tükrözi. Második műve, 

a Bába mesterségre tanító könyv (1766)J
H. Grantz bécsi szülész munkájának sza- 
lTtacJ fordítása, kiegészítve a deventeri szü

lész Heister szemléletes ábráival. Hang
súlyozta, hogy csakis .tiszta kézzel" nyúl

hat a bába a szülő nőhöz, ebben viszont az 
asepsis előfutára Legfontosabb műve a 
négykötetes Succincta medieorum Hun

gáriáé et Transilvaniae biographia, amely
nek első része Bél Károly előszavával

1774-ben a lipcsei Sommer-nyomdában 
jelent meg. Három változata létezik; az 
egyiknek a belső címoldalát Mária Terézia 
aranyérmének másolata díszíti, ezt 1767- 

ben kapta egészségügyi munkásságáért. A 

II—IV. kötet 1778-1787 között jelent meg, 
mintegy kiegészítve az első kötet száraz 

adatait sokkal részletesebb ismertetések

kel. Hatalmas magánkönyvtára volt, ugyan

akkor széles körű levelezést folytatott. így 

sikertilt összegyűjtenie a Magyarországon 
és Erdélyben valaha is dolgozó orvosok 

legfontosabb életrajzi adatait, felbecsülhe
tetlen szolgálatot téve ezzel a magyar or- 

vostörténet-írásnak. E műnek kútforrás jel
lege szélesebb körben 1960 óta ismert, 

mikor kétnyelvű kiadása újra megjelent. Az 

1795-ben Pozsonyban megjelent Magyar 

Országi öt különös elmélkedések (közttik 
a második az Európa-szerte ismert és hasz

nált „Magyar királyné vize"), toldalékul 
tartalmaz egy hatodik részt is „A Magyar 

Országi régi Orvos Doktorok ró!", vagyis a 

Succincta rövid összefoglalása a csak ma

gyarul olvasóknak. Az 1798-as bécsi kiadá
sú Pannoniae luctus tartalmazza tudo

mánytörténetünk első magyar nyelvű rö

vid summáját. Magyarította E. Wood angol 
orvosdoktornak a Gazda emlier könyvets- 

kéjét (Szeben, 1768), amely valóságos kis 

mezőgazdasági enciklopédia, kiegészítve 
imádságokkal és kottás énekekkel Kór- 

Ixjncolásokat is végzett A patológia meg
teremtője, Motgagni W. I. disszertációjára 
a De sedibus et causls morborum cimű

munkájában többször hivatkozik. A Ma

gyar Orvostörténeti Társaság legfontosabb 

kitüntetése a W. I.-emlékérem

Főbb miívei

Tentamen de inoculanda peste (Londini, 1755 ); 

Kisded gyermekeknek neveléséről való rövid 

oktatás... (Kolozsvár, 1760.); Hábamesterségre 

tanító könyv (Debrecen, 1766); Succincta me- 

dicorum Hungáriáé et Transilvaniae biograp- 

liie 1. Lipsiae, 1774, 2-4. Wien, 177K-1787., 

Magyar Országi öt különös elmélkedések (Po

zsony, 1795 ); Pannoniae luctus (Wien. 1788., 

Pozsony, 1799).

Irodalom

TÓTH Béla: W. I. Bp. é. n ; SÜKŐSD Mihály; 

Tudós W I Bp.. 1958 , KŐVÁRI Aladár: W I. 

ín; W. I . Magyarország és Erdély orvosainak 

róvid életrajza. 1. köt. Hp. 1960.

Szállási Árpád

WIGNF.R JENŐ
(Budapest, 1902. nov. 17.- 

Princeton, N. J , 1991. jan. 4.)

A legnagyobb magyar fizikus a század 
kezdetén érkezett meg e világba és annak 
utolsó évtizedében mondott búcsút a 20. 

századnak, amelynek nem csak tanúja 
volt, hanem tudatos alakítója is. Wigner 
német eredetű név, bölcsőkéitől jelent. 
W. |. bölcsőié Magyarország volt, egzak- 

tabbul: Pest. így vallott:
„Egyszerű magyar dalok és verjek, ame

lyeket 1910 előtt tanultam, ma is önként 
megszólalnak bennem Az Egyesült Álla

mokon eltöltött 60 esztendő után még 
mindig inkább magyar vagyok, mint ame

rikai. Az amerikai kultúra sok vonása mind

máig idegen maradt számomra. Budapes
ten sokkal több elmélyült beszélgetést 

hallhat az ember a kultúráról, mint az 
Egyesült Államokban A magyar költészet 
talán a legszebb Európában. A viccek lát

szólag egyetemesek, de azokat egy or

szág sem élvezi jobban, mint a magyarok. 
Sehol máshol nem tapasztaltam a viccek 

olyan erejét, amióta elhagytam Magyaror
szágot. Ennivalóra és lakásra mindenütt 
szükség van. de nevetésre nem föltétlenül.
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Akkor miért találunk ki tréfákat, és miért 
kacagunk rajtuk oly boldogan?"

A berlini egyetemre azért iratkozott be, 

hogy édesapja kívánsága szerint vegyész- 
mérnök legyen. De a huszas évekl^en Ber

linben bontakozott ki a modern fizika, Al

bert Einstein, Max Planck, Max von Laue 
óráira és szemináriumaira járt W. J. is, Ber

linben Polányi Mihály vezetésével készítet
te el doktori értekezését, amely a kvantum- 
kémia úttörő munkája volt. A legegysze- 
ríibb kémiai reakció sikeres leírását adta a 
modern fizika módszereivel. Amikor két 
hidrogénatom összeütközik, egyetlen mo
lekulává tapadnak össze. A molekulának 
diszkrét energiaszintjei vannak Honnan 
tudhatnák az atomok, hogy épp ilyen 
energiákkal ütközzenek össze? Wigner 

már a kvantummechanika kiépítése, a Hei- 
senberg-féle határozatlansági összefüggés 

bevezetése előtt fölismerte, hogy a gerjesz
tett molekula energiaszintje nincsen élesen 

meghatározva, hiszen rövid idő után más 
állapotba megy át.

A berlini egyetemi évek után hazajött 
Újpestre, hogy vegyészmérnöki képzettsé
gét apja bőrgyárában hasznosítsa (1925- 

1926). Itt is megrendelte az új fizika folyó
iratát, a Zeitschrift für Physikel. Amikor 
olvasta benne, hogy Heisenbeig és Born 

megcsinálták a kvantummechanikát, nem 
volt többé maradása: sietett vissza Berlin

be és Göttingába. Agya kész volt a forra

dalmian új szemlélet befogadására. Úgy 
hozta a sors (konkrétan Polányi Mihály), 
hogy a Vilmos Császár Intézetben egy 

krisztallográfushoz került, aki azt kérte: 
derítse ki, mtért szeretnek az atomok a 
kristály szimmetriasíkjaiban szimmetria- 

pontjaiban ülni Innen elindulva értene 

meg elsőként, hogy a tér-idő szimmetriái 

centrális szerepet játszanak a kvantum

mechanikában A természet törvényeit 

nem érinti, ha a megfigyelő elfordul, odébb- 

lép, esetleg egyenletes sebességgel sétál

ni indul, máskor indítja el nulláról a stop 

peróráját, a világot tükörből nézi (a joblx>t 
felváltja a ballal). A megváltozott koordi

nátarendszerből nézve ugyanannak az 

elektronnak ugyanazt az állapotát más 
számsor írja le. A koordinátatengelyek el

forgatásának, az origó eltolásának, a sebes
ség vagy időkezdés megváltoztatásának, a 

tér tükrözésének transzformációit generá
ló operátorokat a köznyelv perdüleinek, 
lendületnek, lömegközépponi-sebesség- 

nek, energiának, paritásnak mondja. Ezt 
akkor még a kvantumelmélet óriásai, Eins

tein, Laue, Pauli, Schrödinger sem méltá
nyolták, de ma már nyilvánvaló, hogy ez 

a felismerés ragadja meg a kvantumme

chanika lényegét.
Csoportelméleti módszer a kvantum- 

mechanikában című könyvét a gödi Duna- 

parton írta, megmutatván: a szimmetriacso

portokon keresztül eljuthatunk a kvan

tummechanika minden lényeges egzakt 

eredményéhez. Az 1963-ban elnyert No- 
bel-di) indoklása ezt tartalmazta: „Wigner 

Jenőnek az atommag és az elemi részecs

kék elméletéhez adott hozzájárulásáért, 
elsősorban az alapvelő szimmetriaelvek 

fölfedezéséért és alkalmazásáért". A díj
átadást követő ünnepi vacsorán, a stock
holmi városházán ezt mondta:

„Ezen ünnepi alkalomtól néhány szót 

szeretnék mondani egy olyan témáról, 
amire keveset gondolunk, amíg fiatalok 

vagyunk, de amit egyre inkább méltányo
lunk, ha visszatekintünk intellektuális fej

lődésünkre. A tanáraink iránti hálára gon

dolok."
A harmincas évekre megsűrfísödlek a 

felhők Németország fölön W. J. (akárcsak 

Lánczos Kornél, Neumann János, Teller 

Ede) elfogadta a tengerentúli hívást, hogy 
tanítsák meg Amerikát az új fizikára. A 

princetoni egyetemen dolgozott hat évtize

den át

A neutront 19.32-l>en fedezték fel, róla 

W. | 1932-ben tanulmányt írt magyarul 

Akadémiánk folyóiratába. 1934-ben Szi

lárd Leó fölkereste az alomenergia fölsza- 

hadításának ötletével, amit Angliában egy 

vezető fizikus sem veit komolyan. Wigner 
elismerte, hogy a neutron-láncreakció egy
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természettörvénynek sem mond ellent, te
hát lelietséges; ezt már 1935-ben elmond

ta a General Electric szakértőiének. 1939- 
l>en Berlinben fölfedezték 3 maghasadást. 

A hírt 1939 elején Niels Bohr hozta Ame
rikába, F.gyik nap Szilárd e szavakkal állí
tott l>e hozzá: „Most azt hiszem, meglesz a 

láncreakció." 1939 januárjában Sziláiddal 
kidolgozták a maghasadás elméletenek 

lényegét
1939 szeptemberében Németország 

megtámadta Lengyelországot. Roosevelt 

elnök utasítást adott a2 atomenergia- 

program elindítására. 1941-ben Japán 
megtámadta Amerikát, ekkor indult meg 

Chicagóban az első atomreaktor építése 

Az ötlet a magyar Szilárdé volt, az olasz 
Fér mi vezette a munkát, a kanadai Zinn 
végezte az urán-grafit-máglya építését. 
Minden réteg fölrakása után kimérték a 

neutronforrásból származó neutronok 

eloszlását-sokszorozódását-elnyeletését, 
és a kapott adatokból Wigner kiszámítot
ta mikor várható, hogy a reaktorban ön

fenntartóvá válik a láncreakció. Jelen 

volt 1942. december 6-án az atomreaktor 
megindulásánál,

Az urán 0,7% gyakoriságú könnyű izo

tópját csak igen nagy vesződéssel, az egy
százalékos tömegkülönbségre alapozott 
fizikai módszerekkel lehet 90% fölé dúsí

tani, hogy belőle atombomba készülhes

sen, (A hirosimai uránbomba kimerítette 
az F.gyesült Államok háboni alatt előállított 
teljes készletét.) Ezért szükségessé 

vált nagyteljesíiményű atomreaktorok ter

vezése plutónium (a másik atomlx>mba- 
hasadótol(et) előállítására A feladattal W 

J.-t bízták meg. A hanfordi reaktorokat 

már hűteni kellett, Wigner az erőműveknél 

jól llevált vízhütést választotta. A Wigner- 
léle hanfordi reaktorok adták a plutóniu

mot az első kísérleti robbantáshoz (Alamo 
gorxlo, 1945. július 16.), majd a nagaszaki 

atombombához (1945. augusztus 9.) Az 
atomlwmlxi tervezése és gyártása Los Ato

mosban folyt Oppenheimer vezetésével. 
Wigner Oak Ridge-ben reaktotfejlesztéssel

foglalkozott, a háborii után egy időre Oak 
Ridge igazgatója lett, Tanítványa, Alvin 
Weinberg mondta: Wigner volt a világ el

ső reaktormérnöke.
A hidegháborii még el sem múlt, de W 

J elfogadta az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat meghívását, és 1976-ban szép magyar 
nyelven az Eötvös Egyetemen előadást 
tartott a kvantummechanika ismeretelmé
leti problémáiról, az Akadémián pedig a 

szimmetriák szerepéről a fizikában. Az 
Eötvös Társulat 1977-ben tiszteletbeli tag
jává választotta, 1987-ben tiszteletbeli dok

torává fogadta az Eötvös Loránd Tudo

mányegyetem, itt arról beszélt az egyete
mi hallgatóknak, hogy még nincs átfogó 

elmélet, azt nekik kell megalkotniok Va
lószínűleg ez a pesti előadás volt W. J 
utolsó tudományos előadása. 1988-ban 

tiszteletbeli tagjává választotta a Magyar 
T udományos Akadémia is, de ő már nem 

tudott még egyszer eljönni. Princelonban 

1994-ben még személyesen vette át a Ma
gyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó ér

mét. Mint leánya mondta, az utolsó évek- 
Ixm sokkal könnyebben kommunikált ma* 
gyaml, mint németül vagy angolul. Prince- 

tonban temették el A New York Times öt 
hasábon emlékezett meg „arról az ember
ről, aki hevezette az emberiségei az atom
korba és aki bátran áiszabta az atomalatti 
részecskék tudományát." A lap megírta: 

„Egyike volt azoknak a figyelemreméltó 
képzelőerőve! és előrelátással megáldott 

tudósoknak, akik Budapesten születtek 
és tanultak, majd Nyugatra jöttek, és meg

változtatták a modern világot" Amikor 
1960-ban átvette „Az atom a békéért” ér

mét, ezt mondta:
„Határozott meggyőződésem, hogy 

az atomreaktorok fontos szerepet fognak 

játszani az ember anyagi jólétének eme

lésében. De hiba volna, ha csak erre 
gondolnánk Bízom benne, hogy az atom

- a gazdasági szorításokat enyhítve - 
szerepet fog játszani a nemzetek közti 

kapcsolatok megjavításában Az alom 
nem csupán az emberiség nagy nem
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zetkozi vállalkozásának, a tudománynak 
a demonstrációja, hanem pozitív példát 
mutat az aktív nemzetközi együttműkö

dés sikerére Határozott célra irányuló 
együttműködés különböző kulturális hát

terű emberek között megteremtheti a 

közösség érzetét, egymás motivációinak 

és érzékenységének tiszteletét, amire ma 
a világnak inkább szüksége van. mint 

bármi másra

Irodalom

SZÁNTON, Andrew The Recollections of 

Eugcnc PWigncr New York & London, 1992., 

MARX Gy. Háborúk cs szimmetriák W.J 

(1902-1995) Fizikai Szemle, 1995.2.

Marx György

WINDISCH IJPÓT

(Omsbacb [ma llruioi/anyj, / 76J. márc.
25 -Budapest, 1842.febr. I.)

Apja Gntndacker gróf jószágkormányzö- 
ja volt, aki három évvel fia születése után 
meghalt. A gyermek neveltetéséről a gró
fi család gondoskodott. Előbb jezsuita is

kolába járatták, majd a bécsi katonaorvos- 

képző akadémia, a Josephinum diákja 

lett 1794-ben a pesti Tudományegyeie 
mén sebészdokton, 1797-ben orvosdok- 

tori oklevelet szerzett. Közben tanulmá
nyokat folytatott a bninni és a leuveni 
egyetemeken Ls.

1788-ban katonaorvoskéru részt vett a 
Balkánra irányuló osztrák hadjáraiban, 

ahol értékes tapasztalatokat szerzett a tö

meges betegellátás megszervezéséről. A 
hadjáratiról visszatérve ismerkedett meg a 
Zichy családdal Esztergomban MinlaZi- 

chyek háziorvosa került a Nyitni megyei 

Komiátra. 1808-tól több iábori kórház fő
orvosa lett, majd megyei orvossá nevez

ték ki. 1824-ben magyar nemesi rangot 

kapott.
1825. szept 1 jétől a pesti „szent Rókus 

közkórház'’ igazgató főorvosává nevezték 

ki, mely tisztségét haláláig megtartotta A 
hadikórházak élén szerzett tapasztalatát

kamatoztatva rendet teremtett a meglehe
tősen rossz állapotban átvett kórházban. 
Javaslatára a pesti városi tanács 1832-lx_-n 

elrendelte a kórház kibővítését, amely 

így 350 beteg befogadását tette lehetővé 
Elsők között voll azon orvosok közül, 
akik a gyógyításiban rendszeresen gyógy
szereket alkalmaztak, s ezzel egyidőben 

hatásukat, mellékhatásukat is figyelem

mel kísérték. Ezzel a klinikai farmakoló- 
gia magyarországi előharcosának is te 
kinthető. Nagy érdeklődést tanúsított a 

Kazinczy-féle nyelvújítási törekvések iránt 
Külön kiemelendő, hogy a nem magyar, 
hanem német, francia és szlovák nyel
ven nevelkedett W. a magyar orvosi mű

nyelv egyik élharcosa lett. 1819-ben szlo
vák nyelvű írást közölt Oktatás a köznép 

számára a kutyák veszettségéről s annak 

következményeiről címmel 1831-től rend

szeresen közölt cikkeket az Orvosi Tár
ban. A betegségek keletkezésében, elter
jedéséiben a légköri viszonyokat fontos té
nyezőnek tartotta, számos kóresetet kö

zolt humoral-pathológiai és meteoroló
giai szempontból. Havonkénti számadá

saiban foglalkozott löbbek közöli a foglal

kozási Ibetegségekkel (csizmadiák, sza

bók stb. foglalkozási ártalmaival), rámu
latott a házi és balx>nás szerek alkalmazá

sának veszélyére, valamim felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a mhatetű által terjesz
teti letűtífusz oka a nem megfelelő hi

giénia és tisztálkodás, l'olitisch-medizi- 
nischer Bericht cím alatt rendszeresen 

közzétette igazgatói jelentéseit és beteg

forgalmi kimutatásait. Érdemeiért a váro

si tanács felvette a választolt polgárok, 
vagyis a tanácsosok közé.

Főbb művei
llcilart dér Lustseuche. Ilalle, 1826; Grundli- 

die DarMellung dér Einriditiing des burxerli- 

dien kr.inkenliauscs *u dér knnixlidien Frey.v- 

ladt. Fest, 1829.

Irodalom

SZINNYFI József Magyar Írók élete és munkái, 

l ip , 1914 , IIOLLÁN Henrik; Adatok és sze

melvények a Széni Kókus krtzkórház és firtk
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in alapításinak és fejlődésének lörténetéhfil. 
Up., 1967-. KISS László-OZOGÁNY l-mö- 

IJVCZA Tihamér. A mj«y;ir tudomány évszáza

dai. 1994.

Cziitgel Szilvia

WINKJUER DEZSŐ

(Gytíic 1001 Július II.-  

Budapest, 198$. október 7.)

Kossuth-díjas tervezőmérnök, a Győri Wa- 

gon és Gépgyár aulószerkesztő mérnöke, 
a Jármű fejlesztési Intézet (később Autóku

tató Intézet) igazgatója

Győriben érettségizett, gépészmérnöki 
diplomáját 1925-ben a brünni egyetemen 
szerezte meg. A Győri Wagon- és Gép

gyárba vették fel munkásnak, majd rajzo

lónak A gyár Praga és később Krupp li- 
cence alapján gyártott kocsikat, igy jelen
hettek meg a „Rába-Krupp” típusú alacso- 

nyalvázas 3-, 3,5-, 5-tonnás és a katonai 
célra tervezett magasrámás kéttengelyű 

tehergépkocsik. Képességeire felfigyeltek 
és az autószerkesztési osztályon kapott 

beosztást, ahol a licencek átvételén túl

menően elképzelései között már a hazai 

tervezésű autógyártás megteremtése szere

pelt. 1929-től résztvett a Krupp-licenc átvé

telével készülő Rába traktor tervezésében 
és a gyártási technológiájának kidolgozá
sában. Jelentős szerepe volt az osztrák 
Fiat cégtől vásárolt licenc felhasználásával 

a 42.7 kW-os (55 LE-s) és a 47.8 kW-os (66 
LE-s) Rába-Super típusú tehergépjármű

vek tervezésében és gyártás-előkészítésé

ben. A gyár autószerkesztésének vezetésé
vel 1936-ban hízták meg, ahol az általa ve

zetett tervezőgárda számos új megoldással 

árult hozzá a MAN-licenc segítségével 

megkezdődött nagyobb hatásfokú dizel 

motorok gyártásához. Ezeket a motoro

kat a Rába-A (Ei) és Rába-Special gépjár 

művekbe építették lx.\ A Honvédelmi Mi
nisztérium megrendelésére készüli a „Rá
ta Ali" típusú 1,5 tonnás katonai lehcrgejv 

kocsi, amelyből 1942-ig három sorozat
ban 300 db-ot gyártottak le. Ennek a meg

bízatásnak a sikerei hatására a Honvédel
mi Minisztérium megrendelésére 3 tonnás 

katonai terepjáró gépjárművet tervezett, 

ez volt a .Rába Botond" típusú terepjáró 
gépkocsi, amelytói két változatban 3300 
db készült és nemzetközi elismerést váltott 

ki, a in. kir. honvédség legsikeresebb te
repjáró gépkocsija volt.

Sikerei ellenére 1944-tón Sopronkőhidá
ra, majd Németországba hurcolták, ahon
nan szerencsésen sikerült megszöknie. A 

háború után Győrben a gyár helyreállítását 

szervezte. A Járműfejlesztési Intézet főosz
tályvezetője 1949-től, igazgatója 1951-1968 

közölt. 1949-től 1959-ig a Gépipari Tudo
mányos Egyesület Gépjármű Szakosztály 
elnöke, 1959-től 1967-ig az ENSZ Gépjár- 
műszerkesztési Munkabizottságában Ma

gyarország képviselője, Az újítási javaslatok 
elbírálása mellett jelentős munkát végzett a 
gépjárműgyártás szabványosításáért, az al

katrészek tipizálásáért, a külföldi alkatré
szek pótlásáért, a takarékossági követel

mények érvényesítéséért, A hazai teher- 

gépjámiűfejlesztésben végzett tevékenysé
géért 1951-ben Kossuth-dijjal tüntették ki. 

Az általa irányított intézet meghatározó sze
repet játszott a lehergépjárműgyártás össze

hangolása mellett a katonai megrendelésre 
készülő négykerék meghajtású, háromten
gelyes és a különleges tehergépjárművek 
tervezésében. Részt vállalt a Csepel 130 és 
a Gsepel-500 járműcsalád, a Csepel diesel

motor kifejlesztésében,
Varga József

W1NKLER LAJOS

(Arad, 1863-máj. 21.- 

Hiidupest. 1939- ápr. 14.)

Egyetemi tanulmányai előtt szülőhelyén 
gyógyszertárban gyakornokoskodott, majd 

j budapesti Tudományegyetemet elvé
gezve (1885) gyógyszerész-oklevelet szer

zett Ezután Than Károly tanszékén dol
gozom mint gyakornok, 1889-tón gyógv- 
szerész-doktori címet szerzett, 1890-tón
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tanársegéd lett, 1893-ban magántanárrá 
képesítették és adjunktussá léptették elő, 

1902-ben pedig kinevezték rk egyetemi 
tanárnak Than Károly halála ulán tanszé

két kettéosztották és az 1 sz. Kémiai In
tézet vezetését 1909-től mint igazgató, 

közel 25 éven át látta el. 1933 nyarán 
vonult nyugdíjba, de 1934 végéig helyet
tesként vezette akkori nevén analitikai és 
gyógyszerkémiai tanszéknek hívott inté

zetét.
Tudományos munkásságával a hagyo

mányos analitikai kémia területén új, ere
deti elemzési módszerek kidolgozásával 

tűnt ki. Elsősorban precíziós gravimetriá

val, gázanalízissel, víz- és gyógyszervizsgá
latokkal foglalkozott. Hírnevét az 1888- 
ban A vízben feloldott oxigén meghatáro

zása című doktori disszertációjában kidol

gozott módszere alapozta meg. mely W - 

féle jodometriás meghatározás néven klasz- 
szikussá vált, és ma is használatos. Az ol

dott oxigén mangán-hidroxiddal végzett 
lodorr.etriás titrálásához szellemes kivitele
zést talált, úgy hogy helyszíni vizsgálatra 
alkalmazhatóvá vált Vizsgálta a gázok old
hatóságát és meghatározta „abszorpció- 

koefficiensüket” különböző oldószerek

ben. méréseihez eredeti készülékeket szer
kesztett Összefüggést állapított meg a gá

zok oldhatósága és a belső súrlódásuk 

közön. A gravimetriában új alapokra fek
tette a súlyanalitikai mérőmódszeneket, és 

a „javítószámok" stb. bevezetésével tette 
precízióssá azokat. Foglalkozott továbbá fi

zikai kémiai állandók (olvadás- és forrás
pont, gőzsűrűség) meghatározásával, a 

tengervíz és a stassfurti kálisók bróm- és 

jód tartalmának megállapításával, valamint 

klór- és jódnyomok meghatározásával a 

vízben.

Analitikai munkásságáról több mint 

200 magyar és német nyelvű közlemény

ben számolt be, Közülük a gravimetria tö
kéletesítésére kidolgozott módszereit a 

Zeiischnit hír angewandte Chemie Berlin
ben megjelenő évfolyamaiban (1917- 

1922) Beitrage zűr Gewíchts Analyse fő

címen 25 közleményben ismertette Ó 
irta a híres és számos kiadásban megjelent 
G. Lunge-C. Berl. Chemisch-technische 

Untersuchungsmethoden gyűjteményes 

munka vízzel foglalkozó részét. Legfonto

sabb saját eljárásait pedig Ausgewáhlte 
üntersuchungsverfahren für das chemis- 

che Laboratorium (Stuttgart, 1931 , 1936.) 
című kétkötetes munkájában foglalta 

össze, melyet W. Böttger: Die chemtsche 
Analyse világszerte Lsmert sorozatának 

29 , ill. 35. köteteként adtak ki Mindezek

kel a magyar tudomány nemzetközi rang
ját emelte. A gyógyszervizsgálatok terén 

kidolgozott űj módszereit a 111 Magyar 
Gyógyszerkönyv (1909) és a 4. kiadás 

(1933) tartalmazza, melyeknek kémiai ré
szét ő dolgozta ki. Jelentős érdemei van

nak a gyógyszerészképzésben, e cél érde
kében írott könyvei: Gyógyszerészi che- 

mia (Bp., 1902-1903 ), Feladatok a chemi 
ai gyakorlatokhoz. A qualitativ és quanti- 

tativ chemiai analysis elemei. (1. kiad. 
Bp , 1904.) és a „Feladatok könyve a 

gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz”. 

(Bp, 1914.) évtizedeken át alapvető mun

kák voltak.
A Magyar Chemiai Folyóiratot alapító

ként szerkesztette 1895-96-ban. és 30 éven 
keresztül a Magyar Gyógyszerészi Köz

löny főmunkatársa volt. Érdemeiért az 

M TA lev. tagjának (1896), majd 1922*ben 
r. tagjának választotta. Emlékezetét tölv 
bek között egykori intézetének (ma az 

EI.TE TTK szerves kémiai intézete) elő
csarnokában a KLs Akadémia által elhelye

zett bronz domborművű arcképe őrzi. A 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

gyógyszerésztudományi kara pedig 1964- 

Ixm kétévente kiosztásra kerülő W. L.-em- 
lékérmet alapított a gyógyszertudomány 

egy-egy kimagasló teljesítményt nyújtó 

művelőjének.

Irodalom
W L emlékezete. Hp., 1940.; HAYFR István 
(smk ) VI' 1. emlékkönyv. Hp., 1965., SZA- 
HAOVÁKY Ferenc W L. Hp., 1975

Móra László
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W IN TÉR ERNŐ

(Győr, 1897 m árt 15- 

findapest, J971.JÜU. 2 )

Győrött telt érettségit, majd az első világ
háborúban az olasz fronton harcolt. A 

háború után Budapesten a Meister-szap- 

pangyárban dolgozott 1920-1925 között, 
és munka mellett végezte tanulmányait a 
József Műegyetemen, ahol 1925-ben 
kapott vegyészmérnöki oklevelet. Ezután 
az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumába 

lépett be. Ekkor kezdett foglalkozni az 
elektroncső-katóddal. A magyar iparnak 

súlyos problémát jelentett az akkoriban 
feltűnt báriumkatód, amelyet külföldi 
szabadalom védett. W., a bárium szere
pét mélyebben megértve, eredeti szaba

dalmat alkotott és megoldása a külföldi
nél jobbnak bizonyult. Kimutatta, hogy a 

jó elektronemisszió eléréséhez szüksé

ges. hogy a báriumoxid fölös arányban 

fémbáriumot is tartalmazzon. Eredmé
nyei a világpiacon kedvező helyzetet 

biztosítottak a magyar elektroncsövek
nek.

1928-29-ben a Splendor nevű holland 
gyárban vállalt vezető kutatói állást, majd 

visszatért az Egyesült Izzóhoz. Itt kifejlesz
tette a közvetett fűtésű katódot, valamim - 

munkatársaival együtt - több eredeti cső

konstrukciót. Tőle származott a világszer
te alkalmazott eljárás, amelyben a rács

emisszió meggátlására a rácsot nemesfém 

levonattal látták el, Megfelelő felépítésű 
csövekkel sikerült csökkentenie a mikro- 

fonia-hajlamot is.
W. E. dolgozta ki a második világhá

lón ! mán a világon legkisebb fogyasztá

sú telepes csöveket: a közvetlen fűtésű, 

D sorozatot. Ennek átütő sikerét azon
ban a tranzisztor elterjedése megakadá

lyozta.
W H. tudományos jelentőségét a hiva

talos fónimok is elismerték. Kétszeri Kos- 
sulh-di), az MTA levelező (1951), majd 

rendes (1956) tagsága, valamint számos 
állami és társadalmi kitüntetés lett osztály

része A Távközlési Kutató Intézet megala

kulása (1949) után ott irányította egy ideig 
a mikrohullámú csövek fejlesztését. Itt kü
lönlegesen hosszú élettartamú, nagy telje

sítményű ún. készletkatódot dolgozott ki.
1958-tól az újonnan alapított Műszaki Fizi

kai Kutató Intézet aligazgatója, és az otta
ni elektronfizikái kutatás irányítója lett. 
Sokat foglalkozott az izzólámpák ivleégé- 
si problémáival.

Kutatási módszerének fő jellemzői: a 
merészség az eredeti kombinációk felállí
tásában, a következtetések gyors levoná
sa és a jótékony türelmetlenség, amely a 

kutatót új eredmények Hé hajtja. Emberi 
tulajdonságai közül kiemelkedik az a ma
gas megbecsülés, amelyet különösen a 
gyakorlati munkában helytálló munkatár

sak irányában mutatott. Nevét és emlékét 
a Tungsram Rt. által létesített ösztöndíj is 

órai.

Irodalom

SZIGETI Gyttrgy: W. E. Magyar Tudomány,

1971,. A Tungsram Kt. története. Hp. 1985, 
(Helsfi használatra) A Tungsram Rt. története. 
Hp.,19H7

Vatko Iván Péter

W llTM AN N  FERENC

(Hódmezővásárhely, 1860. jan. 16- 

Hiidapest, 1932. m án. 25 )

A család a Felvidékről költözött Hódme
zővásárhelyre, ahol a tehetségével korán 
kitűnő két testvér, Ferenc és Lázár apja a 

hitközség metszőjekém kereste kenye
rét. Lázárból ismert gyermekorvos lett, 
Ferenc a Műegyetemre ment tanulni, ahol 
már 18 évesen, hallgatóként Schdler Ala

jos, a kísérleti fizika professzora maga 
mellé vette tanársegédnek. A kísérleti fi

zikai tanszékről néhány év után áthelyez
ték a technikai fizikai tanszékre, ahol ta
nársegédként, majd adjunktusként dol
gozott. Professzorának, Stoczek József
nek a halála után, 1895-ben őt nevezték 

ki a tanszék élére.
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Ó kezdte el a Műegyetemen a gyenge

áramú elektrotechnika oktatását, később ő 
vált a rádiótechnika első oktatójává Elő

adásait színvonalas bemutató kísérletekkel 
és laboratóriumi gyakorlatokkal egészí

tette ki.
Iskolateremtő erejére jellemző, hogy 

Czukor Károly, aki elindította a Tungs- 
ramban a korszerű rádiócső fejlesztést, to
vábbá Patai Imre, második rádiócsőgyá
runknak, a Vateának alapítója, egyaránt 

az ő tanársegédeként kezdte pályafutását.

A rádiótechnika oktatása a Műegyete
men egészen 1926-ig fakultatív volt; heti 

két-két óra előadás, illetve gyakorlat csak 
éltől kezdődően vált kötelezővé, miután a 
honvédelmi minisztérium |elentős anyagi 

támogatást adott e célra.
W legfontosabb tudományos eredmé

nye egy kettős húros oszcillográf kidolgo
zása volt Az ő idejében húros oszcillog

ráfot és katódsugárcsővel i.s használlak 
időben változó villamos folyamatok vizs
gálatára, de mivel a jel időbeli széthúzá

sára forgó tükröt használtak, csak a jelen
ségek idő szerinti függését lehetett vizs

gálni W két húros oszcillográfot szerelt 
össze, egymáshoz képest 90 fokkal el

forgatva, ami lehetővé tette két villamos 
jel kapcsolatának a vizsgálatát. Ezzel az 

eszközzel pl. hiszterézis görbéket vizs
gált és vetített ki, kb egy méteres nagy

ságban, ami még a nagy előadótermek

ben Ls jól látható bemutatást eredn*énye- 
zett.

Több elismerés! kapott pályája során; a 

szegedi Tudományegyetem liszteletlxHi 
doktorrá avatta, 1908-han az MTA levele
ző tagjává választotta, 1907 és 1910 között 

a gépészmérnöki kar dékáni tisztét is (le
töltötte.

Főbb munkii

A hangzó lángokról Természetűid, Kózl 1902.; 
Változó áram- és mágneses |elenségek vizsgá

lnia Math. és Tertnlud Értesítő, 19ÍM ; A? Au- 

er-féle v illamos osmium izzólámpa lajlogyasz- 

távira és tartósságára vonatkozó adatok M 

Mérnók- és Épltés'zegylet Közi 1906

Irodalom
SZINNYEI József: Magyar írók élele és munkái 

Up 1601 , l’OGÁNY líéla (nekrológ) Akadé

miai trtesító, 1932- #3.; KOVÁCS László 
Ozerk ) Fejezelek a magyar fizika címűit 100 

esztendejéből Up, 1992

Makra Zsigmond

WODETZKY JÓZSEF
(Versec [ma: Vrsac, Jugoszláviai,

1872 márc 15- 

liuclapest, 1956. márc. 17.)

Egyetemi tanulmányainak nagy részét Pá

rizsion végezte A klasszikus égi mechani

ka szülőhelyén szerzett és annak szellemé 
ben átvett Ismeretek hatása alatt valószínű
leg ő volt a newtoni fizika utolsó törhetet

len híve é.s kizárólagos alkalmazója a csil
lagászatban - a relativitáselmélet kizárásá

val.

Három évtizeden át ven részt a csilla
gász-nemzedékek képzésében; 1912-től 

mint tanársegéd, 1914-től mint az elméle
ti csillagászat magántanára a budapesti 

Tudományegyetem „Cosmographiai" In
tézetében. Néhány évig a debreceni egye

temen fizikát oktatott. Ottléte idején épült 
a debreceni csillagvizsgáló.

1934-ben a budapesti Tudományegye
tem Csillagászati Intézetének igazgatója 

és a csillagászat nyilvános rendes tanára 

lett. 70 éves korában, 1942-ben bekövetke

zett nyugdíjaztatásáig a jövendő csillagász
nemzedékek egész sora került ki az Inté
zetből, a későbbi csillagászati tanszék 
elődjéből.

Bár a tanulmányozása alá vont problé
mák súlypontja a relativitáselmélet csillagá

szati alkalmazásának területére esett, a 
csillagászat igen sok, egymástól távol eső 

kérdése is erősen érdekelte. Így az 1910- 

l>en földközelbe került Halley-üstökös a 
Naprendszer ilyen égitesteinek tanulmá
nyozására vezette. Állandóan visszatérő 

témája volt a holdmozgások és az időmé
rés elmélete i.s. De foglalkozott kozmoló

giai és kozmogóniai kérdésekkel, a csilla
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gok fényességének és hőmérsékletének 
mérési módszereivel Kiemelkedő mate
matikai érzékét és képességét a Laplace-fé- 
le Invariábilis .síkról, a különféle sűrűségű 

égitestek potenciáljairól, a Friedmann 
egyenletek kozmológiai jelentőségéről, a 

háromtest-probléma ballisztikus trajektórí- 

áiről irt tanulmányai tükrözik, amelyek fő
ként az Astronomische Nachrichtenben 
(.AN) jelentek meg. De találunk tollából 
származó „földi" témákkal foglalkozó írá

sokat is, vagy a repülőgépről végezhető 

hosszúság-meghatározásokról. Végül, de 
nem utolsósorban kell megemlékezni is
meretterjesztő tevékenységéről. Négy ön

álló munkál irt a nagyközönség számára. 
Ezek a hosszabivrovidebb kiadványok a 

maguk korában igen népszerűek voltak.
Ó volt egyik alapítója és ügyvezető tit

kára a Stella Csillagászati Egyesületnek, 

amely 1925-től évkönyvet (Stella Alma

nach) és 1926-tól negyedévi folyóiratot 
(Stella) adott ki, Különösen az Almanach 

bán jelentek meg olyan kiváló szaktudó
soktól származó cikkek, tanulmányok, ér
tekezések, amelyek sokáig szolgáltak bizo

nyos csillagászati, elméleti fizikai, meteo

rológiai és rokontudományi témákhoz for

rásmunkául.
Szellemi frissességét, tudományos ér

deklődését késő öregkoráig megőrizte. 8-t 
éves korában Ix-következetl halála a hazai 
csillagászat egy korszakát zárta le.

Mintegy 150 tudományos és népszerű
sítő cikkéből, tanulmányából, könyvéből 

itt csak néhánynak megemlítésére nyílik 

mód De ezekből is megsejthető annak a 
szakmai területnek rendkívüli kiterjedése, 

amelyen hosszú és eredményekben gaz

dag élete során töblié-kevésbé jelentős te

vékenységet fejtett ki

F<5bb művei
A hírűm test problémáin és a z-Cuncri rend
szere Up , 1909 ; Üstökösök. Up., 1910; A 
hold-mozgás variációja. Hp,, 1911 . A kissúrmá- 
si gázkitörés fizikája Hj> 1912., Napóra felál
lítása. Ii|> , 1912 . A kezdő délkorok története. 
Itji 1913 ; l'om mozgása a Föld l>elsejélH.*n

Up., 1916.; Az égiiesiek belső Itőmérséklete. 

Hp., 1917.; A magyar csillagásza: történeté

hez. Hp., 1920.; A relativitáselmélet és a Fraun- 

hofer-féle vonalak eltolódása Hp , 1921., A re

lativitástan csillagászati bizonyítékainak kari

kája Hp,. 1923 , Bolyai János és a relativitás

elmélet. Hp., 1926.-. A Sirius kísérője és a rela

tivitás hipotézise St. I 1926.; A Világegyetem 

szerkezete. Hp 1926 ; Kozmogömai elméle

tek Hp . 1927.; A kozmikus perihélmm-moz

gásról. .Stella Almanach 5. 1929,, Az évszakok 

tartama és az idöegyeníeL Stella Almanach 6.

1930., Tájékozódás a csillagos égen Hp , 1937.; 

Zűr kosmologíschen Deulung dér Friedmanns- 

chen Glcichungen AN 267 1938,; A naptár 

Természettudományi Közlöny. 72. 1940.; Csil

lagos esték. Bp., 1940

Pottori Theu/rewk Aurél

W ÖRNER JAKAB

<? 1839 ?. - Budapest. 1914 aug. 25.)

Egy Stuttgart melletti faluban született. A 

polgári iskola után, 14 évesen malomács 
mellé szegődtették inasnak, Segéd korá 
bán különböző malomfelszereléseken dol

gozott. 1859-től Heidelbergben már ma- 
lomszereló volt, közben másfél évig a he

lyi ipariskolában tanult. Ezt követően egy 
svá|Ci gyárban helyezkedett el. ahonnan 
Ausztriába vándorolt, az Escher és Wyss 

céghez kapott ajánlólevelet. W 1863- jú
nius l-jén érkezett Leesdorflia, ahol ma- 

lomszerelőkénl alkalmazták.
Meghonosodott fogalom szerint a ma- 

lomszerelö-vándormunkás az. akit gyára - 

tervek és géphelyezési rajzok alapján - 

gépsorok beszerelésére küld a helyszínre 
E tevékenység összességét „malomépité 
szetnek" is szokás nevezni A malomszere
lők kitűnően képzett szakemberek vol

tak, akik érteitek az ács, az asztalos, a ha 
dogos, sőt a lakatos munkához is. Nem 

így közülük a molnárkodásban is ottho
nos volt. Hosszas vándorútjain W. J. is 

ilyen vagy hasonlóan gazdag gyakorlati 

ismeretekre tett szett
Gyára 1866 július l-jén Pestre küldte, 

az FJnő Budapesti Gőzmalom szerelésé
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hez. A inalom két szárnyának (egyforma 

gépsorainak) fölszerelése után azonban 
nem tért vissza Ausztriába. Fölismerte l'est- 

Buda lehetőségeit, s 1867-ben asztalos
műhelyt - nyilván afféle malomgépeket ja
vító egységet - nyitott. Néhány hónap 
múlva Gutjahr Frigyes barátjával társult és 
megalakították a W. J. és Társa céget A 
mai Nyugati pályaudvar közelében egy 

régi cukorgyárban lakatos-, vasesztergá
lyos- és kovácsműhelyt létesítettek. Ma
lomépítéssel és gépészeti munkákkal kí

vánlak foglalkozni, W. ekkor már szaba
dalmaztatta 3 búzamalomba való, szívó 
rendszerű daratisztitógépét.

Alig egy évtizednyi munka után megvá

sárolták a Váci úton az Első Magyar Gép

gyár Rt. telepét, minden berendezésével 

együtt Az új üzemmel korszerűbb gyártá

si lehetőségekhez jutottak. A gondos gép

gyártás, a jó őrlési folyamat és a lelkiisme

retes szerelési munka megalapozta a gyár 
hírnevét, amely külföldi eredményekkel is 
gazdagodott. 1880-ban a kél társ elvált 

egymástól. W. megvásárolta a Gutjahr- 
részt Ettől kezdve - egészen visszavonu

lásáig - egyedül irányította a gyárat.
1882-ben a W.-gyár kiszélesítette profil

ját: nyomdagépeket kezdett gyártani, az
1890-es évek elején, a „nyomdai osztály" új 

üzemcsarnokot kapott. Gyártottak gyors
sajtókat, rotációs gépeket, kőnyomatos 

sajtókat, s kónyvkötógépeket is.

W J. - a nagy gyakorlati tudás és kitű
nő műszaki érzék mellett - a legjobb ke

reskedők közé tartozhatott. A kilencve

nes években például a hengerszék kivéte

lével a malmok valamennyi berendezését 
gyártotta Előrelátását dicséri, hogy meg
szerezte Haggenmacher Károly .szabadal

mainak a gyártási jogát. Az 1903 évi nagy 
katalógusában egymás után sorakoznak 

a sikszitatípusok „Haggenmacher Károly 
szahadalma, W. és Társa szerkezete" alcím

mel. Gépismertetőlben W külön utalt a sa

ját szabad3lmú gépeire
Ha összevetjük a W.-féle gépismertetőt 

és a Ganz-gyár millennium évében kiadott 
malomgép-katalógusát, akkor megállapít

ható, hogy Haggenmacher Károly szaba

dalmai szerint gyártott gépek mind a két 

gyár gépei között megtalálhatók.
W. J. számos malomipari szabadalmat 

mondhatott magáénak lelentős ezek közt 

az 1913 évi, W.-gyártmányú kombinált 
búzamosógép. Az eddigi ismereteink sze
rint ez a gép világelső, hiszen a hasonló 
konstrukciójú búzamosógépet az angol 

Simon cég csak 1926-ban dobta piacra 
A gyár vezetését 1913-ban W Vilmos 

vette át. A gyárat 1920-ban részvénytársa

sággá szervezték át, majd az államosítás 

után megszűnt.

Irodalom
SÁNDOR Vilmos: A budapesti nagymalom

ipar kialakulása (1839-1880). In: Tanulmá

nyok Hudapesl nniltj.íból 13. Hp., 1959.; Dr 

SÁRKÖZI Zoltán: Kühne Ede. In Műszaki 

Nagyjaink. Hp , 1967 ; SZEKERES József: Ganz 

Abrahám életrajza (1814-1867). In: Tanulmá

nyok Budapest múltjából. Hp., 1971,; V1SZO- 

TA Gyula: Széchenyi és a pesti hengermalom. 

Hp., 1910 , W  J. gépgyáros tiszteletére Kiad

ja WOmer | és Társa malomépítészet, gépgyár 

és vasöntöde Hp., 1913- (Ugyanez az írás 

megtalálható még W J címmel: a Molnárok 

l-apja, 1913 október 18,); PÉNZES István: Ada

tok a magyarországi búzamosás történeléból. 

Technikatörténeti Szemle. Hp , 1981.; Évfordu

lóink 1989.
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xAivrus j á n o s

(Csottonyo, 1825 oki. 5 - 

Hudapesl, 189*1 dec. li.)

Pécsett jogot tanult, majd 1847-ben ügyvé

di vizsgát tett Pesten. 1848-ban beállt ön

kéntes nemzetőrnek, részt vett a pákozdi 

csatában, később megjárta a königgratzi 

fogolytábort, majd Londonba emigrált 
Másfél évet töltött kilátástalanul Angliá

ban, végül 1852 elején sikerült feljutnia egy 
ha|őra, mely a „korlátlan lehetőségek ha

zájába", Amerikába indult

Először New Yorkban próbált munkát 

találni, majd továbbutazott a bevándorlók 
nagy kirajzó központjába, a Mississippi 

menti Saint Louis-ba Mivel jól beszélt né
metül, a helybeli német konzul segítsé

géve! munkát kapott a Pacific Vasút nyom

vonalának kitűzésénél így iutott el Kansas 
ÉK-i részébe, s valószínűleg itt találkozott 

először indiánokkal.

Megválva a vasúttársaságtól, 1853 

márciusában lehajózott a Mississipin, é.s 
meglátogatta a New Orleans-i magyaro

kat A sárgalázzal fertőzött vidékről 1854 
júliusában visszatéri St. Louis-ba, ahol 
hirét veite, hogy az Iowa államban ala

pított New Buda környékén sok magyar 

földhöz jutott. Ó  is odalovagolt, bejárta 

a vidéket, és ekkor kezdte meg a préri 

növényeinek, állatainak gyűjtését, pre

parálását a pesti Nemzeti Múzeum ré

szére.

Miután birtokszerzése nem sikerült, is

mét visszatért St. Louis-lva. 1855 szeptem- 
I serétől a kansasi Riley-erődben szolgált 

egészségügyi őrmesterként - Vésey Lajos 

álnéven. Szabad idejében itt is a kornyéket 

járta, fáradhatatlanul gyűjtötte a préri nö

vényeit és állatait, ezúttal már Amerika 
leghíresebb tudományos intézete, a Smith- 

sonian Institution számára

Eredményes gyűjtőmunkája révén, a 
Smithsonian Institution segítségével sike

rült áthelyeztetnie magát a kaliforniai Te 
jon-erődbe, ahova New York, Panama. 
San Francisco, Los Angeles útvonalon ju
tott el. Itt újult erővel folytatta a természet
tudományi gyűjtést, és anyagaiból a Ma

gyar Nemzeti Múzeumnak is sikerült juttat
nia Másfél év múltán - 1859 elején - arra 
kérte az amerikai intézel főtitkárát, Spen- 

cer Baird-et, hogy mentesse fel a katonai 
szolgálat alól, mert szeretné minden idejét 
gyűjtőmunkájára fordítani. Ez megtörténi, 

majd megbízást kapott, hogy az amerikai 

Coastal Survey keretében folyamatosan 
tengeráramlási megfigyeléseket végezzen 

a Mexikóhoz tartozó Kalifornia-félsziget 
csúcsánál, a San Lucas-foknál. Ez a feladat 
jó lehetőségei kínált arra, hogy ne csak 

szárazföldi faunát gyűjtsön, hanem a kör
nyező tenger élővilágát is. A hazaküldött 
I>esz3mólók és múzeumi anyagok alapián 

munkásságát idehaza egyre nagyobb elis
merés övezte, s az MTA 1859-ben levele

ző tagjai sorába választotta.
1861 augusztusában megvált a Coastal 

Survey-től, s még azon év végén hazatéri 
Magyarországra. 1862. jan. 22-én tartotta 

székfoglaló előadását az MTA ülésén Ada
tok a tenger természetiani földrajzához 
címmel. 1862 közepén visszaindult Ame

rikába, ahol a külügyminisztériumtól kine

vezést kapott a mexikói Manzanillóba, 

mint az Unió konzulja. Ezt a tisztel 1864 jú
niusáig töltötte be, utána nagy értékű ter
mészettudományi gyűjteménnyel végleg 

hazatért.
Idehaza - belgiumi és hollandiai ta

pasztalatai alapján - szorgalmazta egy ál
latkert létrehozását. Aktív közreműködésé

vel 1866. aug. 6-án megnyílt a pesti Állat
kert, melynek első igazgatójává őt nevez
ték ki. 1868-ban lehetősége nyilt. hogy
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részt vegyen az osztrák-magyar kelet
ázsiai expedícióban. Ceylonban és Sziám
bán végzett gyűjtést, de mivel anyagát az 

expedíció osztrák vezetői a bécsi múzeu
moknak kívánták eljuttatni, Xántus 1869 
decemberében különvált tőlük, és önálló 

gyűjtésbe kezdett Borneön, majd Jáva szi

getén. Vadászatai során hatalmas állattani 
anyagot gyűjtött. A borneói Kuchlng vidé
kén például sikerült több orangutánt elej
tenie, melynek egyik kitűnően preparált 

élethű példánya ma az érdi Magyar Föld
rajzi Múzeum állandó kiállításán látható. 

Állattani gyűjtése mellett mintegy 2500 da
rabos etnológiai anyagra is sikerült szert 

tennie, főleg a borneói dajakok tárgyaiból, 
x ezzel az Európában egyedülálló gyűjte
ménnyel vetette meg a Nemzeti Múzeum 

néprajzi osztályának, a későbbi Néprajzi 
Múzeumnak az alapját.

1870 novemberében tért haza délke

let-ázsiai útjáról, és gyűjteményei feldolgo
zásába kezdett. 1872. márc 5-én a Nemze

ti Múzeum néprajzi osztályának őrévé ne
vezték ki, majd 1873-ban az intézmény 
igazgatója lett. Ugyanebben azévhen Ró- 
mer Flórissal ő szervezte meg a bécsi világ

kiállításra az első magyar néprajzi gyűjte
ményt. 1872-ben részt vett a Magyar Föld
rajzi Társaság megalapításában, 1890-ben 
a Társaság alelnökévé választották.

1894 tavaszán súlyos tüdőgyulladáson 

esett át. Családtagjai az Adriai -tenger part

jára vitték üdülni, ahonnan elborult elmé
vel tért haza, és hamarosan meghalt.

Két könyve és több mint kétszáz nép
szerű írása milliók számára nyújtott élveze
tes ismeretszerzést.

Főbb művei

X. J. levelei Éjszakamerikából. Közli PRÉPOST 

István. Pest, 1858.; Utazás Kalifornia déli ré

szeiben. (HUNFAIVY János zárószavával.) 

Pest, 1860.; Homeó szigetén 1870-ben tett uta

zásom. Földraizi Közlemények, llp  , 1880.

Irodalom

MOCSÁRY Sándor Emlékheszéd X. J, lev. tag

ról MTA Emlékbeszédek, 9/9., Hp., 1899-; 

MADDEN, Henry M.: Hungárián naturálist in 

the pioneer West Palo Alto, 1949.; SÁNDOR 

István: X. J. lip., 1970. (Teljes bibliográfiával.); 

KÖNNYŰ László: A világjáró X. J. Amerikában 

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7 , Érd, 1989 . 

Évfordulóink, 1994.

Balázs Dénes



Y
YBL MIKLÓS

(Székesfehérvár, 1814. ápr. 6.- 

fíudapest, 1891. jan. 22.)

Polgárcsaládiról származott, édesapja ke

reskedő volt Székesfehérvárott. Becsben 
folytatott műegyetemi tanulmányokat, 

majd Pollack Mihályhoz került, akinek 

környezetében négy évig (1836-ig) tanul
ta a mesterséget, Ezt követően 1842-ig 

Münchenben tökéletesítette építészeti is
mereteit. Tanulmányaiban fontos szerepe 
volt itáliai utazásának, amelynek során 

Lombardiában, Venetóban és Toscanában 
járt.

Első építészeti munkái során még mes

tereinek építkezésein működött, majd itá
liai tanulmányúját követően társult Pollack 

fiával, Ágosttal, akivel közösen dolgozott 
az ikervári Batthyány-kastély átépítésén 
(1847). Az első önálló műve a fóti temp
lom volt, amelyre a megbízást 1845-ben 

kapta Károlyi Istvántól Az együttes (a 

templom egybépült a plébániával és az 

iskolával) Ybl kompozícióteremtő erejét 
dicséri. Romantikus stílusban tervezte, for
málásában igyekezett új megoldásokat al
kalmazni, ami (a német és osztrák előké

pektől eltérően) keleti dekoratív elemek 

felhasználását jelentette.
Ez a romantikus szemlélet figyelhető 

meg első fővárosi épületén, az ún. Un 
ger-házon (terv:1851-52) és az elpusztult 

Nemzeti Lovarda épületén is. A Budai Ta

karékpénztár (szintén elpusztult) épüle

tén azonban már megjelentek a neorene- 

szánsz stílusjegyei. Ez a tendencia elsősor

ban az udvar kialakításában érvényesült, 

ahol a három egymás feletti íves árkádsor 
az itáliai reneszánsz paloták udvarát idéz
te. A kiformálódó új stílus fontos állomá

sa volt a Magyar Tudományos Akadémia 
székházára Ilenyújtott pályaterv. Ybl tervét

a benyújtást követően visszavonta, így az 
nem vehetett részt a versenyben. Építésze

ti értékeit tekintve, Stüler győztes tervéhez 
hasonlítva, Ybl terve valóban nehézke
sebb. Az átdolgozás azonban egy Stüleré- 
hez fogható, könnyedebb Akadémia-tervet 
eredményezhetett volna,

Neoreneszánsz stílusának érett alkotá
sai a hetvenes években létesültek. A Vám

ház (a mai közgazdasági egyetem) hom
lokzatán továbbfejlesztette az Akadémia

terv rendszerét; a rizalitok, az oszlopos-i- 
ves motívumok, a párkány és a többi klas
szikus elem harmonikus egységgé ötvö
ződtek. Talán Ybl legnagyszerűbb művé 

nek lehet tekinteni az Operaházat (1875

84 között épült). Kialakításában kétségte
lenül érezni a párizsi (Chales Garnier) és 

a drezdai (Gottfried Semper), valamint a 

bécsi (August Siccardsburg és Eduard Van 
dér Nüll) operaházának hatását, amennyi
ben az azok által megteremtett típusnak 

egy változatát alkotta meg Pesten. Ybl el

vetette a kétoldali díszlépcsőknek a hom
lokzaton való megjelenítését, és a bejára

ti csarnokot az épület főhomlokzatára he
lyezte, amelyet az észak-itáliai későrene- 
,szánsz hangulatában alakitolt ki. A tömeg

alakításban nem választotta külön a néző
teret, a színpadot és a zsinórpadlást, ha

nem az egészet egyetlen íves tetőzet alatt 

foglalta össze. A külső szobrászati díszíté
se, valamint a belső monumentális freskó
ja (Lotz Károly) harmonikusan egészítik ki 

Ybl architektúráját, és együtt az épületet vi
tathatatlanul Európa egyik legszebb szín

házi épületévé teszik Már a nyolcvanas 
évekre húzódik át a budai Várkertbazár 
(1882-lien fejezték be), valamint a Bazili
ka építése. Ez utóbbinál Miki József örökö

lje Ié|)ett, és az eredeti lerveket reneszánsz 
ízléslx-n fogalmazta át. Az ő műve a nagy

szabású kupola kiképzése is,
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Y. M. életművében az utolsó nagysza
bású vállalkozás a budai várpalota kikép
zése. ahol a krisztinavárosi szárny építése 

fűződik nevéhez.
Y M. építészete a kezdeti romantikus 

korszaka után a neoreneszánsz stílusban 

bontakozott ki. amelynek kétségtelenül 

európai színvonalú képviselője volt.

Irodalom

YIIL Ervin Y. M Hp., 1956.; GEKÓ László: 
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lemények, 1964

Hajnóczi Gáhor
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ZÁCH FERENC XAVF.R

(Peti, 1754. jún 16- 

Párizs, 1832. márc. 12.)

Édesapja az Invalidus kórház orvosa volt. 
Tanulmányait jezsuita iskolákban kezdte, 
majd a bécsi katonai akadémián tanult 

Mint katonatiszt részt vett -Joseph Uesga- 

nig asszisztenseként - az osztrák birodalom 
teljes feltérképezése céljából végzett föld

rajzi hosszúságmérésekben. Az 1770-es 

években a lembergi egyetem mechanika
tanára lett, de állásál 1780-ban megszün
tették.

1783 és 1785 között Londonban tartóz
kodott, Moritz Brühl grófnak, a szász vá

lasztófejedelem londoni nagykövetének 
szolgálatában. A gróf - mint amatőr csilla
gász - közeli barátja volt William Herschel- 

nek, valamint Joseph Banknak, a Royal So- 
ciety akkori elnökének. Zách ezen a réven 

részt vett az akkoriban felfedezett Urá- 

nusz-bolygó rendszeres megfigyeléseiben, 
és ő végezte el Herschel kezdeti Uránusz- 

megfigyeléseinek matematikai számításait 
Ő találta meg Thomas Harriot (1560-1621) 
egykori neves angol matematikus, csilla

gász elveszettnek hitt tudományos iratait Ls, 

köztük a Halley-üstökös 1607-es felbukka
násával kapcsolatos megfigyelési sorozatot.

1786-ban. Brühl gróf ajánlásával II. Er

nő szász-gothai herceg szolgálatába ke
nj It Már ebben az évben megkezdte a 
herceggel együtt folytatott csillagászati 

megfigyeléseit Gothában. Tervei alapján a 

Gotha melletti Seebergen hamarosan új 
obszervatórium épült. Ez 1792-re készüli e), 

és Zách angliai kapcsolatai révén sikerült 
az akkori legkorszerűbb műszerekkel fel

szerelni.
1798-ban nemzetközi csillagász-talál

kozói szervezett, az elsőt a csillagászat toí- 
ténetélx-n U-gkedvesebb vendége Jerome

de Lalande volt, a korabeli csillagászok 
legtekintélyesebbje.

Mint kiváló szervező, a csillagászati ku
tatómunka nemzetközi összehangolására 
törekedeti. 1798-ban jelent meg az általa 
alapított Allgemeine Geographische Ephe- 
meriden első száma, majd két év múlva 

megindította a világ első csillagászaü folyó
iratát: Monatliche Correspondenz zűr Be 

fördemng Érd- und Himmels-Kunde cím
mel. Ez utóbbi nagy tekintélyt szerzett 

szerkesztőjének azzal, hogy folyamatosan 
közölte a legfrissebb eredményeket. 1801 

jan. 1-jén fedezte fel Giuseppe Piazzi az el

ső kisbolygót, s a Ceres nevet adta neki. Et
től fogva Zách folyóirata lett a kisbolygó

kutatás központi fóruma is, hírt adott az 
újabb felfedezésekről, valamint a pályaszá

mításokról.
1786 és 1804 között - Zách igazgatása 

idején - a seebeigi csillagvizsgáló nagy 

hírnévnek örvendett. Számos későbbi ne

ves csillagász szerzett itt észlelési gyakor
latot, köztük Carl Friedrich Gauss is.

1804-ben elhunyt II Ernő herceg, Zách 
az özvegy hercegné minisztereként szolgált 
tovább, s vele együtt elhagyta Gothát Ge

novai tartózkodásuk idején adta ki csilla
gászati folyóiratának francia nyelvű vál
tozatát: ,Correspondence Astronomique" 

(1818-1826) címmel. 1827-ben meghalt a 

hercegnő is. Zách ezután Párizsba költö
zött, s itt is halt meg kolerában

Zách mindvégig ápolta magyar kap
csolatait. A Geographische Ephemenden és 

a Monatliche Correspondenz zűr Belör- 
derung Érd- und Himmels-Kunde bőven 

közölt magyarországi híreket. Különösen 
jó viszony fűzte Bogdanich Imre Dániel 
csillagászhoz és Lipszky János katonatiszt

hez, az 1806-ban megjelent nagy magyar 
atlasz, a Mappa Generális készítőihez. Ez 
volt az első olyan atlasz, amely csillagásza
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ti megfigyelések felhasználásával készült 

Magyarországról, és ebben nagy része volt 

magának Záchnak is.

„Nem volt senki a korabeli tudósok 
közt, aki oly sokat telt volna a csillagászat 
fejlődéséért, mint Zách - írta róla Lalande, 

s ezt az értékelést szervező munkáján, szá
mos csillagászati tanulmányán kívül több 
jelentős gyakorlati kézikönyvével is kiérde

melte A legfontosabbak: Tabulae motuum 
Solis (Gotha, 1792.); Fixarum praecipua- 

rum catalogus novus (1792); Tabulae spe- 

ciales aberrationls et nutationis (Gotha 
1806,1807.).

Záchot londoni tartózkodása idején tag

jai közé választotta a Royal Society. A Ma
gyar Tudós Társaság néhány hónappal 

halála előtt, 1832 tavaszán iktatta tagjai 
sorába. Nevét a Hold számunkra is látha

tó felén egy kráter őrzi.

Irodalom
ARMITAGE, Angus: Báron Zách and lus Astro- 

nomical Correspondence. Popular Astronomy, 

1949; BROSCHE, Peter-VARGHA Magda: Brie- 

fe Franz Xavér von Zachs in sein Vaterland. 

Bp., 1984

Vargha Domokosáé

ZADOR ANNA

(Budapest, 1904. jeni. 24- 

Budapest. 1995. márc. 2.)

Tanulmányait a budapesti Tudományegye
temen végezte 1922-26 között. 1926-ban 

Milánóban megtalálta és feldolgozta Leo- 

poldo Pollack hagyatékát, melyből igen 

fontos adatokat gyűjtött Pollack Mihályra, 

a magyar klasszicizmus legjelentősebb épí

tészére vonatkozólag is. A harmincas évek
től a Franklin Társulat irodalmi szerkesztő

jeként dolgozott; eközben beutazta a tör

ténelmi Magyarország területét, összegyűj

tötte a magyar klasszicizmus építészetére 

vonatkozó adatokat. Ebből a munkából 

született meg - miután megnyerte az Aka
démia 1935-ban kiín pályázatát - A klasszi

cizmus építészete Magyarországon című.

Rados Jenővel mint társszerzővel írt könyv 
nagyobbik, történeti része.

Tudományos munkáját a háború után 

Pollack Mihály életművének feldolgozásá
val folytatta, s közben 1951-től tanított a bu
dapesti Műegyetem művészettörténeti tan

székén, ahová Fülep Lajos hívta meg. Pol- 

lack-könyvével (1960) elnyerte a „tudo

mányok doktora" címet. 1974-ben egyete
mi tanárként ment nyugdíjba, de előadásait 
1984-ig folytatta, 1992-ben Kossuth-díjjal, 
1993-ban Pro Űrbe díjjal jutalmazták. Utol

só cikkei (kortársairól szóló emlékezések) 

a Holmi hasábjain jelentek meg.
A magyar művelődéstörténet elsősorban 

az ő munkásságának köszönheti annak felis
merését, hogy a magyarországi klasszicista 
művészet és építészet nem a német klasszi

cizmus másodvonalbeli függvénye, hanem 
önálló arculata van, s forrásai közt az itáliai 

inspiráció legalább olyan jelentős, mint a né

met. A 11. világháborúban elpusztult milánói 

Pollack-hagyaték anyagát az ő jegyzetei 
mentették meg 3 művészettörténetnek. Ké

sőbbi tanulmányai úttörőek voltak abban Ls, 

hogy új irányokat jelöltek ki a magyar mű

vészettörténeti kutatás számára.

Főbb művei

A klasszicizmus építészete Magyarországon 

(RADOS Jenővel). Bp., 1943.; A magyarországi 

művészet története 1800-1945- (szerkesztő és 

szerző). 1-4. kiadás, Bp., 1956-1970.; Pollack 

Mihály, Bp., 1960.; Művészeti Lexikon, 1-1V k. 

(szerk., GENTHON Istvánnal). Bp., 1965-1968 

Klasszicizmus és romantika. Bp.. 1976., Művé

szet és felvilágosodás (szerk., SZABOLCSI I led- 

viggel). Bp., 1978.; Építészeti szakszótár (szerk ). 

Bp., 1984.; Az építészet és múltja (Válogatott 

tanulmányok) Bp., 1988, A historizmus mű

vészete Magyarországon (szerk,), Bp., 1993.

Irodalom

Z A irodalmi munkásságának bibliográfiája 

1984-1993 Művészettörténeti Értesítő, 1994. 

3-4 . Ernst H. GOMBRICH: A tribute to Anna 

Zádur Ars Hunganca, 1994., 1. (Tanulmányok

7.. A. 90. születésnapjára). 3-4.. BIBÓ István. 

Z A, 1904-1995 Holmi, 1995. április, MARO

SI Ernő Z. A. 1904-1995 Ars Hungarica, 1995

Bibó István
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ZAM OR FERENC

(Baziii, I877. okt. 14.- 

Budapest, 1960. jún, II.)

Pozsonyban, Budapesten és Pécsett járt 

iskolába. A budapesti Műegyetem elvégzé
se után, 1902-ben lépett a Ganz-gyár alkal

mazásába, és - az első világháború kato
naidejét, meg az orosz hadifogságban el

töltött hat évet leszámítva - 1945-ig itt dol
gozott.

Ó és néhány társa kezdték hazánkban 
az elméleti megalapozottságú vagonter

vezést és -szerkesztést. Felkészültsége, 
eredményes munkája alapján, a munkába 

állását követő alig négy év múlva a vagon

szerkesztés főnöke, 1910-től főmérnök. 
Irányításával készültek egyebek között, a 

13 m forgócsap-távolságú négytengelyű 
személykocsik; a Dar-sorozatú poggyász- 
kocsik forgóvázai - hosszirányban elhelye

zett lemezes himbarugóval -, amelyek a vi

lághírű görlitzi forgóvázak őseinek tekint
hetők, az 1908-09-ben szállított 40 tonna 

hord képességű, 6 tengelyes ónúrítő „tal- 

bot" kocsik, az 1911-ben épített 8 tengelyű 
60 tonnás kocsik.

Amikor 1921-ben a fogságból hazatért, 
a gyárat Kandó Kálmán vezette Zámorra 

a vagongyári tervezés és értékesítés irányí
tása hárult.

A legtöbb nyugati országot Ls megelőz

ve, az addig fafelépítményű vasúti sze

mélykocsik helyett, 1922-ben elkezdték 3 

teljesen acélvázú, acélburkolatú kocsik 

tervezését és gyártását - az eredmény; 

70 db villamos motor- és pótkocsi ex
portja Hollandiába. Ezeket követtea MÁV 
rendelése acélvázas személykocsikra Ezek
hez a munkákhoz átszervezte, felújította 

a vagoaszerkesztés állományát: új, főkép

pen frissen végzett, jó képességű mér

nököket vettek fel, akiknek elméleti tudá
sa révén szakíthattak a régi, úgyszólván 

csak a gyakorlatra támaszkodó tervezési 

módszerrel.
Életének fő műve a vasúti személyfor

galom motorizálása volt Az első világhá

borút követően vidéki vonalaink személy

szállításának elmaradottsága, gazdaságta
lan, ráfizetéses üzeme arra ösztökélte Zá- 

mort, hogy új, modem szárnyvonali motor
kocsikkal az utasok számára elfogadható
vá, a vasút számára gazdaságossá tegye a 

vidéki személyforgalmat. Ehhez szinte a 
semmiből új szerkezetek sokaságát kel
lett megteremteni, amire a Ganz-gyár kitű

nő mérnök- és munkásgárdája az ő veze
tésével képes is volt. 1926-ban már meg
születtek a két- és háromtengelyű benzin-, 
majd 1929-ben a Ganz-Jendrassik nyers

olajmotoros kocsik. A sikert a MÁV soro
zatos rendelései, az exportszállítások, a li

cencia-eladások igazolták.
A szárnyvonali motorkocsikkal szerzett 

bel- és külföldi tapasztalatok alapján, Z. F.

- 1928-tól igazgató - javaslatára, a Ganz- 

gyár 1933-ban belefogott a négytengelyű, 
nagy sebességű, könnyű, de komfortos 

fővonali motorkocsi - az ÁRPÁD-típusú 
sínautóbusz fejlesztésébe. Rendelés nél
kül, a gazdasági élet mély hullámvölgyé

ben a Ganz-gyár saját kockázatára folyt a 

tervezés és a gyártás, és 1934 nyarán már 
a MÁV vonalain végezte eLső próbafutását 

a teljesen új szerkezetű, Ganz-Jendrassik 
nyersolajmotorral működő sínautóbusz.

1934 őszén indult az ÁRPÁD ausztriai, 

lengyelországi, csehszlovákiai, bulgáriai 
bemutató próbaútjaira, aminek sikerei alap
ján még abban az éviién lefutott az egyip
tomi és az argentínai n3gy darabszámú 

rendelés.
Ezután a több részű motorvonatok ter

vezése, szállítása következett. A Ganz-gyár 

Argentína kizárólagos motorvonat-szállí
tója lett: a II. világhálx>rú előtt összesen 204 

motor-, illetve pótkocsit szállított, 50 mil
lió pengő értékben! De Argentína és Egyip

tom mellett vásárolt Ganz-motorkocsikat 
Uruguay, Dél-Afrika, India. Románia,.Jugo
szlávia, Bulgária, Lengyelország, Olaszor

szág, Spanyolország és Belgium i.s.
Z. F. tevékenysége, szakmai és irányító- 

munkája a Ganz-gyár és ennek révén ha
zánk jó hírének öregbítését eredményez
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te a világ számos országában, ugyanakkor 
gazdaságunk talpon maradását, megerősö
dését szolgálta az export megrendelések 

révén
Z. F. idős korában nagy szakmai tudás

sal. szorgalmas adatgyűjtéssel megírta a 

magyar motorkocsi-, motorvonatgyártás 

történetét.

Főbb cikkei

A vasúd kocsiépítés fejlődése. Magyar Viisíit és 

Közlekedés, 1929 ; A személyforgalom racio

nalizálása Ganz Közlemények, 1934.; A Ganz- 

gyár motorkocsi-gyártmányai. Járművek, Me

zőgazdasági gépek, 1955-1956.

Irodalom

Műszaki nagyjaink. 1.

Baránszky-Jób Imre

ZAY SÁMUEL

(Komárom, /753- máj. 10.- 

Tata. IS I2 ápr. 9.)

A helybeli református népiskola elvégzé

sét követően, 1768-től a debreceni Refor
mátus Kollégiumban folytatta lanulmá- 

nyait. 1771-73 között Karcagon vállalt ta
nítói állást, 1778 nyarán pedig professzo
rai indították útnak a Mátyusföldre, a kor 

protestáns hagyományainak megfelelően 

adománygyűjtő körútra. Ez alkalommal - 

a szuplikációt tiltó törvények értelmében - 
Bars vármegyében letartóztatták, s öt hó

napig a vármegye fogságában sínylődött 
1781-ben befejezte debreceni tanulmá
nyait. majd 1783-ig a tiszafüredi iskola rek

tori állását töltötte be. Ez év őszén beirat
kozott a Pesti (később Budai) Egyetem 

Orvostudományi Karára, ahol |ó ered

ménnyel 1788 decemberében megszerez
te orvosdoktori oklevelét Ugyanebben az 

évben visszatért Komáromba, s magán

praxist folytató orvosként részt vett a l’é- 

czeli József köré csoportosuló Komáromi 

Tudós Társaság munkájában. 1790-9-1 kö
zött Kecskeméten tevékenykedeti, mint a 

város tisztiorvosa. 1794 végén Tatára köl

tözött, s haláláig 1810-ig Seth Jánossal ol

dalán - Komárom vármegye főorvosi tisz
tét töltötte he, a tatai és a gesztesl járások

ra kiterjedő hatáskörrel.

Z. a természetrajz szeretetét é.s alapo
sabb ismeretét főként az Orvostudomá
nyi Kar nagyhírű professzorának, Fillér 

Mátyásnak köszönhette Orvossá avatását 

követően tervbe vette egy háromkötetes 
természetrajzi sorozat megírását, amely az 

ásvány-, a növény- és az állatvilág rendsze
rezésére tett volna kísérletet magyar nyel
ven. 1790-ben elkészült vállalkozása első 

részével, s 1791-ben ki is adta a harmadik 
magyar nyelvű ásványtant Magyar minera- 
lógia... címmel. A kövületeket Is tárgyaló, 

rendszerező szemléletű mű Benkő Ferenc 

munkája mellett a magyar tudományos 
mineralógia méltó nyitánya, s egyik nagy 

érdeme, hogy egyéb kifejezések mellett 

„ásvány" szavunkat is bevezette a tudomá
nyos szóhasználatba, Már szinte készen 

állt a növénytani kötet kidolgozásával is, 
amikor a polihisztor Földi János levélben 
megkérte, hogy a továbbiakban engedje át 

neki a természetrajzi sorozat megírását. 
Pályatársa kívánságának megfelelően fél
beszakította munkáját, így nagyívű terve 

meghiúsult. Önzetlenségével azonban 

nem talált megértésre: a későbbi években 

Földi plágiumváddal illette Z.-t, mely sze
rint mineralógiai műve Pillér latin nyelvű 

egyetemi tankönyvének szó szerinti fordí
tása. Az ásványtani kézikönyv azonban 

végül meghozta számára az elismerést, s 

1798-ban a jénai ásványtani társaság leve
lező tagjává választotta.

Z. negyedszázados orvosi tevékenysé

ge az életkörülmények javításának, a babo
nás nép felvilágosításának és az orvosi tu

domány népszerűsítésének jegyében telt; 

e hármas törekvés szép példája Kecskemé

ten írt és a magisztrátus elé beterjesztett 
közegészségügyi tervezete. Tatai évei alatt 

nagy vállalkozásba fogott: kortárs német 

orvosszerzők -J. Krause és Christian Au- 

gust Struve - műveiből fordított A saját ta

pasztalataival kibővített, átdolgozott sze

melvények kiadásával az orvosi ismeretek
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cs a nép babonás felfogása közötti szaka
dékot kívánta áthidalni. Kétszeri sikertelen 

próbálkozását (1800 és 1801) követően 

végül 1810-ben adta ki gyógykezelési út
mutatóját Falusi orvos pap., címen. Ki

emelkedő jelentőségű az a tény, hogy mű

vében a magyar orvosok közül elsőként 

vetette fel a vérátömlesztést, mint az élet
mentés egyik lehetséges formáját. Emellett

- már 1800-ban - Hippokratész munkáinak 
magyarra való átültetésén dolgozott, de 
mára kideríthetetlen okokból fordítását 

nem tette közzé.

Z. S. tevékeny és önfeláldozó élet után
- a korabeli szóhasználat szerint - „vérgyul

ladásban" hunyt el 58 esztendős korában.

Művei

Magyar mineralógia avagy az ásványokról va

ló tudomány, nielly a’ természet első világának 

eddig es méretes minden-féle szüleményeit 

magyar nyelven terjeszti elünkbe. Komárom, 

1791.; Falusi orvos pap, vagy olly orvosi útmu

tatás, mellynél fogva leginkább a' falukon ural

kodni szokott nyavalyák orvosolta inak. Mellyet 

minden valláson lévő pap uraknak, seliorvo- 

sokruk, és értelmes házigazdáknak készített a‘ 

kiadó 7. S. T N K V. Ph. é.s O. Dr. Pozsony, 

1H10,

Irodalom

HALAJ,.- „Szeress, de hasznosan". Z S orvos 

és természettudós élete és munkássága. Kézi

rat Up„ 1996-; NÉMETH T- TERHÓCS A 

Szeress, de hasznosan! Z. S emlékezete Kézi

rat Hp., 1996

Hála József- Terböcs Atilla

ZECHMEISTER LÁSZLÓ

(Győr, 1889 máj 14- 

toisaiiciia, 1972 ftbr 28 )

Középiskolái tanulmányait befejezve a bu
dapesti Műegyetemen kezdte egyetemi ta

nulmányait, melyet Zürichben folytatott 

és az Eidgenössische Technische Hoch- 
schulen vegyészmérnöki, ill. 1913-ban mű

szaki doktori oklevelet szerzett. Innen Ber- 
linlx1 ment, ahol U Willstntter mellett dol

gozott 1914-lxrn a Kaiser Wilhelm Instiuu-

ban. Az első világháborúban orosz hadi
fogságba került (1915- 1917), ahonnan 
hazatérve ipari kutatásokat és tudomá

nyos kísérleteket végzett előbb Magyaror
szágon (1919- 1920), majd Koppenhágá
ban Visszaérkezése után, a Műegyetemen 

Zemplén Géza javaslatára a „Szintézissel 
előállítható szerves készítmény gyártása" 
(árukörben 1922-ben magántanárrá képe
sítették. 1925-tól a |X*csi Tudományegye
tem orvosi karának kémia tanszékén ny. r. 
tanár, és magántanárként előadta a buda 

pesti Műegyetemen az alkaloidok, és a 
szintetikus szerves készítmények, gyógy
szerek gyártását is. A szerves kémiáról két

kötetes tankönyvet írt Organikus chemia, 
felsőbb tanulmányok támogatására (Bp., 
1930-1932.) címen. 1940-től az USA-beli 
Pasadenában, az ottani műszaki egyelem 

(California lasiiiute of Technology) szerves 
kémia tanszékének professzora, 1959-ben 

vonult nyugalomba.

Tudományos munkássága kezdetén, 
Budapesten többek között Pfeifer Ignáccal, 

a Műegyetem kémiai technológia tanárával

1919-ben a könnyű aromás szénhidrogé
nek pirogenetikus előállítására végzett kí

sérleteket (Magy. Chem F. 1919.), Hevesy 
Györggyel pedig 1920-ban az azonos ato
mok intermolekuláris cseréjéről értekezett 

(Magy. Chem. Folyóirat, 1920. és Bér De- 
utsch. Chem. GeselLsch., 1920). Jelentőseb

bek a Cholnoky László professzorral 1923 

és 1933 közölt Pécsett végzett kutatások, 
melyek középpontjában a karotínoídok 

vizsgálatai állottak, ezek során a piros- 
paprika festőanyagát, a capsanthint izolál
ták, továbbá elvégezték a karotin képleté

nek igazolását a benne lévő kettős kötések 

meghatározásával. E kutatásoknál a kezdet
leges oszlopkromaiográfiát nagyhatású 

prejwalív szerves kémiai elválasztó mód

szerré fejlesztették, és kromatográfiás eljárá

sukat sikeresen alkalmazták szerves anya
gok kémiai elválasztására. Erről írt közös 
könyvük Bécsben és Londonban töblv 
szór megjelent: Die chromatographisdie 
Adsorplionsmeihode (Wien, 1937. és 1938.);
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Principles and practice of chromatography 

(London, 1943. és 1950 ). Egyedül vég
zett további kutatásairól pedig a Progress 
in Chromatography 1938-1947. (London, 

1953) valamint a Cis-trans isomeric caro- 
tenoids, vitamias A and arylpolyens (Wien, 

1962) című könyvében számolt be.
Karotinoid vizsgálatai mellett említésre 

méltók a cellulóz fokozatos lebontásával 
kapcsolatos kutatásai: Cukorgyártás fából 

sósavas eljárással és a faaikor jövője (1927). 
Adatok a polysaccharidok részleges le

bontásának problémájához (1931) sth. 
Könyvei mellett nevét megőrizte az általa 
alapított híres sorozatának (teljes címén a 

Fortschritte der Chemie oiganischer Natur- 

stoffe. - Progress in the chemistry of orga- 
nic natural produets. — Progres dans la 

chimie des .substances organiques naturel- 

les) elindítása, melynek a bécsi Springer 

kiadónál 1938 óta megjelent köteteit 1970- 
ig szerkesztette.

A karotinoidok és poliének kromotog- 
ráfiája, fotokémiája, spektroszkópiája és 

sztereokémiája terén nemzetközi hírű tu
dóst, az MTA lev, (1930), r. (1940) és tisz

teletbeli tagját (1948-49), a Pécsi Orvostu

dományi Egyetem 1971-ben díszdoktorá
vá avatta.

Irodalom

RTTKE. L : Z L. Chromatographia, 1972., SZA

BOLCS József: Z. L. Természet Világa, 1989 10.

sz.

Móra László

ZEMPLÉN GÉZA

arénáén, 1883. okt. 26. - 

Hudapest. t956.jtil.24.)

A fiumei Állami Főgimnázium után (1900), 
egyetemi tanulmányait az Eötvös Kollé

gium tagjaként elvégezve, 1904-ben a bu

dapesti Tudományegyetemen bölcsész

doktorrá avatták Gyakorlati évét az V. 

kér. Markó u főreálban teljesítve 1905- 
ben megszerezte a természetrajz-kémia 

szakos középiskolai tanári oklevelet Ugyan

akkor kinevezték a selmeci Bányászati és 

Erdészeti Főiskola erdészeti vegytani kated
rájára tanársegédnek, majd 1906-ban ad

junktusnak. A következő éveket külföl
dön tanulmányúton töltötte, főként Berlin

ben, ahol a Nobel-díjas Emil Fischer mel

lett dolgozott. A szénhidrát-kutatásaikról, 
így a cellobióz és ózoniának enzimekkel 
szembeni viselkedéséről, az optikailag ha
tásos prolinokról, aminooxisavak és pi- 
peridin-származékok szintéziséről, ace- 

tobróm-cellobióz előállításáról stb. közös 
tanulmányokban számoltak be.

Ugyanott megismerkedett Emil Abder- 
haldennel, a fiziológiai kémia professzorá

val is, akinek híres gyűjteményes soroza
tai (Biochemisches Lexikon, Handbuch 
der biochemischen Arbeitsmethoden) ré

szére két évtizeden át (1911-1931) ő ina a 
kémiai fejezeteket a szénhidrátok adatairól 

és módszereiről. 1910 végén visszatért Sel
mecbányára, majd a budapesti Tudomány

egyetemen a szénhidrátok, fehérjék és en
zimek kémiájából magántanári képesítést 

szerzett (1912). 1913-ban kinevezték a bu
dapesti Műegyetemen az országban első

ként felállított szerves kémia tanszékre ny. 

r. tanárnak, és a tanszéket - egyéves ame
rikai útját leszámítva — több mint 40 éven 

át vezette. Kialakította tárgya tantervét, 
programját, számos tanulmányt ín és köz

readta Az enzimek és gyakorlati alkalma
zásuk (Bp., 1915) című munkáját. Az I. 

világháború éveiben kapcsolatba került 
az iparral, elsősorban a Chinoin-gyámak, 
de más üzemek részére is sok feladatot 

megoldott.
Kutatásainak első nagyobb eredménye 

a cukoracetátok nátriummetilátos elszap- 

panosítása, amit a szakirodalom „Zemplén

iéit* elszappanosításnak" nevez (1923). Ezi 
követőleg 1926-ban sikeres kísérleteket 

végzett cukrok lebontására; egyszerű és 

összetett cukrok szerkezetének megállapí
tására kidolgozott lebontási módszere kül

földön is feltűnést keltett (Abbau der redu- 

zierenden Biosen. 1-7. Bér. Deutsch. Chem. 
Gesellsch., 1926-1927), e munkáról irt ta
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nulmány-sorozaiát az MTA 1928 évi nagy
díjával jutalmazták. Rövidesen kidolgozta 
az ún. „higanyacetátos módszert" a glüko- 

zidok és oligoszaccharidok szintézisére, 
és ezzel a harmincas évek végére számos 

új glükozid szerkezetének felderítését és 

szintézisét végezte el. Eredményeit a József 
Nádor Műegyetem szerves kémiai intéze

tének működése 1913-tól 1941-ig (Magy. 

Chem. Folyóirat, 1942.) címen írt tanul
mányában foglalta össze. Kutatásairól 1941- 
|->en Berlinben Ls leszámolt: Neuere Ergeb- 

nisse dér Kohlenhydratforschung (Bér. 
Deutsch Chem Gesellsch., 1941J, ahol a 
Német Kémikus Egyesület A. W. Hofmann 

aranyplakettjével jutalmazták munkáját. 
Utolsó éveiben ílavonoid és cukortörma- 
zán vizsgálatokkal foglalkozott, és 1952- 

ben megírta a Szerves kémia (Bp,, 1952) cí

mű könyvét, melyben közel öt évtizedes 

kutatásának tapasztalatait hasznosította, 

Mint pedagógus jelentős érdemeket szer
zett, amikor maga körül kialakította a szer

ves kémia első hazai tudományos műhe

lyét, és a Zemplén-iskolából kikerültek 

katedrákon, gyári vezető posztokon érté
kesítették az itt szerzett tudást. Érdemeién 

az MTA (lev. 1923., rendes 1927.) igazga
tósági, ill. tiszteleti tagjának választotta 

(1946), Kossuth-dijjal (1948) és Munka Ér

deméremmel (1953) jutalmazták.
Emlékezetére 1984-ben Zemplén Géza- 

díjat alapítottak a kimagasló szintetikus 

szerves kémiai kutatások jutalmazására.

Irodalom

HOGNÁK Rezsíi: Z G. Magyar Tudomány, 
1956; SCHM1DT, 0 TH G Z. Chem Uer,
1959-; MÓRA László Z. G Hp., 1971

Móra László

ZEMPLÉN GYOZO

(Nagy kanizsa. 1879 oki. 17-

Monte Dolore, Olaszország, I9 l6 .jtil.29■)

Középiskolai tanulmányait Pitimében vé
gezte A budapesti Tudományegyetem 
Ixilcsészeti karán matematika-fizika szakos

tanári diplomát szerzett. Mint kimagasló ké
pességű tanítványt Eötvös Loránd a kísér
leti fizikai tanszékre hívta meg, előbb gya

kornokként, majd tanársegédként. Böl
csészdoktori értekezését a gázok belső 
súrlódásának mérésére kidolgozott új eljá

rásáról 1901-ben védte meg, s lett az eLső 
„Suh auspicíis Regis" aranygyűrűs böl
csészdoktor. Ezután Eötvös Loránd javas

latára Göttingenbe, majd Párizsba megy ta
nulmányútra.

1905-ben a Tudományegyetem, 1907- 

ben a Műegyetem habilitálta magántaná
rává. 1910-ben az MTA lev. tagja lett. 
Székfoglaló előadása a gázok belső súr

lódásának mérésével foglalkozott, ez el
járás ismételt továbbfejlesztéséért elnyer
te az Akadémia Rózsay-díját. 1912-ben a 

Műegyetem elméleti fizikai tanszékének 

vezetője lett, a tanszéket éppen az ő ér

demeinek elismerésére hozták létre A 

vezetői posztot halála után nem is töltöt
ték be. Közéleti érdeklődése megoszlott 

a fizikatanítás és a fizikusok szakmai to

vábbképzésének ügye között. így részt 
vett az Országos Középiskolai Tanár
egyesület munkájában, majd 1914-től 

kezdve a Mathematikai és Physikai Tár

sulat ügyvezető titkára és a Mathematikai 
és Physikai Lapok szerkesztője lett. Mind

eme munkálnak az I. világháborúban 
töltött katonai szolgálata és tragikusan 

korai halála vetett véget.
Kutató munkájának legfontosabb terü

lete a folyadékok és gázok „nemfolyto- 

nos” mozgása. Ez a mai szavakkal a gá
zokban és folyadékokban kialakuló lö

késhullámokkal kapcsolatos és azóta is 
igen fontos témakör. Zemplén az első, 

aki rámutatott arra, hogy eme folyama
tokban a termodinamika főtételeinek mi
lyen átülő szerepük van. Bebizonyítja 

(1905) a később róla elnevezett tételt: .a 
hidrodinamikai lökéshullámok csak komp- 
ressziósak (sűrítőek) lehetnek" Korszak- 

alkotó és mindmáig érdekes kutatási irá
nya volt még a hidrodinamika és gázdi
namika variációs elvek formájáén törté
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nő megfogalmazá.sa. különösen a szaka- 
dásos jelenségeket és a folytonos áram- 

lásoka( egységesen átfogó leírás kere

sése.
Úttörő lépéseit és eredményeit ma az te

szi jelentőssé, hogy a folyadékok és gázok 

fogalomköre jelentősen benépesült (kiala
kult pl. a magnetohidrodinainika és a plaz

mafizika), az elméleti és kísérleti vizsgála
tok körébe belépett a numerikus (gépi) 
modellezés, s ez utóbbi a számítástechni

kai realizáció során előnyösen használ

hatja a variációfeladat-alakú megfogalma
zásokat.

Kimagasló tudományos eredményei és 
közéleti tevékenysége mellett arra is töre
kedett, hogy az ú) tudományos eredme- 

nyek minél előbb bekerüljenek a magyar 

szakmai életbe. Ó fordította magyarra Mme 
Curie könyvét a radioaktivitásról. Az akkor 

új, Maxwell-féle elektrodinamikai szintézis
re alapozott Az elektromosság és gyakor

lati alkalmazásai című tankönyve 1910- 
ben jelent meg először.

Főbb művei

liesondere AusfOhrungen über unsietige He- 

wegungen in Flüssigkeiten, Encyklopildie dér 

mathematischen Wissenschaften 1905.; Sur 

limpossibilité des ondes de cIkk. négatíves 

darus les gas. Comptes Kendus de lAcadémic 

des Sciences de l’aris (1905); Kriterien unste- 

ligen Lösungen dér hydrodynanuschen He- 

wegungsgleicluingen. Mathematische Anná

ién (1905); Über die Tlieorle der Stosswellen, 

Physikallsche Zeitselirift. (1912).

Irodalom

AHONYI Iván: Z. Gy. Fizikai Szemle, 1966., 

Műszaki nagyjaink 4 kfit

Abonyl Iván

ZEYK MIKLÓS

(Zryk/alva. 1780 > -  
Kolozsvár, 1850?.)

A középiskolát Nagyenyeden végezte. 

1803 okt. 27-én iratkozott lx? a gottingeni 

egyelem jogi karira, majd filozófiát tanult 
és mint l)ólcsészdoktor tért haza. Társadal

mi helyzete és rossz egészségi állapota 
miatt nem vállalhatott tanári állási a Beth

len Kollégiumban, hanem sajál lakásán 
trendezett laboratóriumában fizikai, vegy
tani és galvanoplasztikai kísérleteket foly

tatott. Tanítványait is otthonában fogadta és 

tartotta előadásait. (Kazinczy Ferenc is 
meglátogatta.)

Amikor 1839-40-ben eljutott a hír Jaques 

Daguerre francia festő találmányáról Ma
gyarországra a róla elnevezett „daguerro- 
tipia" képek készítési módszeréről, őt a hír 

felkészülten találta. Saját készítésű készü

lékével megkezdte a dagerrotíp képek, 
főleg portrék készítését. Ez volt a fényké
pezés elődje. Később egyik tanítványa ar
ról írt, hogy: .ez a szobájához kötött (udós 

Dageuerre találmányának ezüst lemez he

lyett üveglapra vetését, annak papírlapra át
viteléi előbb feltalálta, mint az külföldön is

meretessé vált volna". Zeyk tagja volt a Ki

rályi Magyar Természettudományi Társu

latnak.
Tudományos munkásságának, kutatá

sainak mintegy 16 ládányi dokumentu
mát Nagyenyeden 1849. január 8-án a la

kását és laboratóriumát is feldúló marta- 

lóc csapatok elpusztították Az égő város
tól a vérengzés elől pusztán éleiét ment

ve Kolozsvárra menekült. Ott haláláig 

dolgozott elvesztett iratainak pótlásán 
az általa geometriai elemekből megszer
kesztett gyorsírással készült jegyzetek 

formájában. így őt nevezhetjük a ma
gyar gyorsírás megalkotójának Feljegy

zéseit unokaöccse, Zeyk Ádám adta ki 

1874-ben Budapesten.

Munkássága méltánytalanul merült fele

désbe Emlékét az Erdélyi Kárpát Egyesü

let 1994. július 2-án tartott ünnepség kere
tében Ajtón község református lemplo- 

máhan tiszteletére elhelyezett emlékiábla 

leleplezésével újította fel

Irodalom

Z. M. életéről és munkásságáról az emléktáb

la avatásakor kiadott emlékirat

l/iár Tibor
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ZICHY JE N Ő

(Sársszeiitniihály; 18)7 jú l 5 - 

Merait, 1906. dec. 26.)

A múlt század utolsó harmadában nagy je
lentősége volt hazai közgazdasági, ipar- és 

oktatáspolitikai tevékenységének, nem

zetközi hírnevet azonban kaukázusi, illet
ve belső-ázsiai expedíciói szerezlek számá
ra. Bár különlböző német egyetemeken 

jogot tanult, figyelme már korán a hazai 
mezőgazdaság és ipar felé fordult. Közben 

Széchenyi István fiaival egy kaukázusi uta

zást tett, majd 1866-ban nagyobb nyugat
európai tanulmányútra indult: Angliában a 

vízépítést, Hollandiában az öntözési és le- 
csapolási munkákat tanulmányozta

Tapasztalatai, valamint Széchenyi és 

Kossuth írásainak tanulmányozása arról 
győzték meg, hogy a mezőgazdaság és 

az ipar fejlesztése nem ellentétes, hanem 

egymást kiegészítő feladat. Felismerte, 

hogy az iparfejlesztés egyik hathatós esz

köze az iparkiállítások szervezése. Ezek ér
dekében igen sokat tett Az 1879. évi szé
kesfehérvári kiállítást nem csak szervezte, 
de anyagilag is támogatta, az 1885. évi 

budapesti Országos Iparkiállítás megrende

zésével pedig már nemzetközi síken is 
aratott. A maga korában nevezetessé vált 

röpiratában. Emlékirat a magyar ipar fej

lesztése ügyében címmel (Bp.. 1880.) máig 
is érvényes gondolatokat fogalmazott meg 

az iparfejlesztésről Munkálkodásának elis
meréséül 1881-ben az Országos Iparegye

sület elnökévé választották.
Az iparfejlesztés alapjának a népneve

lést tekintette, és egyik legfőbb célja a 

korszerű tanoncoktatás megvalósítása volt. 

Ennek érdekében nemcsak fáradhatatlanul 

agitált, de maga is igen sokat áldozott a ta

nonciskolák létesítésére, majd a jó és olcsó 

tankönyvek kiadására.
Az 1890-es évektől egyre többet foglal

kozott a Kaukázus és Belső-Ázsia tudorrá 

nyos megismerésével Kezdetben lő célja 
az volt, hogy felkutassa azokat a „régésze
ti, emlx'rtani és néprajzi nyomokat, melyek

összefüggésükben a magyarság oroszföl
di vándorlásának útját jelzik". Első két ku
tatóiltjának néhány, kissé ábrándos kö
vetkeztetését eltúlzottan éles hangú kritika 
fogadta. Ez arra késztette, hogy harmadik 

utazását tudományosan jobban megala
pozza é.s gyűjtőkörét kiszélesítse. Expe

dícióin több tehetséges fiatal kutató Ls részt 
ven (Z. költségén) és így mind néprajzi, 

embertani és régészeti, mind lermészelraj- 
zi és földrajzi szempontból szinte páratlan 

gyűjteményt sikerült összeállítani. ELső két 

utazásán. 1895 és 1896 nyarán Bálint Gá
bor nyelvész, Szádeczky Lajos történész, 
Wosinszky Mór régész, Roslapil Károly er
dész é.s Kari Wutka müncheni festő vett 
részt. Az 1897/98. évi harmadik expedíción 
Fosta Béla muzeológus, Jankó János etnog

ráfus, Fápay József nyelvész, Gsiky Ernő 

zoológus, Lehóczky András állatpreparátor 

és Roslapil Károly kisérte el.
Az első út Ogyesszából kiindulva főleg 

a cserkeszföldet, a második a Kaukázuson 
át Buharát és Szamarkandot kereste fel. A 
harmadik út Tbilisziből kiindulva Szibérián 
át a Ba|kálon túli vidéket, Mongóliát, végül 

Észak-Kínát érintette és Pekingben ért vé
get A három utazás igen sok új eredményt 
tárt fel, és ha a honfoglalás előtti magyar

ság közvetlen nyomaira nem is tudtak rá
bukkanni, rendkívül jelentős régészeti pár
huzamokat és analógiákat kutattak ki. 

Emellett Fápay József-Z.-től függetlenül, 
de az ő költségén - az északi osztékokat, 

Jankó János pedig a déli osztékokat Ls fel
kereste. A harmadik expedíció eredmé

nyeiről a külföldi szakkörök is részletes tá

jékoztatást kaptak a Keleti kutatások a ma
gyarság eredetének felderítése érdekéiben 

(hat kötet, német nyelven is, Bp., 1901—

1905 ) című hatalmas műiből.
érdemeinek elismeréséül a Magyar Föld

rajzi Társaság 1898-ban, az MTA pedig

1899-ben tiszteleti tagjává választotta

l iJbb művei

A népnevelési egyesüknek kérdése Hp , IHHO . 

A nujtyar !:ij vándorlási Hp,, 1H97.. Kaukázu

si é* közép-ázsiai Ulazásiii. Hp., 19(K>.
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Irodalom

CELLÉKI M.: Gr. Z .J. élet- és jellemrajza. Hp.,

1884., Nekrológ. Deutsche Kundschau filrGe- 

ographie u, Statlstik, 1907., HALÁSZ Gy : Világ

járó magyarok. Hp., 1945.. CS1NÁDY G : Z J 

oroszországi és kínai expedíciójának lórténe- 

le... Földrajzi Kózl., 1963. !. (Angol kivonatul.)

Bariba Lajos

ZIF.IJINSKI SZILÁRD

(Mátészalka, 1860. máj /,- 

Biuíapest, 1924. ápr. 24 )

Édesapja Magyarországra menekült len
gyel nemes volt, édesanyja Debrecen szü

lötte. Z. Sz. már a fővárosban járt középis
kolába, majd itt lelt a József Műegyetem 
hallgatója. 1884-ben szerezte meg mérnö
ki oklevelét Ezután állami ösztöndíjjal 

Nyugat-Európába utazott: Angliába, Fran

ciaországba és Németországba Legna
gyobb hatást a párizsi időszak tette rá; az 

Eiffel-cégnél is dolgozott, rövidebb ideig. 
Hazatérte után, 1889-ben önálló mérnöki 

irodát nyitott, amely hídtervezéssel és vas
úti nyomjelzésekkel foglalkozott.

A Műegyetemmel már szakmai műkö
dése korai szakaszában kapcsolatba került. 
1889-91-ben meghívott előadóként vasút
építési ismereteket adott elő a mérnök- 

hallgatóknak. 1897-ben műegyetemi ma
gántanárrá habilitálták Amikora műszaki 

végzettségűek számára is lehetővé vált a 

doktori cím megszerzése. Z, Sz. volt az el
ső, aki a műszaki doktori címet hazánkban 
megszerezte (1901-ben) a budapesti pálya

udvarok föld alá helyezéséről írt disszertá

ciójának sikeres megvédésével.

1902-ben, a párizsi kiállításra utazva, 

megismerkedett Fr. Hennebique mérnök

kel és szabadalmával, a vasbeton-szerke

zetekkel. Budapestre hozta a szabadal

mat, és irodáját 1904-ben a vasbetonterve

zésre állította át (az iroda vezetését csak

hamar Jemnltz Zsigmond mérnökre bízva) 

Bár Z. Sz. nem volt statikus, méltán nevez
hető a magyarországi vasbctonépítés meg
teremtőjének: számos vasbeton szerkeze

tű víztornyot, hidat és más magasépít

ményt tervezett.
1906-ban kinevezték Kisfaludy-Lipthay 

Sándor utódaként a Műegyetem út- és vas- 
útépítési taaszékére nyilvános rendes tanár

nak. Kitűnő előadó volt: rendkívül nagy fi

gyelmet fordított az előadások szemlélte
tő anyagára. Ennek érdekében bővítette ki 
a tanszék fotográfiai felszerelését nagyító 

és másoló berendezésekkel.
Számos társadalmi megbízást kapott és 

vállalt. 1906-ban tagja lett az Országos 

Középítési Tanácsnak, később ennek alel- 

nökévé, végül elnökévé választották. A 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet (MMÉE)

1920-ban elnökévé választotta, 1921-ben a 
Közmunkák Tanácsának lett elnöke. 1922- 

ben kormánybiztosként a budapesti or
szágos kereskedelmi és ipari kikötőkiren

deltség élére került.
Már kezdő mérnök korától foglalkoztat

ta a magyar mérnökök társadalmi helyze

te. Észrevette és nehezményezte, hogy ná
lunk semmi törvény sem véd a kontárok

kal és a szakképzettség nélküli vállalkozók
kal szemben. Amikor megindult az MMÉE 

keretében a mérnöki rendtartásért folyta

tott harc, Z. Sz. élért áll 3 mozgalomnak. 

Nagy érdeme volt abban, hogy 1923-ban 
végre elfogadta az országgyűlés a XVII tör

vénycikket a mérnöki rendtartásról és a 
mérnöki kamaráról 1924-ben ő lett a Bu
dapesti Mérnöki Kamara első elnöke

Főbb művei

Műszaki alkotások: a Ganz Vagon- és Gépgyár 
szerelő- és motorcsarnoka, a Pesti Henger
malom, a láhatlani cementsiló, a szegedi és a 
Hp.-margitszigeti víztorony, a sajnládi három 
nyílású vaslxrtonliid, az örményesi Temes-híd, 
Duda pesten a városligeti tó feletti vashíd. a 
hosszúvolgyi vasúti viadukt stb.; Szakirodalmi 
munkásságából; A műszaki címek és a műsza
ki gyakorlat rendtartása Hp, 1900.; A mmán 
cementek összehasonlító vizsgálása. Hp.. 1901.

Irodalom
SÁKMEZEY Emire; Z. Sz Magyar Mérnök- é.s 
Építész-Egylet Kózlónye, 1924.. 21-22., MÉ- 
1 tUS Zoltán: Z. Sz. emlékezete A Magy Kir Jó
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zsef Műegyetemen tartott beszédek 1926-27 

Bp., 1928.; Magyar Műszaki Alkotók. Hp., 1964.

Vé^h Ferenc

ZIMMERMANN ÁGOSTON

(Mór, 1875. dec 3- 

Btidapesl, 1963-oki. 6.)

Állatorvosi tanulmányait Budapesten vé
gezte; bölcsészdoktori oklevelet (1903), 
majd a Tudományegyetem bölcsészeti ka
rán összehasonlító anatómia és fejlődéstan 

tárgykörből egyetemi magántanári képesí

tést szerzett (1910).

Hosszabb külföldi tanulmányút után - 
melynek keretében már megalapozta hír
nevét - az Állatorvosi Főiskolán az anató

mia és fejlődéstan professzorává nevezték 

ki; itt működött nyugállományba vonulá

sáig (1946), ám tudományos munkáját ha

láláig (1963) folytatta. Oktató tevékeny
sége az állatorvosképzésen kívül kiterjedt 

az agrár-felsőoktatás és tanárképzés terü

letére is, ahol ugyancsak összehasonlító 
anatómiát és fejlődéstant tanított Intézet
vezetőként az anatómiai gyűjteménytár 

nemzetközi sikert arató fejlesztését és dok- 
toranduszok munkájának irányítását, vala

mint az oktatás példamutatóan magas szint

re emelését tartotta szem előtt. Tantermi 
előadásait és tonctermi demonstrációit le

gendás hírnév övezte. Több kiadásban 

megjelent tankönyvein kivul a házinyúl, a 
házimacska, a tengerimalac, valamint a la

boratóriumi kísérletek céljaira felhasznált 
állatok anatómiáját ismertető könyveivel 

külföldön is nagy sikert aratott. Hírnevét 
hazai és külföldi szaklapokban közölt 

többszáz tudományos értekezése öregbí

tette. Hosszú időn át szerkesztette - Rátz 

István professzorral együtt - az Állatorvo

si Lapok című folyóiratot. Érdemeit az 

MTA renck*s, majd tiszteletiéit taggá történt 
megválasztásával (1934, 1942), hazai és 
nemzetközi tudományos társaságok tagjuk
ká választásával ismerték el; birtokosa volt 

számos kitüntetésnek

1926-ban a m. kir. Természettudományi 
Társulat állattani szakosztálya elnökévé 

választotta. Elnöki megnyitó beszédében 

hangsúlyozta az összehasonlító anatómia 
és fejlődéstan nagy jelentőségét az élettu

dományban. 1932-ben nyilvános rendes 

egyetemi tanári címmel tüntették ki Az 
1932-33. tanévben, Méhely Lajos pro
fesszor nyugállományba helyezése után, 

Dudich Endre megbízásáig - a budapesti 
Tudományegyetemen az általános állat
tan és összehasonlító bonctani tanszék ve
zetését látta el helyettes tanári minőségben

1937-ben a Természettudományi Társu

lat elnöke lett. Az Állatorvosi Főiskolának 

a Műegyetemmel történt egyesítése után a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem ny. r. tanára és az 1939—iO-es 

tanévben pedig rektora is lett. 1941-ben a 

Természettudományi Társulat a Szily Kál
mán tiszteletére alapított éremmel tüntet

te ki.
Az 1945-46-os tanévben nyugállomány

ba helyezték. Érdemeit később újra elis
merték, s 1953-ban a Munka Érdemrend
del tüntették ki, 1956-ban az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem (a Pázmány Péter Egye

tem jogutódja) arany-, továbbá az Állator

vostudományi Főiskola gyémánt-, majd 
1963-ban vasdiplomáját kapta meg. 1957- 

ben, 82 éves korában Kossuth-díjjal tüntet
ték ki eredményekben gazdag életművé
nek, oktató-nevelői munkásságának elis

meréséül.
Hálás tanítványai születésének 100. év

fordulóján szobrot, szülőházán emléktáb

lát állítottak tiszteletére; szülőhelyén köz

téri szobor is őrzi emlékét.

Fő művei
Anatómiai gyakorlatok háziállatokon. Hp., 

1911 ; Adatok a kérődzők gyomrának összeha

sonlító anatómiájához Hp., 1912.; 1‘atkolástan 

Hp.. 1912.; A pala ápolása. Hp., 1913-; A lo- 

vasszobrok lovai. Hp,, 1913; Fejlődéstan. Hp., 

1917. 2. kiad Hp., 1922.; Háziállatok anatómiá

in. Hp.. 1920. 2. kiad Hp., 1923- 3- kiad. Bp., 

1939 ; A liázinyúl természetrajza, tenyésztése 

és hasznosítása. Hp., 1927 ; Fejlődéstan. Hp.,
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1930.; Háziállatok élettana és anatómiája gaz

dák számára (Z. Gusztávval együtt). Hp., 1941.; 

Háziállatok anatómiájának kézi atlasza (Z 

Gusztávval együtt). Hp., 1942.; A háziinacska 

(Z. Gusztávval együtt). Hp., 1944.; A tengeri- 

malac 1-3. Hp., 1948.

Irodalom

KOVÁCS Gy.: Z. Á. Magyar Állatorvosi Lapok, 

1963. H.;.SZENTÁGOTHAIJ : Z. Á Magyar Tu

domány, 1964. 1.; KOVÁCS Gy.: Z. Á. 1875- 

1963 Állattani Közi 1965. 1-4 ; KOVÁCS Gy . 

FEHÉR Gy.: Hiographia. Elhunyt tanáraink és 

előadóink életrajza. Hp., 1986. Magyar Agrár- 

történeti Életrajzok 3- Hp., 1989. (TARAHA M.)

Karasszon Dénes - Kádár Zoltán

ZIPERN OW SKY KÁROLY

(Bics. 1853 Apr. 4.- 

Budapest, 1942. non 29)

Iskolai tanulmányait Budapesten végez

te, ahová .szülei 1854-ben átköllözlek Bécs
iből. Néhány évig Kecskeméten gyógysze
részi pályán működött, majd beiratkozott 

a budapesti Műegyetem gépészmérnöki 
karára.

Már tanulmányai idején Ls többször 

tartott elektrotechnikai tárgyú előadásokat, 

ami által ismertté vált és Mechwart And
rás, a Ganz-gyár akkori vezérigazgatója 

fiatal kora ellenére 1878 augusztusában öt 
bízta meg a Ganz és Társa villamos osz

tályának megszervezésével. Az új osz
tályt a budai vízivárosi Kacsa utcában 

rendezték be. Z K.-nak jutott tehát az a 
feladat, hogy az erősáramú villamosipart 

Magyarországon kifejlessze. A Monarchiá
ban a Ganz volt az első gyár, amely villa

mossággal kezdett foglalkozni. Z. K. irá

nyítása alatt kezdetben egy művezető 

dolgozott hat szakmunkással, és tervei 

alapján egyenáramú dinamókat és ívlám- 

pákat gyártottak. Z K -nak sikerült fény

erő és égési időtartam szempontjából a 

nyugati gyártmányokkal azonos színvona

lú ívlámpákal készítenie.

Figyelme azonban - sok világhírű szak
emberrel ellentétben - már a kezdet kéz

detén a váltakozó áram alkalmazása felé is 
fordult. Már az első években hozzáfogtak 
váltakozó áramú világítóberendezések 

gyártásához is, és vezetése alatt a gyár ha
marosan a váltakozó áramú elektrotechni

ka úttörőjévé vált anélkül, hogy az egyen
áramú termékek gyártását és fejlesztését el
hanyagolta volna. Kísérleteit az 1880-ban 

szabadalmaztatott többpólusú áramfejlesz
tő gépekkel hajtotta végre. A forgórész 
kommutátorral és csúszógyűrűkkel is el 
volt látva, és így az egyarmaturás átalakí

tó elvét is megvalósította. Az első három 

esztendőben több egyenáramú világító- 

lerendezést létesítettek - pl. a cséplés 
munkaidejét villamos világítás alkalmazá
sával meghosszabíloilák.

1882-83-ban szerelték fel a budapesti 

Nemzeti Színház világítását: ez volt Ma

gyarországon az első izzólámpás, válta

kozó áramú rendszer, és alkotó elemeit 
már az 1881/82 telén lerendezett új, Fő ut

cai villamossági gyárban állították elő. Ez 

volt a harmadik színház a világon, amelyik
nek állandó villamos világítása lelt.

1884 végéig löbb mint 150 váltakozó 
áramú villanytelepet, illetve világítóberen

dezést helyezett üzembe a Ganz-gyár
Z. K. első váltakozó áramú generátorai 

közül említésre méltó még az az „óriási”, 

150 LE-s gőzgéppel hajtott „gŐzvilágító- 

gép", amelyik az 1883. évi Bécsi Világ
kiállításon az Asphalea Színház ideiglenes 

villamos világítását táplálta, és később 30 
éven át világította a budapesti Keleti pálya

udvart: a generátor mágneskerekét Mech

wart javaslatára egyesítették a gőzgép len- 

ditökerekével.
1882/83-ban Déri Miksával közösen ki

dolgozott egy öngerjesztésű, váltakozó 

áramú generátortípust is. A gépet a fe

szültség önműködő szabályozására alkal

mas szerkezettel egészítették ki; a kompo- 

undált változat kidolgozása (1885) már a 
transzformátor kidolgozása utáni időre 

esik, hiszen áramváltót igényelt,
A gyár megszerezte a Swan-féle izzó

lámpák használati jogát, és ezeket 1888-
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1906 között Zipernowsky-féle bajonett- 
foglalattal gyártották.

Ezekben az években a szakemberek 

sokat foglalkoztak a „villamos fény osztá
sának" kérdésével: miként lehetne egy ge

nerátorról több ívlámpát táplálni egyszer

re. klőközben 1879-ben Edison kifejlesz
tette a szénszálas izzólámpát, és ezzel 
megoldotta a gazdaságos villamos világítás 

problémáját, egyenárammal, kis távolság

ra. Z. K.-nak és munkatársainak (Déri Mik
sának és Dláthy Ottó Titusznak) történel

mi érdeme, hogy megoldották a villamos 
energia nagyobb távolságokra történő gaz

daságos szállítását és eloszlását. 1884 nya
rán kezdtek kísérletezni vasmagos induk
ciós tekercsekkel, és az év végére kidol
gozták új áramelosztási rendszerűket. A 

gyár világhírét megalapozó új rendszer 

zárt vasmagú, mindkét oldalán egymással 

párhuzamosan kapcsolt, tetszőleges áttéte

lű, váltakozóáramú és a feltalálók által 
.transzformátornak” elnevezett készülé

kek alkalmazásán alapult: a primér oldali 

nagyobb feszültséget mindegyik transz
formátorban átalakították kisebb, fogyasz

tói feszültséggé. Az eróműoldali (feszült- 

ségnövelő) transzformátorok iránti igény 
csak a távvezetékek feszültségének ké

sőbbi növekedése következtében, a 19 
század vége felé merült fel.

A párhuzamos kapcsolás Z. ötlete volt, 

az ezzel kapcsolatos kísérleteket Déri vé

gezte - Z. irányítása mellett. Bláthy a zárt 
vasmagra vonatkozó javaslatával járult hoz

zá a sikerhez,

Az új energiaelosztási rendszer a gyár
nak jelentős előnyt adott Az áramfejlesz

tő gépeken és transzformátorokon kívül 

fellendült a szükséges mellékgépek, segéd

eszközök, szabályozók, kapcsolók stb. 
gyártása is Ez sokrétű és súlyos feladatot 

rótt a felelős szervező Z -ra (öt év alatt 
közel 60 komplett erőművei építettek).

1893-ban a budapesti Műegyetemen 

ónálló erősáramú elektrotechnikai tanszé
ket állítottak fel, amelyre őt hívták meg ta

nárnak Mint műegyetemi tanár, a rendel

kezésére álló szerény eszközökkel intéze
tét tökéletes kísérleti és mérőberendezések 
kel látta el.

Az MTA ugyanebben az évben lev. tag
jává választotta, 1905-ben pedig a Magyar 

Elektrotechnikai Egyesület elnöke, majd

1938-ban díszelnöke lett. 1924-ben vonult 
nyugdíjba.

Irodalom

7. K saját és másokkal közftsen szabadalmaz

tatott találmányai. Bp., 1900; ASZTALOS Péter 

A 100 éves Ganz Villamossági Müvek gyártmá

nyainak fejlődése Hp , 1978., Műszaki nagy- 

taink, 2. k.

Asztalos Péter

ZIPSER KERESZTÉLY ANDRÁS

(Győr. 1783-nov. 25- 
Beszteixebánya, t8M.febr. 20.)

Besztercebányán, majd a pozsonyi líceum
ban filozófiát és teológiát tanult 1805-1807 
közölt Brünnben az André-féle nevelőin
tézetben tanított 1807-ben Besztercebá

nyán leánytanító és nevelő intézetet alapí
tóit és ezt vezette, emellett az evangélikus 

gimnáziumban tanított mint természetrajz
tanár, elsősorban ásványtant. 1815-1817 

között lejárta és tanulmányozta Lengyelor
szágot és Poroszországot, megfigyeléseit 
Leonhard Taschenbuchjában közölte. 1817- 

ben jeleni meg Sopronban fő műve, Ver- 
such eines topographisch-mineralogischen 
Handbuches von Ungam címen, mely a 

magyar ásvány-földtan első korszakának 

egyik fontos írása, Magyarország ásványe
lőfordulásait ismertető forrásmunka. Ennek 

adatait használta fel Beudant francia geo

lógus professzor 1818. évi magyarországi 
utazásáról írt földtani monográfiájában, 
melyben hazánk ásvány-földtani viszo

nyait ismertette
Kiváló pedagógus, lelkes természetvizs- 

gáló tudós és élesszemű megfigyelő voll 

1 lelyes érzékkel látta meg egy olyan kol
lektív összefogás, társulás szükségességét, 

amely az ásvány-földtan céljait s ezáltal a
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hanyatló hazai bányászat fellendülését 

szolgálja. Ennek megvalósulása érdeké
ben tett indítványt a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók, 1847 augusztus 11-én 
Sopronban tartott VIII. vándorgyűlésén, 
lavaslalok földismei bányász egyesületek 

alapítására Magyarországon című előadá
sában. Ebben hangsúlyozta, „a kozjólétet 

csak azáltal vívhatjuk ki, ha az ország elő
nyeit, földjének termékenységét s a kincse
ket, melyek annak hegyeiben s bérceilxm 
rejlenek, ismerjük és magunkévá tesszük". 
Ennek érdekében földtani-bányászati egye

sület alapítását javasolta, amely hazánk 
földtani tanulmányozásával foglalkozna. 

Z. tehát a társulati gondolat atyja, melynek 
megvalósulásához a helyei és a lehetősé
get a Losonc melletti Videfalván 1848. ja

nuár 3-án Z. volt tanítványai, a Kubinyi test

vérek, Ágoston és Ferenc és társaik bizto

sították. Az első közgyűlést a szabadság- 

harc miatt. 1850. július 6-án tartották - 

Erre az alapra épült fel a Magyarhoni Föld
tani Társulat, hazánk első természettudo
mányi egyesülete, mely azóta Ls megszakí
tás nélkül működik. Jelenleg ez az ország 
legidősebb hazai tudományos egyesülete. 

Mindez a javaslattevő és alapozó Z K. A 

elévülhetetlen érdeme.

Irodalom

KUWNYI Ferenc: Doctor Z. K A. életrajza. 

Pest, 1866., VENDL Aladár: A százéves Magyar

honi Földtani Társulat története II., 1958.; 

MAJZON László Emlékezés Z A-ra Földt Tu

dománytörténeti Évkönyv, 2. 1974.; CSÍKY 

Gálkor Megemlékezés Z. K A-ról, születése 

200. évfordulóján. Földtani Közlöny, 114 1984.

Csíky Gábor

ZITTF.RBARTII MÁTYÁS, Ifj.

(Pest. 1803 jú l 12 - 

Pest, 1867 nov. 14)

Pesti építőmester-család sarja volt, a mes
terséget Ls minden bizonnyal apjánál tanul

ta. Vándorlása elvitte őt Bécsbe, de talán 
Németországba és Olaszországba is. Az 

építőmesteri jogot 1832-ban szerezte meg.

A reformkori klasszicista Pest népszerű 
építésze volt, aki számos lakóházat és né
hány középületet tervezett. Két fontos 

középülete a régi Nemzeti Színház erede

ti, egyszerű formájában (1835-37), és a 
homlokzatba süllyesztett portikuszos, ele

gáns pesti Vármegyeháza (1838- îl).

Irodalom

ZÁDOR Anna-RADOS Jenő A klasszicizmus 

építészete Magyarországon lip .. 1943-; KOMÉ- 

RIK Dénes: Építészképzés és meslerfelvétel a 

XIX. században. Festi mesterek és mestenelöl- 

cck Építés-Építészettudomány, 1971

Sisa József

ZLAMÁL VILMOS

(Morsitz, í803-jún 21- 

Budapest, 1886. nőtt 11.)

Középiskoláit még szülőhazájában, Mor

vaországban végezte, majd Bécsben se

bészmesteri (1830) és állatorvosi képesítést 

szerzett (1835) Tábori sebészként Temes
várra helyezték, ahol a sebészi feladatok 
mellett a határszéli ezredek állategészség

ügyi feladatainak ellátása is őreá hárult. Er

ről szóló hivatalos jelentéseinek példamu

tató pontossága é.s megbízhatósága alap
ján az országos főorvos őt szemelte ki az 

akkor létesített országos főállatorvosi állás 
betöltésére, amit Zlamál pályázat útján el 
i.s nyert (1838).

Ekkor végezte első kísérleteit az Euró
pában s így hazánkban is dúló, hatalmas 

veszteségeket okozó látványos szarvas- 

marha-betegség, a keleti marhavész elleni 

védőoltásokkal Szorgalmasan tanult ma

gyarul, s 1841-ben már egyetemi előadáso

kat tarthatott magyar nyelven. Ennek kö

szönhette, hogy 1843-ban a Túdomány- 

egyetem orvosi karán az állatorvostan 

egyetemi tanárává nevezték ki. Ettől kezd

ve folyamatosan küzdött az orvos- és se- 

l^észhallgatók állatjárványtani és állalegész- 
ségőn ismeretekre oktatásán ki vili főfoglal

kozású állatorvosok képzésének megindí

tásáért. Tervei az Állatgyógyintézet önálló
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sulásával 1851-ben váltak valóra, ezért ezt 
az időpontot kell tekintenünk az állatorvos

képzés hazai kezdetének. Z. azonlian nem 
vált meg orvos-egyetemi katedrájától, sőt 

1867-ben osztálytanácsosként a Földműve 
lésügyi Minisztérium állategészségügyi osz

tályának megszervezésére is vállalkozott. 
1874-ig működött ebben a pozícióban. 
Részt vett az állategészségügyről szóló 

1869. évi belügyminiszteri szabályrendelet 

megalkotásában, majd közreműködött el

ső állategészségügyi törvényünk, az 1874. 

évi XX. te. megalkotásában, III. létrehozá

sában.
Az önálló állatorvosképzés megindítá

sán, az állatorvosi oktatás színvonalának fo

lyamatos emelésén túl Z. figyelemreméltó 
tudományos munkásságot fejtett ki a kele

ti marhavész elleni küzdelem terén részint 

nemspecifikus intézkedések (szigorú elfoj

tó rendszabályok) kidolgozásával, részint 

specifikus eljárások (védőoltások) igényi*- 

vételével Termékeny tankönyviről tevé
kenységén felül folyóiratokban megjelent 

nagyszámú közleményeinek is köszön
hette, hogy lev, tagjává választotta az MIA 

(1864); külföldi állatorvosi akadémiák tisz

teletbeli tagsággal, az uralkodó vaskorona- 
renddel és magyar nemesi címmel tüntet

te ki.

Főbb művei

Részletes állatkór- s gyógytan Különös tekin

tettel a járványos kórokra, s az állatorvosi ren

dészetre Hp., 1X77. Továhhi 12 szakkónyv és 

100-nál több szukfolyóirati közlemény

Irodalom

KOSSÁ Gy Magyar Állatorvosi Knnyvé.szel 

1472-1904, Hp., 1904.

Karasszon Dénes

ZO RK ÓCZY  SAMU

(Radt'áuy, 1869 non 9 - 

Undapest, !9 i4 ápr 25.)

A középiskolát Pozsonyban végezte el, 

majd 1887-1890-ben a Selmecbányái aka
démia vaskohómérnöki fakultásának hall

gatója. Tanársegéd lett Sóltz Vilmos mellett 

a vaskohászat-vasgyártás tanszéken. Erre az 
időre esik jelentősebb irodalmi tevékeny
sége: cikkei a Bányászati és Kohászati La
pokban jelentek meg, s azokban az ország 
vasiparának helyzetével, a nyersvas kénte- 

lenítésével és a közvetlen vasgyártással 
foglalkozott. Ugyancsak erre az időre esett 
1892-ben, az Országos Magyar Bányásza
ti és Kohászati Egyesület alakuló gyűlése 

is, ahol a jegyzői tisztel töltötte be.
1894-ben a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt. szolgálatába állt, s ettől kezdve 

egészen haláláig, 40 éven át az ország leg
nagyobb ipari vállalatának mérnöke, köz
benső, majd legfelsőbb vezetője, Az üze
mi életet Salgótarjánban kezdte, az acélmű 
mérnöke, majd a hengermű üzemvezető

je volt, 1900 és 1910 között azonban már 
Ózdon tevékenykedett, először a henger

mű főmérnökeként, majd a gyár igazgató
jaként. 1910-ben Budapestre került, itt a 
részvénytársaságnak szakigazgatójaként, 

központi műszaki igazgatójaként, 1927- 

től pedig műszaki vezérigazgatójaként te
vékenykedett.

Bámulatos műszaki alkotónak bizo

nyult. Még a századforduló éveiben külföl
di szakmai tanulmányúton vett részt. Ami
kor a nagyvállalat műszaki irányítását átvet

te, a vezetése alá tartozó gyárak - Salgótar

ján, Ózd, Borsodnádasd - már 50-60 esz
tendősek voltak, s bár Ózd korszerűsítése 
már a múlt század utolsó éveiben megkez

dődött, igazgatása alatt fejeződött be 1907- 
ben a martinmű első bővítése, a nagyol

vasztó üzem építése, majd üzembe állítá

sa, 1912-1914 években pedig a régi kava- 
róuzem helyére, a maga idejél>en Közép- 

Európa egyik legkorszerűbb finomherv- 

gerművének létesítése.
Az első világháború után kirobbant gaz

dasági válság és a határrendezés a RIMA 
Rt-l súlyosan érintette. Z. S. irányításával,

1929-től kezdve már újabb fejlődési sza

kasz tapasztalható, amely mind Ózdon, 
mind Salgótarjánban jelentős eredménye

ket hozott. Ózdon először az energiagon-
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dókat sikerült megoldania, utána az acél

mű bővült újabb kemencékkel, majd eze
ket követte a blokksor korszerűsítése.

Nevéhez fűződik sok gyári iskola, kór
ház és művelődési intézmény létesítése 
vagy bővítése, továbbá lakótelepek építé

se és a gyártelepi munkások saját házépí
tési szövetkezeteinek előnyös kölcsönök

kel való támogatása, ami akkoriban ha
zánkban egyedülálló kezdeményezés volt

Több szakmai és társadalmi egyesület 
vezetésében vállalt szerepet. Elnöke volt a 
Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének, 

alelnöke a Budapesti Mérnöki Kamará
nak, de legszorosabb szálak az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
hez fűzték. Egy cikluson át (1917-21) alel
nöke, két cikluson át (1924-27 és 1931-34) 

elnöke volt, s időközben a tagság tisztele

ti elnöknek Ls megválasztotta.

Z. S.-t már életében nagy tisztelet vette 

körül, Ózd város díszpolgárává választot

ta Tiszteletére az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület 1936-ban 
Zorkóczy emlékérmet alapított

Irodalom

BÍRÓ Ml-VIZEK Vilmos: Emlékezés Z. S -ra. Bá

nyászati és Kohászati Lapok. 1934.. ÓVÁRI An

tal. Az Országos Magyar Bányászati és Kohásza

ti Egyesület Jubileumi Évkönyve, Bp., 1972.

Kemport Zoltán

ZRLMECZKY DEZSŐ

(Inánspitszla, 1883 aug.

Riitiapeti, 1917. jatt 31)

Elszegényedett földbirtokos családból szár
mazott Budapesten a Ixrlvárosi reálgimná

ziumban tett érettségit, a budapesti Mű

egyetemen szerzett diplomát 1907-ben. 

Részt vett a fiatalok bemutatkozását jelen

tő 1907-es műegyetemi kiállításon, díjat 

nyert hallgatói pályázaton, majd a korabe

li folyóiratok számos tervét és rajzát közöl

ték. Kós Károlynak volt évfolyamtársa és 

maradt közeli barátja, hozzá hasonlóan 
ismerte meg könyvekből és folyóiratokból

az európai építészeti áramlatokat, vele járt 
Erdélyben és szerzett ott maradandó be

nyomásokat.

Saját irodát 1910-ben nyitott, előzőleg - 
és mar egyetemi évei alatt is - Neuschloss 

Kornél irodájában dolgozott Ennek kö
szönhetően kapta első megbízását, az óbu

dai református parókiát (1908-1909), me
lyet Kós Károllyal közösen tervezett. Ugyan
csak közös munkájuk volt az új budapesti 
állatken épületeinek tervezése (1908-1912), 

ami nagy sikert aratott. A fővárosi iskola

építési akció keretében tervezte Zaimeczky 
a rózsadombi iskolát az Áldás utcában 

(1911-1912), mely a mai napig egyike a fő
város legszebb iskolaépületeinek. Tervezett 

két villát, valamint a városligeti Gundel 
vendéglő nyári helyiségét (1912), amely 

azonban elpusztult. A kispesti Wekerle-te- 

lep kiépítésében az ő munkája a Fő tér 10 

és 11. sz. lakóház és a köztes utcaáthida

lás. E megvalósult munkák mellett szá

mos más terve jelent meg a korabeli szak
lapokban, ezek mind nagyon szép rajzok 

is. Az eLső világháborúban mint inérnök- 
hadnagy teljesített szolgálatot, s a Kárpátok

ban megbetegedett; ez korábbi tudőbajá- 

ra végzetesnek bizonyult.

Korai halálát az építésztársadalom nagy 

részvéte kísérte. „Ez a nagy tehetségű mű
építész mestere volt különösen a térbeosz
tásnak", ahogy emlékezéseiben Herczeg 
Ferenc írja róla é.s hozzátehetjük, hogy 

épületeinél a változatos, de mindig nyu
godt hatású tömegformálás nagyon logikus 

alaprajzi rendszerrel való összefüggést tük

röz és olyan logikusan formált egységes 

egész, olyan józanul ésszerű, hogy akár a 
modern építészet előfutárának Ls tekinthet

nénk- Rendkívüli tehetséges voll, aki a fia

talon kapott nagyszerű megbízásokat olyan 

biztos kézzel, akkora térszervező és forma

alakító készséggel tudta teljesíteni, liogy al

kotásai a magyar építészet kiemelkedő ér

tékei közé számítanak.

Főbb művei

tcchner Öd«n mflvémto Budapesti Hírlap, 
1914 . Épulfi Magyarország Kritika. Bp., 1911
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Irodalom

SCHOl'FUN Abdát: (Nekrológ) Nyugat, 1917.; 

KÓS Karoly Z. D. Magyar Iparművészet, 1917, 

GYÖRGYI Déne.v 7. D. Épitfi Ipar-Épiló Mii 

veszet 1917., KOMOR Marcell: Z. D. VSIlalako- 

zók Lapja, 1917; LYKA Károly: Z. D. Mflvéwtet, 

1917 . KÓS Károly: Életrajz, Hp.-Hukares( 

1991 ; GERLIi-KOVÁCS-MAKOVECZ A szá

zadforduló magyar épitésaele, Hp., 1990.; ER

DEI Gyöngyi Fejezetek a Hartzy-korszak tör

ténetéből, llp., 1991.. KALSER Anna: Áldás ut

cai iskola. Tanulmány, kézirat. OMVII;. NAGY 

Gergely. A kispesti Wekerle-telep lip., 1995

Kaiser Atltia

ZSÁMBOKY'JÁNOS
(Nagyszombat, I531jún I- 

fíécs. IS8-).jtin 13.)

Neve több változatban maradi fenn (Sám- 
Ixíki, Sambuky), legismertebb a Sambucus 

latin változat, műveit (amelyek mind latin 

nyelven jelenlek meg) ezzel szignálta Ap
ja vagyonos polgár volt, aki fiát tizenegy 
éves korától Bécsben neveltette. Ez2el 

kezdődött huszonkét esztendős vándorlá
sa. amelynek során sokat és sokfélét tanult, 
megalapozta kézirat-, könyv- és éremgyűf- 

teményét, sőt költői hajlamának is hódol
hatott Lipcsében, Wittenberghen, Ingolv 

ladlban, Strassburgban és Párizsban főleg 
nyelvészeti és irodalmi tanulmányokig 

mélyedt, végül Páduában orvosi lanulma- 
nyokha is. Jellemző bohémságra való haj

lama is, nem tartotta szükségesnek a szak

mai véglegesítést és tekintélyt biztosító 

doktori minőtálés megszerzését, megelége

dett a .licenciatus" (oktatásra jogosítás) el

nyerésével. 1564-ben végleg letelepedett 
Bécsben. Már 1557-től udvari „familiáris' 

volt, amelynek megfelelően megfázták, 
hogy utazásai során tegyen javaslatot erté- 
kes könyvek beszerzésére az udvari könyv
tár részére Lelelejiedésekiw .címzetes ud

vari orvos" lelt. vagyis az uralkodót ház al

kalmazottainak háziorvosa; fizetést azon- 

Iwn „udvari történészeként kapou. Az éle

te végén támadt anyagi nehézségei miatt 
[oltb s/áy kéziratot eladott a császári könyv

tárnak, és halála ulán 3000 kötetnyi értékes 
könyvgyűjteménye is odakerült. Sokolda
lú irodalmi tevékenysége és orvosi praxi

sának folytatása feszített munkatempóra 
kényszeritetle Zs.-t; igy h3lt meg hirtelen 

(valószínűleg agyvérzés következtében).
Munkásságának csak kisebb hányadát 

képezte az orvosi gyakorlat folytatása, Iga
zában - irodalmi érdeklődésének megfe

lelően - filológus volt, aki számos ókori 
művet rendezett sajtó alá, és ezzel a klasszi

kus műveltség terjesztéséhez hozzájárult. 
Régi görög és római szerzők latin nyelvű 

alkotásait, Platón több dialógusát, Janus 
Pannonius összes írását (1569) adta kt 
részben javított formában, de Bonfim tör
téneti munkájához kiegészítést Ls in. Legér
tékesebb műveiből említendő: Emblem3- 
ta (1564), amelyben családi címerek gyűj

teményét és szimbolikus képeket kísért 
verses magyarázatokkal; az „Icones...Medi- 

corum ac Philosophorum" cimű könyvé
ljen U574) ó- és középkori tudósok re

konstruált arckepeinek gyűjteményét ren
dezte sajtó alá, amely ma is használható 
forrásmű, Kiadói tevékenységétől azonban 
szövegkritikai munkásságát már kortársai 

közül is többen bírálták, de - egyébként 
szép kiállítású - térképkiadványainak pon
tosságát is. Hazánkról 1570-ben Hungaria 

címen átnézeti térkép |eleni meg, egyes or
szágrészekről pedig: „Transilvaniae Desc 
riptio" (Erdély leírása, 1566) és az Illyricum- 
ban (Dalmácia) a topográfiai ábrázolásba 
rajzolt képekkel gazdasági földrajzi isme

reteket is terjeszt (hol. mit tenyésztenek, 

bányásznak...) Ép|x.*n ez adja meg - az esz

tétikai szépség mellett - térképei értékét, 
mig a topográfiai pontosság rovására megy 

az a tény, hogy nagyrészt nem helyszíni fel

vételek alapján készültek
Sokoldalú egyénisége jellegzetes rene

szánsz jelenség volt. tudós, humanista 
nyelvész, régi kéziratok gondozója, szen
vedélyes könyv- és éreingyüjtó, költő és 

mellesleg orvos, valamint kartográfus. Az 
u(ót>bi éveklien több műve reprint kiadás

ban is megjelent.
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Irodalom

GULYÁS Pál. Sámlxjky János könyvtára Hp., 
1941 ; WESZPRÉMI István: Magyarország és Hr- 
dély orvosai. 3—4. k. Hp., 1968., 1970., SZÁL
LÁSI ÁipácJ Sambucus. Tudomány, 1986.

Lambrecbt Miklós

ZSÉLYI ALADÁR

(Bussa. 188) (léc 12 - 

Budapest, 1914 fűt I )

A századfordulót követő évtized „leglát
ványosabb" technikai ú|donsága a moto

ros repülőgép volt Világszerte számos 
gépszerkesztő próbálkozott az új légi 
közlekedési eszköz megépítésével s a 
konstrukciók gyakorlati kipróbálásával 
Az új technikának rövidesen Magyaror

szágon is nagy tábora támadt Budapes

ten, a Rákosmezőn lelkes emberek soka 

sága fogott hozzá repülést kísérleteihez 
Az aviatika magyar úttörői többségükben 

amatőr próbálkozók voltak: akadt kö
zöttük gépkocsivezető, gyógyszerész, 
ügyvéd, lakatosmester. Alig néhány kísér

letezőnek volt mérnöki diplomája. A leg

jelentősebb, egyben a legképzettebb 

egykori magyar géptervező-aviatikus Zs. 
A. volt.

Harmadéves gépészmérnök-hallgató 
volt a budapesti József Műegyetemen, ami 
kor az első sikeres repülések hírét hallót 
ta. Figyelme már ekkor az aviatika felé 

fordult Oklevelének megszerzése után az 
aerodinamika területére specializálta ma
gát. 1909-ben irta „A repülőgéptechnika 

alapelvei" című könyvét, mely három ki

adásban jelent meg F.zt a művét Németor
szágban is kiadták

Zs. A hazánkban elsőként épített, 1910- 
ben, aerodinamikai és szilárdságtani számí
tások alapján tervezett repülőgépet 190‘>- 

1914 között három repülőgépkonstnikci- 

óját valósította meg. Konstrukcióit több 

eredeti megoldás (ellemezte Ilyen volt a 

Zsélyi-féle kormánymű, a nigó/ó futószer
kezet, valamint a csúszótalp újszerii le 

építése.

1912-hen Melczer Tiborral - Bánki Do- 
nát műegyetemi professzor adjunktusával

- részletes tervet dolgozott ki egy 30 sze
mélyes utasszállító repülőgépre. Ezt a ter

vet „A nagy aeroplánok kérdése" című ta

nulmányukban tették közzé.
Felismerve az akkoriban általánosan 

használt dugattyús repülőgép-motorok 
fogyatékosságait, Magyarországon ő kí

sérletezett először gázturbinával. 1913- 
ban került ki a nyomdából „A gázturbina 
Kísérletek az új hőerőgép megalkotására" 

című könyve, amelyben nemcsak a gép 

létrehozásának a problémáit ismertette, 
hanem a saját eredményeiről is beszá

molt
A gázturbina mindkét alaptípusával, ne

vezetesen mind az állandó nyomású, mind 

az állandó térfogatú (más néven explóziós) 

turbinával foglalkozott. Az állandó nyo

mású turbinához kisérleli szabaddugattyús 

kompresszort szerkesztett és épített meg 
Kidolgozott egy viszonylag egyszerű felépí
tésű explóziós gázturbinát is. Gépkisérle- 

teit a Műegyetemen, a Bánki-tanszék labo- 

ratónumában hajtotta végre.
Ma már tudjuk, hogy ezek a próbálko

zások messze megelőzték a korukat A 
repülőgépek dugattyús motoros hajtómű

vei még jő negyedszázadig - nagyjából a 
második világháborúig - lépést tudtak tar

tani a növekvő sebességi követelmények

kel A gázturbina kifejlesztése csak akkor 

válhatott időszerűvé, amikor évtizedek 
múltán a nagy termikus szilárdságú szerke

zeti anyagok már a géptervezők rendelke

zésére állottak

1914-ben egy repülése során leszállás 
közben a Rákosmezőn nyílt kartörés érte 

A látszólag kisebb jelentőségű baleset al
kalmával azonban tetanuszfertőzést ka

pott, állapota egyre súlyosabbá vált. végül 

több hétig tartó szenvedés után elhunyt

Irodalom
IIKODS7.KY Dezsfl A gázturbina magyar íitto- 
rrti Járművek. Me*rtgazd:isági Gépek. 1955.; 
Évfordulóink. 19H3.

Nagy Islván György
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ZSIGM ONDY BFIA

(Budapest. 1848. márc. 7. - 

Budapest, 1916 Ji)n 12.)

Atyja neves ügyvéd volt. Középiskolai ta
nulmányait a pesti evangélikus főgimná

ziumban végezte, ma|d az osztrák állam
vasutak műhelyében folytatott gyakorlat 

után a zürichi EidgenössLsche Technikum 

gépészeti és geológiai szakosztályának 
nagy szorgalmú és kiváló tehetségű hallga
tója lett. 1870-ben itt szerzett gépészmér

nöki diplomát, majd hazatérve 1870-72 

között a M. Kir. Állami Földtani Intézet ré
szére geológiai felvételeket végzett. 1872- 

től nagybátyjával, Zs. Vilmos bányamér

nökkel társult és a városligeti artézi kút fú
rási munkálatainak előbbrevitelében te

vékeny részt vállalt. Nagybátyjával társas vi

szonya annak 1888-ban bekövetkezett ha
láláig állott fenn, amikor Ls a mérnöki vál

lalat egyedüli tulajdonosa lett

Zs. B. fúrta hazánkban tudományos ala
possággal a legtöbb alföldi város vízellátá

sához szükséges artézi kutat; Hódmezővá
sárhely I—II, Szentes, Békéscsaba, Szarvas. 
Mezőtúr, Szeged, Nagyszalonta stb

Hosszú működése folyamán ezen mun
káival hazánk legkitűnőbb mélyfúró mér

nöke lett Az iparágnak is dicsőséget, ma

gának pedig a legszélesebb körökben hír

nevet, tiszteletet vívott ki. Műszaki vonat
kozásban az ő érdeme, hogy az 500 m 

mélységen túl fölmerült nehézségek áthi

dalhatók lettek.
Tevékenységi körét 1894-tól kezdve je

lentősen bővítette, amikor több nagy fo- 

lyamhid pilléreit építve, a hídépítést is 
munkaköréibe vonta Kiváló alkotásaival - 
pl a l-'ő vám-téri Ferenci József híd alépít
ménye - e téren is elévülhetetlen érdeme

ket szerzed
1908-ban Zs |enő ügyvéd öccsének 

liát, Zs. Dezső mérnököt vette maga mellé 

társul.
Társadalmi munkái és a .közpályán" 

valö szereplése közül megemlítendő a Zü
richi Magyar Egyesület, melynek már egye

temi hallgató korában elnöke volt. A Ma

gyar Mérnök- és Építész Egyletnek évtize
deken át egyik legbecsüItebb tagja volt 

mint alelnök, továbbá az út-, vasút- és 
hídépítő szakosztálynak 1898-1901 között 
elnöke volt. A Magánmérnókök Országos 

Szövetsége (MOSZ) megalapítása és fejlesz
tése körül szerzett elévülhetetlen érdeme
ket. A Bohrén Techniker Versammlung-nak 

(Mélyfúrási Technikusok Egyesületének), 

1888-ban Kassán történő megalakulásától 
tagja 1911-ben tiszteletbeli tagja és a nem
zetközi vándorgyűlések lelkes szervezője 
volt.

Tevékenységével kiérdemelte a mér
nöktársadalom osztatlan tiszteletét és nagy
rabecsülését.

Főbb munkái

Jelentés az Országház területén végzett kém- 
fúrásokról MÁFI 363/11/687. Volapúk nyelvűn. 
Hp., 1HHH; Ueber graphische Holirjoumal, Che- 
iniker und Techniker Ztg. 1891.

Irodalom

Zs H Magyar Mérnök- és Építész F.gylet Köz
lönye I. 179-180, W. STEIN H. Zs als Bolu- 
munn. Zeitschrift des Internationalen Verei- 
ne.s dér Hohringenieure und llohrtechmker, 
1910. 19/20.; CSATH Béla: A Zsigmondyak 
szerepe a magyar vizkutatás és mélyfúrás tör
ténetében, Vízügyi Történeti Füzetek. 12.. 
CSATH Béla: Zs. H. szerepe a hazai vizkutatás 
és fúrás történetében, Kőolaj és Földgáz. 1991

Csatb Béla

ZSIGMONDY, RJCHARD ADOLF

(Bécs, 1865. ápr 1- 

GótUngen, 1929■ nrvpt. 23-)

Becsben járt középiskolába, 1883-ban érett

ségizett. A bécsi Folytechnikumban kezd 
te egyetemi tanulmányait, és München
ben fejezte be Főleg elektrokémiái és 

szerves kémiát tanult. 1889-ben az erlange- 
ni egyetemen doktorált szerves kémiából

1891-92-l>en a fizikus A Kundt assziszten

se lett. 1895-99-ig Grazban tanított, itt ha
bilitálták magántanárrá is 1893-ban Eb- 
lx*n az időben főleg a sziliem mvegyülelek
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sajátosságait kutatta. Az üveggel kapcsola

tos eredményei nyomán meghívták a Schott- 

üveggyárba, Jénába
Ekkor már alapvető eredményeket ért el 

a kolloidikáhan, melynek igazi klassziku
sává vált. 1903-ban H. Siedentopffal közö

sen elkészítette az ultramikroszkópot, a 
kolloidoldatok egyik legfontosabb vizsgá

lóeszközét. Ennek segítségével döntő fon
tosságú megállapításokat tett a kolloidok 
természetéről, részecskeeloszlásáról, a szo
lok stabilitásáról, de foglalkozott a diszperz 
rendszerek állandóságával, a gélek bizo

nyos tulajdonságaival stb 1907-től már a hí

res göttingeni egyetem professzora.

1924-ben választották a bécsi akadé
mia levelező tagjává, később pedig más 
prominens tudományos testületek is szá

mos kitüntető címet adományozlak neki 
Legnagyobb tudományos sikere, hogy 

1926-ban elnyerte az 1925- évi kémiai No- 
bel-díjat

Zsigmondy nem nálunk született, nem 
nálunk nevelkedett, nem Ls itt futotta be tu
dományos pályáját, azonban mind édes
anyja, mind édesapja révén neves magyar 
család Ausztriába szakadt ágának sarja 
volt. sőt tudott magyarul is.

Főbb művei

Zur F.rkennlnis dér Kolloidé Uher irrevetsih- 
le Hydrosole und UI(r;imikroskopic Jena, 
1905 ; Kolloidchemie Leipzig, 1912.

Irodalom

COHEN, M Z: F.lektrnchem 35 1929. ;

FHEI 'DUCH. H Bet 63. 1930, 1 , NolJtl-dija- 

sok kislexikona Hp., 19H5

PaUó Gábor

ZSIGMONDY VILMOS
(fbziotry, 1821 máf 14.- 

Hiutapesl, 1888 d*c 21.)

A selmeci bányászati akadémián szerzett 

oklevél és a bányászatban elsajátított gya

korlati ismeretek birtokában a Császárt és 
Királyi Bánynigazgatóságon kapott beosz
tást 1846-töl a resicai kőszénbánya gond

noka Itt érte a szabadságharc, melynek 
ideje alatt ágyúkat é.s lőszert gyártott a 
honvédség részére. Az igazságos ügy szol

gálatáért neki is el kellett szenvednie az ol- 
mützi lx>rtön megaláztatását. Kiszabadulá

sa után (1850) már csak „szahadpályán" he

lyezkedhetett el. így lett először gr. Sándor 
Móric Anna-volgyt szénbányájának irányi- 
tó|a, majd önálló .bányaügynöki irodáit 

nyitóit Pesten 1860-han.
Ezzel kezdődött el élete legterméke

nyebb tíz esztendeje a magyar mélyfúrás, 
az artézi, nevezetesen a hévizíúrások kor

szaka. 1865-ben kiadja az első magyar 
nyelvű bányaműveléstan első kötetét „Bá

nyatan. kiváló tekintettel a kőszénbányá- 
szaira" címmel, melyben tárgyalja már az 

artézi kutak felkutatását és fúrását, és utal 

azarté2i kutak fontosságára Magyarorszá

gon. 44 éves korában „furász" és egyben 

megalapítja cégét, fúróvállalkozó lesz
A lemélyített harkányi hévízkút fúrását 

követi az eredményes margitszigeti kútfú
rása — nevét elsősorban ezek tették is

mertté mely a többi artézi kútfúrás (al- 
csúti, jászsági, lipiki, ránkherlányi, buziá- 

si, schwevhati) és egyéb fúrások (a 729.6 
rn-es, gazdag széntelepeket felfedező pet 

rozsényi. mint a legmélyebb magyaror

szági szénfelláró, és a 215 m mély orowi kí

sérleti kőolajkutató fúrás) megindításához 
nagy szakmai és egyúttal felbecsülhetetlen 

erkölcsi segítséget adott.
Legielentősebb alkotása a 970,58 m 

mélységű budapesti városligeti artézi kút - 
az ismert artézi kutak közt a legmélyebb - 

melyet „tizedféléves” munkával készített el 
(Ezt a fúrást csak az 1271 m-es sperenber- 

gi sókutató fúrás előzte meg mélységben 

Európában.) Kivitelezéséről „A városlige

ti artézi kút Budapesten" cimű művében 

teljes részletességgel beszámolt A ma

gyarországi geotermikus kutatások úttörő

je volt.

1876 után már nem vállalt kútfúrást, 
csak Ixinyászati és kútfúrási szakvélemé

nyezéssel foglalkozott é.s a fúrások kivite
lezését átadta Hál testvére fiának, Zsig-
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mondy Bélának. Szakmai munkálkodása 
melled alakult ki Uidományos munkássá
ga, midőn fúrásainak földtani és hidro

geológiai tanulságairól értékes tanulmá
nyokban számolt he. E tevékenységével a 

magyar műszaki nyelv egyik megteremtő

je volt.

Szakmai és tudományos munkálkodá
sa mellett időt tudott szakítani közéleti te

vékenységre is Pest város képviselő testü
letének, a Fővárosi Közmunkák Tanácsá
nak tagja, a Selmecbányái kerület képvise

lője, a Szabadelvű Pán híve, a parlamenti 

pénzügyi bizottság elnöke. 1883-ban főleg 
az 6 fáradozásának hatására szabályozták 

a hányanyugdíjakat. Tevékenyen részt vett 
kiállítások rendezésében Ls,

Részt vett minden társadalmi kezdemé

nyezésben, mely a geológia tudományát a 

közérdekben hasznosítani akarta, aktív ré

szese volt a műszaki tudományok társadal

mi ápolásának. Többek között elnöke volt 

a Magyarhoni Földtani Társulatnak, a Ma 
gyár Tudományos Akadémia 1868-ban lev. 

tagjává választotta. A király a Ferenc [ózsef- 
rend lovagkeresztjével, a francia kormány 
a francia Becsületrend lovagkeresztjévd 

tüntette ki.

Főbb miívci

Hányatan l*eM, 1865.; Tapasztalataim az arté

zi szökőkutak fúrása kttriil. Pest, 1871., A vá

rosligeti artézi kút Hudapesten Itp,, 1878

Irodalom

HÖCKH János Zs V. Földtani Közlöny, 1890 . 

I’ÉCH Antal Zs V. Akadémiai Emléklvszédek 

V I/H  Hp., 1890 SZÉKELY Lajos Zs V bánya

mérnök emlékezete Bányászati Lapok, 1967.. 

CSATI! Héla A Zsigmondiak szerepe a magyar 

vfzkutatás és fúrás történetéiben. Hp,, 1983

Csatb ticlu

ZSOLNAY VILMOS
(PítS. IK2H ápr 19- 

m *  1900. mán 23.)

Tanulmányait a bécsi PolyiechnLsche Ins- 
titutban végezte. Apja, Zsolnay Miklós 
1852-ben Pécsen gyáralapltási kérelmet

nyújtott be, amelyet 1853-ban engedélyez
tek Az engedélyt, 111. a létesítményt 18>4. 
április 25-én átíratta Ignác fia számára. Ezt 

vette meg Zs. V , majd ennek helyén léte

sült az „Első Pécsi Czement, Chamotte és 
Tűzbiztos Agyagáruk Gyára", melyben 

épületdíszitő terrakotta, tűzálló tégla, ce
ment, mázas használati edény ké.szült.

Minthogy nem volt szakképzett kerami
kus és idejét a városi üzlet lekötötte, az 

íizem vezetésére külföldi sza kém Ikreket 
szerződtetett. Magánúton kémiát, techno

lógiát tanult és a külföldi szakemberektől 
szjerzett tudásával 1872-től már maga vezet

te az üzemet.
A manufaktúra fejlesztése, az áru minő

ségének javítása, a költségek csökkentése 
érdekében rendszeresen vizsgálta a kör

nyék agyagjait, kísérleti eredményeit gon
dosan jegyezte. Állandóan kísérletezett az 

edény anyagának javításával és igyeke

zett az edénydíszítést művészi színvonal

ra emelni Az 1878. évi párizsi világkiállí

táson olyan termékekkel jelent meg, ame
lyeket nem lehet az ismert agyagámk egyik 
csoportjába sem sorolni A porózus cseré
pen nagy hőmérsékleten olvadó ólom
mentes mázat alkalmazott. A cserép ele

fántcsont színű, és a máz összetétele a 
lágy pontian máz összetételének felel meg. 

A díszítés az alapmáznál alacsonyabb ol

vadáspontú színezett máz, amely a harma
dik égetésnél kissé beolvadt az alapmáz

ba. Ezt a technikát nevezték el az akkori 
szakemberek „porcelánfajanszának. A pá

rizsi világkiállításon aratott sikerét jelzi, 

hogy megkapta a nagy aranyérmet és a 

francia Becsületrendet.
A díszedény-gyártás folyamán évről év

re új fonná kai, díszítési technikát fejlesztett 

ki PaJissy-genre, aranybrokát, pate sur 
pate, rdiefaranyozás, különböző jellegű 

ugratott mázak, olajfestmény benyomását 
keltő keramiaképek stb. Újabb és újabb 
mintákról leányai, Teréz és Júlia gondos

kodtak.
1884-ben kezdődött a kályhacsempe- 

gyánás 1885-ben indult meg a sómázas
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kóagyagcső-gyánás ős a samotthoz ha
sonló masszaösszetételű fagyálló, farag

ható „ptrogránil” épületkerámia elemek 

szállítása az induló nagy építkezésekhez: 

Mátyás-templom, kassai dóm, vajdahu
nyadi vár, ináriafalvai templom, Parlament 

stb
1886-ban államilag ellenőrzött tanonc

iskola létesült a gyárban. 1888-ban befeje
ződtek a porcelánmassza-kísérletek és az 

ország iparosításához szükséges szigetelők 
szállítása megkezdődött. Az 1890-es évek 

elején Wartha Vince műegyetemi tanárral 
együttműködve Zs. V. kidolgozta a piros 

színű „eozin”-nak elnevezett fémfényű má
zat, majd az eozin zöld. kék és egyéb szín
ben játszó változatát. Az eozin sikerét az 
1900. évi párizsi világkiállítás hozta meg

Zs. V. 32 hazai és nemzetközi kiállításon 
mutatta be a mindig szebb és finomabb ter

mékeit. amelyeknek elismerése diplomá

kon és érmeken kívül a III oszt. vaskoro- 
narend. a Ferenc József-rend középke
resztje. a francia Becsületrend, a belga Li- 
pót-rend többek között.

Munkásságát jól jellemzi Grofcsik Já

nos: „Zsolnay Vilmos nem volt szakképzett 
keramikus és szinte érthetetlennek látszik, 

miképpen volt képes a kis fazekas üzem
ből 900 munkást foglalkoztató gyár meg
szervezése és kifejlesztése mellett gyárának 

világ-hírnevet szerző többféle új gyárt
mányt rövid idő alatt, egymás mellett kita
lálni, ill. egyedül kidolgozni. Ez csak azzal 
magyarázható, hogy abban az időben ami

kor ó élt és alkotott, a kerámia még telje
sen empirikus alapokon álló ún agyagipar 

volt, és nem annyira elméleti tudással, 
mint a nagy türelmet, találékonyságot, fan
táziát. rátermettséget igénylő kísérletezge

téssel leheteti olyan termékeket kitalálni, 
amelyek a régebbiekkel szemben újat je
lentettek. Zsolnay Vilmosban az ehhez 

szükséges tulajdonságok mind megvol

tak."

Irodalom

Zs V 1828-1928 Pécs. 192A; RUZSÁS Lajos 

A pécsi Zsolnay-gyűr története. Hp., 1954 

Zsolnay A család története 1863-1948. lip  

1974.

Mattyasovszky-Zsohuiy Tamás



Harmadik rész 
TUDOMÁNY ÉS HUMANIZMUS 

TUDÓSLEVELEK TÜ KRÉBEN

Válogatta es szerkesztette 

N a g y  Ferenc





BOLYAI UJ VILÁGÁTÓL A TUDOMÁNY NAPJÁIG 
TUDÓSLEVELEK TÜKRÉBEN

A nagy tudósok pályájának, életművének, kapcsolataik sokoldalúságának 

megismeréséhez különösen fontos forrás levelezésük. Korrespondenciájukból 

olyan háttér-információk hoz juthatunk, melyekből nyilvános közlésre szánt 

műveikben többnyire nem látható arcvonásaikat is megismerhetjük, s a már 

korábban megismerhető kész művek mellett láthatjuk magát a készítés folya

matát, annak „műhelytitkait" is.

Az alábbiakban világhírű tudósaink levelezéséből közlünk egy válogatást. 

E dokumentumok feltárják, hogy akiket egy életrajzi lexikon különálló szó

cikkekben tárgyal, valójában ugyanazon falak nélküli „magyar műhelybe" tar

toznak. A közöli írások annak is beszédes dokumentumai, hogy világhírű 

alkotóink milyen nagyra értékelték mindazt, amit a magyar iskolától kaptak, 

és hogy sok évtizedes kényszerű fizikai távollétük ellenére mennyire eleve

nek maradlak kapcsolataik a magyar szellemi életlel.

Megrázó tudóssorsokat is megismerhetünk Ragyogó szellemek élete tört 

derékba nyugatról, keletről, belülről jött barbárságok miatt. Kálvária és katarzis 

sugárzik a sorok mögül. A magyar tudomány is megbűnhődte már a múltat, s 

jövendőt.

Az itt közölt dokumentumokból az is kitűnik, hogy a tudomány és a hu

manizmus szerves összekapcsolása jellemző legjobb tudósainkra Velük olyan 

reneszánsz emberek elevenednek meg, akik életükkel hidat építettek a két 

kultúra közti szakadék felett, akiknek életpályája Budapestről indult, s innen 

az emberiség világproblémáinak és jövőjének kutatásához vezetett.

E levelek szellemóriások kapcsolataiba engednek betekinteni. Belőlük az 

is látható, hogy az igazán fontos dolgokat nem levelekben, nem is telefonon 

közlik egymással, hanem személyes eszmecseréikben. A viszontlátásra, a 

viszonthallásra - olvashatjuk rendre a levelek végén Jönnek-mennek a tudo

mányos problémák a „magyar műhely" kommunikációs csatornáin Bay, Neu

mann, Szent-Györgyi között. Albert és Zoltán ülnek Woods Hole-ban a ten

gerparton a moréna-köveken. Felmerül egy kérdés a számítógéppel vagy az 

idegműködéssel kapcsolatban „Ezt jó volna megkérdezni Neumann Jancsitól"

- veti föl egyikük Másikuk már írja a levelet: „Nemrég Bay Zolyival kisütöt

tünk valamit, ami Neked is fog tetszeni s aminek talán köze van a gondolko

zás, illetőleg az idegműködés mechanizmusához".

Neumann posztumusz könyvének témája éppen az idegrendszer és a számító

gép kapcsolata, a biológia és a technológia határterülete. Mi mindent vitathat

tak meg az egyetemes tudomány- és technikatörténet olyan kivételes nagyságai, 

mint liay, Fellner, Gábor, Neumann, Ortvay és számos tudóstársuk' Ki mit adott 

és mit kapott ezekben az eszmecserékben? Milyen gondolatok születtek ebben 

a falak nélküli laboratóriumban? Mit jelentett volna, ha ezek a gondolatok az 

egész magyar és egyetemes tudományt akkor rögtön megtermékenyíthetik, és 

mit jelenthet ez az íratlan örökség a jövőben nekünk, és nemcsak nekünk'



Ennek a csodálatos tudós-galaxisnak a fizikától és a biológiától a technoló

gián és a szociológián át a filozófiáig és etikáig terjedő gazdag öröksége egy

aránt hagyott hátra megoldatlan prohlémákat és a megoldást segítő eredmé

nyeket. Példamutatásuk arra is tanít, hogy az itthon alkotó, vagy innen elszár

mazott nagy tehetségö emberek világviszonylatban mérve is csúcsteljesítmé

nyekre lehetlek képesek. Ez jogos büszkeség és egyben remény forrása, hogy 

így lesz a jövőben is.

A válogatásnak egyik kiemelendő gondolati íve Bolyai János 1823. no

vember 3-án kelt levelétől a Magyar Tudomány Napja 1997. november 3-i, 

első megünnepléséig vezet. A leveleket ehhez kapcsolódó dokumentumok

kal egészítettük ki Az első Bay Zoltánnak 1986-ban a „Magyarok szerepe a 

világ természettudományos és műszaki haladásában" című tudóstalálkozó 

alkalmából az OMIKK-ban a Bolyai-Neumann emlékszoba megnyitásakor 

elhangzott beszéde A második a tíz évvel később tartott Millecentenáriumi 

Tudóstalálkozó záró dokumentuma, amelynek javaslatai között első helyen 

szerepelt, hogy a kormányzat állítsa tevékenységének tengelyébe a tudás 

megbecsülését és tegye Bolyai születésnapját a Tudomány Napiává. A har

madik a Tudomány Napjáról szóló kormányrendelet.
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1.

Bolyai János - Bolyai Farkashoz 
Temesvár, 1823. november 3.

50; 38-1 Temesvár, 3l‘a nov. 1823

Kedves Édes Apám!

Annyi teménytelen megírni valóm van az új találmányaimról, hogy éppen most 

nem tudok másként segitnt magamon, mintha semmibe se ereszkedem belé s 

csak egy quartára írok; válaszát a múlt kél árkusnyi levelemre várom, s lalám 

már nem írtam volna annak vételéig, ha a Bárónénak írt levelet nem akartam 

volna az Édes Apám couvertje alá lenni, melynek általadására instálom 

(...]

A feltételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, elkészítem, s mód lesz, 

a parallelekről egy munkál adok ki; ebbe a pillantatba nincs kitalálva, de az 

az út, melyen mentem, csaknem bizonyoson ígérte a cél elérésit, ha az egyéb- 

arám lehetséges; nincs meg, de olyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy ma

gam elbámultam, s örökös kár volna elveszni, ha meglátja Édes Apám, meg- 

esmert; most többet nem szóllhatok, csak annyit: hofiy semmihői egy u)j más 

világot teremtettem, mindaz, valamit eddig küldöltem, csak kányaház a to

ronyhoz képest. Meg vagyok győződve, hogy nem sokkal fog kevesebb be

csületemre szolgálni, mintha feltaláltam volna Választ várva vagyok örökös 

háládatossággal tisztelő fia

Bolyai mk.
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P. S. Jó nehéz leveleket írok, de közéi vagyunk, s nem kerül olyan sokba, 

instalom köttessen meg, nehéz leveleivel mindig úgy, am inI csak lehet, mert 

ha akármilyen nehezek lesznek, örömest kiváltom

P. S. Én szüleménnyeit elmémnek Édes Apám előtt tökéletesen úgy meg 

merem ítélni, amint meg vagyok győződve. » nem tartok semmi félremagyará

zástól, melyet ugyan nem is érdemlenék meg, amidőn az csak annak a jele, 

hogy bizonyos tekintetbe Édes Apámat úgy nézem, mintha az én Énem volna
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2 .
Bolyai Farkas -Carl Friedrich Gausshoz 

Marosvásárhely, 1831. június 20.

Marosvásárhely, 193! június 20.

Nagyra becsült Gauss!

Bocsásd meg, hogy háborgatlak óriáspályádon, tarts egy kis szünetet s ajándé

kozz egy percet a barátságnak! Fogadd elmúlt Napok visszasugárzását. és el

utazásunk előtt az aggkor romjaiból még egyszer megifjulva nyújtsuk egymás

nak jobbunkat egynéhány ország felett! Az Idő s Tér bilincsei nem kötik meg 

a lelkeket. A Földnek minden, magasabb lények szemében nevetségesen ki

csiny (bár önnön maguknál soha nem kisebb, és relatíve mindig nagy) nagy

sága eltűnik a szeretet birodalmában, é.s csak a boldogság ez egyedüli forrásá

ból fakadt áramlások folynak csillogva az örök Nap fényében az újra meglelt 

Paradicsom hervadhatatlanul virágzó mezein. [...]

A feleségem is 10 esztendővel ezelőtt meghalt; több évig tartó hisztériás 

betegség után az utolsó 4 évben megzavarodott, iszonyú, amit kiálltam. Egy 

fiút hagyott hátra, akinek a bécsi hadmérnöki akadémiára lett távozása idézte 

elő megzavarodását; fiam most már a műszaki alakulatok főhadnagya, nemso

kára kapitány, szép ifjú, virtuóz hegedűs, jó é.s merész vívó, de túl sokat pár

bajozik és általában még nagyon féktelen katona, de ugyanakkor igen érzé

keny, - fény a sötétben és sötét a fényben, és szenvedélyes matematikus, pár

ját ritkító értelmi képességekkel Most a lembergi garnizonban van. Téged 

igen-igen tisztel, megérteni és értékelni képes.

Az ő kérésére küldöm ezt az ő kis munkáját Hozzád: légy szíves, ítéld 

meg éles, átható szemeddel, s válaszodban, melyet epedve várok, írd meg kí

mélés nélkül magas ítéleted. Ez nyomtatás alatt álló munkám legeleje. Az első 

kötetet szándékoztam most elküldeni, de még nem jött ki A munka célja a 

tiszta Matematika (az úgynevezett felsőbbet is ide értve) rendszeréi szigonian 

megalapítani, megmutatni, mi módon jón rá az elme a szemléletestől az el

vont felé haladva; és a fogalmaknak reális szemléletes tartalmat adni s szoro

san megvonni határukat a legtágasb általánosságon belül, Mennyiben értem el 

célomat, majd Te megítéled Fiam többre becsüli a Te ítéletedet, mint egész 

Európáét Nem volt szándékomban publikálni ezt a munkát, de (fiam mellett) 

több tanítványom rábeszélt, é.s nyomdái is állítottunk - Magyaml egy Ariimé-
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tikát hoztam ki, amely azonban itt mindenkinek (tanítványaimat kivéve) nem

csak (nem lefordított, hanem a dolog természetét röviden és érthető módon 

kifejező) terminológiája miatt, de különben is idegennek tetszik, s érthetetlen

nek mondják. A tanítványaim pedig értik, fiam értékeli. Egyet-mást jelentet 

tem meg még régebben, de magyarul és névtelenül; igen is sok mindenre vál

lalkoztam, túlságosan nagy volt az osztó. [. I

Örvendeztess meg hamarosan válaszoddal, add vissza második életemet! 

Te gazdag vagy életben, már ezredéveid vannak Királyi kincseiddel szeren

csésen átkeltél az Óceánon. Az én egem mindig borús volt, s dühöngő viha

rok verték szét hajómat a szirteken. De minél sötétebb volt kint, annál szeb 

ben sziporkáztak belső egem csillagai.

Bocsássa meg nekem az utókor, ha e hosszú levelem miatt talán szegé

nyebb lett egy szép gondolattal A Te idődet is kímélni szeretném. Keveset ír

jál, csak annyit, hogy még szereted
a te öreg 

Bolyaidat

P. S. Kérlek, olvasd meg a coperta belsejét is.(..J

Tudomány és humanizmus tudóslcvclck tükrében________________________________ 910

3.
Bolyai Farkas-Carl Friedrich Gausshoz 

Marosvásárhely, 1832. január 16.

M Vásárhely, 1832. január 16.

Nagyra becsült Barátom!

[.. ] Ezt a kis munkát első levelemmel egyszerre küldtem meg Neked é.s soká

ig nem tudtam, hova került a fatális kolera-bajok között Most postán küldöm 

ajánlva Zeyk József úrnak avval a kéréssel, hogy keressen valami utal arra, 

hogy munkám (mihelyt kijön) költségmentesen eljusson Hozzád - A kolera- 

járvány miatt nem tudtam papírt szerezni Magyarországról és kénytelen vol

tam addig várni, amíg ilyent is kaptam, amivel megkezdtem Magam is félig 

kolerás voltam, hosszan tartó utófájdalmakkal.

A fiam nem volt itt, mikor kis munkáját nyomták; az Erratát (hátul találha

tó) ő nyomtattatta Én nagy részüket tollal korrigáltam, hogy Neked kevesebb 

alkalmatlanságot okozzak Fiam azt írja Lembergből, hogy miután egyet-mást 

egyszerűsített és elegánsabban vezetett le, bebizonyította, miszerint lehetetlen 

a priori eldönteni, hogy a XI. axióma igaz-e vagy sem

Bocsásd meg nekem az alkalmatlankodást, fiam többre becsüli a Te véle

ményedet, mint egész Európáét és csakis arra vár Szivem mélyéből kérlek, 

tudósíts mihamarabb ítéletedről, aszerint írok majd neki Lemhergbe.

Maradok örökké

őszinte barátod 

Bolyai Farkas mp



4.

Carl Friedrieh Gauss - Bolyai Farkashoz 
Göttingen, 1832. március 6.

911____________________________________ Carl Friedrieh Gauss - Bolyai Farkashoz, 1832

I...] Most valamit a fiad munkájáról. Ha avval kezdem, hogy nem szabad meg

dicsérnem, bizonyára egy pillanatra meghökkensz; de mást nem tehetek; ha 

megdicsérném, ez azt jelentené, hogy magamat dicsérem: mert a mű egész 

tartalma, az út melyet fiad követett, és az eredmények, amelyekre jutott, majd

nem végig megegyeznek részben már 30-35 év óla folytatott meditatiőimmal. 

Valóban ez rendkívül meglepett engem

Szándékom volt, hogy saját munkámból, melyből egyébiránt mostanáig 

csak keveset tettem papirosra, életemben semmit se bocsátok nyilvánosságra. 

A legtöbb embernek nincs is meg a helyes érzéke az iránt, amin ez a dolog 

múlik, és én csak kevés olyan emberre akadtam, aki azt, mit vele közöltem, 

különös érdeklődéssel fogadta. Erre csak az képesít, hogy élénken érezzük, 

hogy mi az, ami tulajdonképen hiányzik, és ami ezt illeti a legtöbb ember 

nincsen vele tisztában Ellenben a2 volt a szándékom, hogy idővel mindent 

úgy írjak meg, hogy legalább majdan velem el ne pusztuljon.

Nagyon meglepett tehát, hogy e fáradságtól már most megkímélhetem 

magamat, és nagyon örvendek, hogy épen regi jó barátom fia az, ki engem 

olyan csodálatos módon megelőzött

Nagyon jellemzőknek és rövideknek találom a jelöléseket: de azt hiszem, 

hogy jó lesz némely főfogalomra nemcsak jelet vagy betűt, hanem meghatáro

zott nevet is megállapítani, és én már régen gondoltam néhány ilyen névre. A 

míg a dolgot közvetlenül szemlélve átgondoljuk, nevekre vagy jelekre nincsen 

szükségünk, ezek csak akkor válnak szükségesekké, ha másokkal akarjuk ma

gunkat megértetni. így pl. azt a felületet, melyet fiad /^nek nevez, parasphaerá- 

nak, az L vonalat pedig paracyklusnak lehetne nevezni: alapjában ezek a végte

len sugarú gömb ill kör. Hypercyklusnak volna nevezhető ama pontok összes

sége, melyek valamely egyenestől, mellyel együtt ugyanabban a síkban feksze

nek, egyenlő távolságra vannak; hasonló volna a hypersphaera. Ámde mind

ezek csak jelentéktelen mellékes dolgok; a fődolog a tartalom, nem a forma.

A vizsgálat némely részében én némileg más úton haladtam; mutatványul 

ide csatolom (a fővonásaiban) tisztán geometriai bebizonyítását annak a tétel

nek, hogy valamely háromszög szögei összegének különbsége a l80°-tól ará

nyos a háromszög területével..
Itt csak a bebizonyítás alapvonalait akartam bemutatni minden simítás és 

oiszolás nélkül, amit neki megadni most nem érek reá Szabadságodban áll, 

hogy haddal közöld; mindenesetre arra kérlek, hogy őt részemről szívélyesen 

üdvözöld és különös nagyrabecsülésemről biztosítsd Hívd fel egyszersmind 

arra, hogy a következő feladattal foglalkozzék Meghatározandó a tetraeder 

(négy ó lla l határolt tér) kobtartalma
Minthogy a háromszög területe olyan egyszerűen állítható elő, várható 

volna, hogy erre a térfogatra is van ilyen egyszerű kifejezés: ez a várakozás, 

úgy látszik, csalfa.



Hogy a geometriát kezdetétől fogva rende.sen tárgyalhassuk, nélkülözhe

tetlen hogy a planuni lehetőségét bebizonyítsuk; a közönséges értelmezés 

túlsókat tartalmaz és tulajdonképpen alaltomban magában foglal egy tételt. 

Csodálatos, hogy EUKLlDEStől kezdve a legújabb időkig minden író oly ha

nyagul látott hozzá ehhez a dologhoz; ámde ez a nehézség merően más ter

mészetű, mint az a nehézség, hogy döntsünk £  és 5 között, és az előbbinek a 

mellőzése nem olyan nagyon nehéz. Valószínű, hogy már a le könyved is fog 

engem e tekintetben kielégíteni.

Éppen annak lehetetlensége, hogy a priori £  és 5 között dönthessünk, 

legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy KANTnak nem volt igaza, midőn azt 

állította, hogy a tér csak form ája a mi szemléletünknek Más ép olyan erős 

okra egyik kis dolgozatomban mutattam reá, mely a Gött Gél Anzeigen 

1Ö31 évi kötetében található, mini 64 darab a 625 oldalon. Talán nem fogod 

megbánni, ha abban fáradozol, hogy a G. G. A. ezt a kötetéi megszerezd (a 

mi bármelyik bécsi vagy budai könyvkereskedő útján történhetik), mert ben

ne találod néhány oldalon kifejtve a képzetes mennyiségekre vonatkozó né

zetemnek lényegéi is.
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5.
Eötvös József - Eötvös Lorándhoz 

Pest, 1869. július 9.

9/7 869
Kedves fiam!

Azok után, miket írtál, a königsbergi élei nem tartozik a kellemesek közé; de 

ha, mint én, naponként 6 órát töltené! képviselőházunkban, megértenéd, 

mennyire vágyódom Kant városába, s ez egyszer nemcsak hogy veled lehes

sek, de a hely kelleméért. Már csak napokig tan az országgyűlés, de még eze

ket is alig bírom bevárni, főképp miután még tegnap óta fogfájásom kezdő

dött, s így egész nap unva magamat, még azt is nélkülöznöm kell, mi az una

lom jutalma szokott lenni, az álmot.

Ha a szessziónak vége lesz, legalább 3 hétig van még dolgom hivatalom

ban. s így július vége előtt nem mehetek el, azonban reményiem, augusztus 

1-én már Kartsbadban leszek, s reményiem, olt találkozunk. A kis névtelent 

holnap délután kereszteljük. A kisfiú jól néz ki, és Ilona karjaiban szép képet 

adna. Soha a nyugodt megelégedés szebb kilégzését nem láttam, mint a fiatal 

anya arcain. Jólesik reá nézni Nem mozdul, nem beszél, de a tekintet, mellyel 

csecsemőjét nézi, egész mennyontfágot fejez ki Rendkívül örül reád, s fiának 

már most is kötelességgé teszi, hogy egészen hozzád legyen hasonló. -

A napokban levelet kaptam a római akadémia matematikus osztálya elnö

kétől, melynek örültem és elszomorodlam egyszerre, s melynek tanalmáról 

most sem tudom, buszkék legyunk-e reá. vagy piruljunk.

Az elnök tudósit, hogy ugyanezen postával Bolyai Jánosnak és Farkasnak 

Rómában kijölt olasz biográfiáját Iküldil, hozzá egy Pánsban s egy Bordeaux-



bán ki|ött biográfikus ismertetést, melyhez Bolyai Jánosnak a paralellák teóriá

járól ín kisebb munkája szinte fordításba csatoltatott

Ezen munka 834-ben jött ki németül, s állítólag, a római tudósnak nézete 

szerint, a legnagyobb, mi a matematika körében e század alatt történt Bolyai 

munkáját csak Gauss ismerte, kivel Bolyai János apja, Farkas, a dolgozatot 

közié, és ki annak következtében egy hasontartalmú dolgozatát, melyen 35 

évig dolgozott, eldobta, miután a kérdés, melyet ő megfejteni akart, Bolyai ál

tal megoldatott. Csak Gauss korreszpondenciájából, mely 59-ben kiadatott, 

lettek figyelmessé a tudósok Bolyaira, s miután róla egy mérnök ismerőse ál

lal cikk jeleni meg Gmnertban, nagy nehézséggel megszereztek végre egy 

példányt, mely most olasz és francia fordításban megjelent, és a legnagyobb 

szenzációt csinálja a matematikusok közölt. Buoncompagni csak azért fordult 

hozzám, mert biztos tudomást szerezvén, hogy a két Bolyai irományai Maros- 

vásárhelyen vannak, három év óta mind ő, mind a bordeaux-i és párisi aka

démiák tízszer írtak a marosvásárhelyi kollégiumhoz, de még választ sem 

kaphattak, s most - meg lévén győződve, hogy ilyen lángész irományai közt 

sok becses jegyzet lesz azért fordulnak hozzám, hogy az irományokra ke

zemet tegyem, s azoknak érdemes részét vagy az akadémiánál adjam ki, vagy 

nekik engedjem át kiadás végett. - És ezen ember soha nem volt akadémikus, 

Erdélyben félbolondnak tartatott, s míg Gauss vele éveken át levelezett, 

Ausztriában mint genie-hadnagy penzionáltatott; s ha örülünk, hogy nagy ma

tematikust adtunk a világnak: lehet-e rosszabb bizonysága barbarizmusunk

nak? De elfogyott papírosom.

Ég áldjon meg

Eötvös
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6.

Szent-Györgyi Albert - Radnótfáy Györgyné Latinovits Dalmihoz 
Groningcn, 1924. május 2.

Groningen, 2/V. 1924.

Kedves Dolsika!

Levele nagy örömöt szerzett. A nagy újságot már tavaly júliusban hallottam 

I I Alig hinné el Dolsika, milyen öröm volt nekem annak idején ez a hír 

Nemcsak, hogy a hír hallatán újongtam, de napokig, hetekig jobb hangulat

ban voltam, s ha egy csendes percem volt, vagy egy kis jobb kedvre volt 

szükségem, úgy a maga boldogságának a gondolatával foglalkoztam. írtam is 

egy levelet magának hamarosan, de nem tudtam azután hova küldeni, 3 ne

vet és címei nem tudtam Mogy maga nem irt, azt nem hogy rossz néven 

nem vettem, de még csak rosszul sem esett. Úgy gondoltam, túl boldog, hogy 

ilyesmire teljen ideje, s örültem csak neki Dolsika, maga nem tudja, hogy 

magát még ma is mennyire szeretem, s milyen híven őrzöm barátságunk em

lékét



Magam utolsó együttlétünk óta nem egy nappal lettem öregebb. Meg

hánytam, vetődtem. Most itt csendesen s elég boldogan éldegélünk már két 

esztendeje. Fő örömöm kislányom szép fejlődése (5 1/2 éves), s tudományos 

munkám. A falu végén az utolsó ház a miénk. Ablakunk kinéz a mezőkre, 

ahol holland nyugalommal s eseménylelenséggel idejövetelünk óta változatla

nul legelnek a tehenek Az emberek itt csendesek, jók, megbízhatóak, tisztes

ségesek. Csak a természettel nem tudok igen megbarátkozni. A laposságot 

még vakondtúrás se igen zavarja, rendesen szél fú s az ég boa'is. Ez az egyet

len, ami visszahúz még néha Magyarországra, ahol tanárságomból nem lett 

semmi, az emberek nem tudván megbocsátani nekem, hogy a haza veszélyé

nek idején idekint dolgoztam, s nem otthon a kávéházban politizáltam s szid

tam a kormányt, Talán már soha nem is kerülök vissza. Itt szeretnek, becsül

nek, s nem az emberek jóakaratán múlik, hogy valami végleges jó állást, 

egyetemi tanárságot még nem kaptam.

Őszinte vágyam Dolsika a maga boldogságát egyszer közelről látni. Nincs 

egészen kizárva, hogy nyáron néhány napra Bpestre jövök, részben édes

anyámat meglátogatni. Akkor bekopogtatok magukhoz is.

Köszöntse férjét nevemben ismeretlenül in szeretettel, é.s Jolán néni kezét 

csókolja meg helyettem.

Magát melegen és szívből üdvözli 

régi barátja

Albi
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Magyary Zoltán - Klebelsberg Kunóhoz 

Oxford. 1929. július 20.

Oxford. 1929. VII.20.
Kegyelmes Uram!

E hónap elejétől itt vagyok Oxfordban. Előtte két napig Cambridge-ben vol

tam, ahol Szentgyörgyi Albert kalauzolt és azelőtt néhány napig Londonban 

Nemcsak nagyon kellemesen érzem magam ebben az „úri" országban, hanem 

tudománypolitikai szempontból is várakozásomon felül tanulságos Anglia Az 

angol mindenben önálló és empirikus, s így a tudománypolitikában is. Nem 

azt nézi, hogy a kontinens és Amerika milyen egyetemeket és kutatóintézete

ket csinál, hanem azt, hogy másutt is van magas színvonalú egyetemi oktatás 

és tudományos kutatás, arra neki is szüksége van, tehát megcsinálja a saját fe

je és módja szerint a régi történelmi alapokon, de jól és modernül. A kutatás 

főleg a háború szükségleteinek a nyomása alatt lendült fel, de ami szervezetet 

és intézményt akkor csináltak, azt mind fenntartották

I. Igen szervesen é.s módszeresen fejlesztik tovább az intézményeiket Na

gyobb reform mindig úgy készül, hogy a király kiküld egy szakbizottságot, 

amely nyomtatásban jelentést terjeszt a parlament elé Annak alapján jön létre
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egy törvény, amely sokszor csak újabb bizottságot küld ki azzal a felhatalma

zással, hogy a kérdést a javaslat alapján rendeletileg rendezze. Ezek a bizottsági 

jelentések könyv alakban megjelennek és kaphatók Pl. a londoni egyetem re

formjáról egy 218 oldalas jelentés készült 1913-ban. Az oxfordi és cambridgei 

egyetemek legújabb reformja 1927-ben annak a bizottságnak a javaslata alapján 

jött létre, amelyet a király 1919-ben nevezett ki, és amely 1922-ben terjesztett 

elő egy gyönyörű alapvető jelentést. Ezek a Report-ok mind rendszeres és vég

telenül tanulságos képet adnak a helyzetről és a tervekről.

Az angol birodalomnak 70 egyeteme van. Ezek közül 18 Angliában és Íror

szágban Az angol egyetemek (értem a 16 egyetemet Angliában, Walesben és 

Skótországban) fenntartási költségeiből az állam visel 36,6%-ot. A többi fedezet 

a következő: Az egyetemek vagyonának jövedelméből 13,05% (A leggazdagab

bak Cambridge 19,4% és Oxford 26,04%-kal, adományokból 2,5%, helyi hozzá

járulásokból 10%, a hallgatóktól (tandíj, vizsgadij, egyéb illeték) 30,5%, egyéb 

6,9%. A 36,6%-ot kitevő államsegély felosztására külön parlamenti bizottság van 

(University Gránts Commitlee), amely évenkint ad ki nyomtatott jelentést kitűnő 

statisztikai adatokkal Mindez a legteljesebb nyilvánossággal megy. Az a tételük, 

hogy a bizottság csak akkor van abban a helyzetben, hogy közpénzből segélyt 

javasolhasson, ha az egyetem egész anyagi helyzetét ismeri, és így győződött 

meg arról, hogy van-e segélyre szüksége és mekkorára? Tehát, bár az egyete

mek nem államiak, és nem 99% államsegélyben részesülnek, mint a budapesti, 

hanem sokkal kisebben, gazdálkodásukba az állam mégis teljesen belenéz. Ez 

érdekes érv a pesti egyetem elzárkózó tendenciájával szemben.

II. A tudományos kutatás irányítására három tanácsuk van:

1) A Medical Research Council. 15 éve áll fenn, évi hitele az államtól 

148.000 í  más forrásokból 18.000 £ á 28 P=4.648 000 pengő Egy szép kutató

intézetet tart fenn Londonban. (National Institute fór Medicai Research, Hamp- 

stead.) Igazgatója Dalé. Költsége évi 52.000 i, amely benne van a 148.000 i- 
bán. Most készült el 3 emeletes, nagy állatistállója. Az állatistállók másutt is 

nagyok és szépek.

2) Commíttee fór Scientific and Industrial Research A háború alatt léte

sült. Alája tartozik többek közt a National Physical Laboratory Teddingtonban 

(London), amely párja a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstallnak és a 

washingtoni Bureau of Slandardsnak Összes pénze volt 1927/28-ban 634.350

& = 17.761.800 pengő Ebből az államtól 570.000 L A National Physical 

Laboratoryra esett 193 977 i-

3) Development Commission on Agriculttiral Science and Fishery Research 
1909-ben létesült 1927/28-ban 384.000 £-ot - 10.752.000 pengőt költhetett A 

földművelésügyi minisztériumhoz tartozik Alája tartozik nemcsak a mezőgaz

dasági és halászati kutatás és oktatás, hanem a mezőgazdasági helyi tanács

adás és kísérletügy is, amely lehetőleg az egyetemek mezőgazdasági fakultá

saival van kapcsolva „Az egyetemekkel és a college-kkel való kapcsolat arra 

van hivatva, hogy se az alapvető kutatást, se az ipar sürgető problémáit el ne 

hanyagolják", mondja a jelentés

Mindhárom bizottság évenkint gondos és érdekes jelentéseket ad ki, ame

lyeket leszek bátor bemutatni
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III. A kutatás azonban nemcsak a kutató intézetekben folyik, hanem érde

kesen van megszervezve az egyetemeken is és a fenti tanácsok is pénzük 

nagy részét az egyetemeken végzett kutatásokra adják „A Medica! Research 

Council által az egyetemeknek és más intézményeknek saját kutatásuk köré

ben végzett munkákra adott segélyek erősítik ezeknek a kutató munkásságát. 

Viszont a Med. R.C. sokat nyer azáltal, hogy saját hiteleit a meglevő intézmé

nyek igénybevétele következtében nagyobb gazdaságossággal és eredmé

nyességgel tudja kihasználni.” (Jelentésből.)

A kutató segélyek jórészt ösztöndíjakból állnak, tehát nem csak dologi ki

adásokra fordíthatók.

A fizikai, kémiai és technikai kutatásokat jórészt az ipar teszi szükségessé. 

„Az ipar nem érheti lx* empirikus eljárásokkal." „Aligha van olyan ipari gyártá

si művelet, amely nem nyerne, ha szisztematikusan vizsgálják." A Committee 

fór Scientific and lndustnal Research jelentése kiemeli, hogy 1928-ban feltalál

tak egy orsót, amely az addiginál jobb fonalat készít 2 1/2-szer gyorsabban, 

mint a régi. És ez azért fontos eredmény, mert nem gyakorlati, hanem tisztán 

tudományos alapon jöttek rá

IV, A tudományos kutatásnak az egyetemeken való megszervezése a mi 

szempontunkból és azt hiszem tudománypolitikai szempontból általában a 

legérdekesebb és abból a magunk számára fontos tanulságokat vonhatunk le

A lényeg az, hogy az egyetemen megkülönböztetik a rendes egyetemi ok

tatást a haladott munkától és kutatástól (az advanced work and research-tól). 

„Állandó kutatás nélkül a tanítás is veszít megbízhatóságban és frissességben 

és menthetetlenül elszegényedik minden ága." (Oxfordi jelentés, 1922). Ez a 

jelentés ajánlja az egyetemi statútumok átalakítását, s mén azok sokszor pon

tosan megmondják, hogy a tanár hány órát tartson, de nem kívánják meg ki

fejezetten, hogy .a haladott tanulókat" (advanced students) vezesse. „Ajánljuk, 

hogy minden tanárnak tétessék kötelességévé, hogy egész idejét tanszéki kö

telességeinek szentelje, amely foglalja magában a tanár személyes eredeti 
munkásságát, valamint az oktatásnak, kutatásnak é.s haladott munkának irá
nyítását (supervision) saját szakmájában é.s intézetében."

A szukkreszcenciára nézve azt mondják, hogy a liatal ember még ritkán 

van tisztában magával, amikor végez Ezért kívánatos, hogy az új graduált egy 

évig dolgozzék magának, és utazzék, hogy véglegesen irányt választhasson. 

Ezalatt tutor, v;igy tanársegéd se lehessen.
Azokat a tehetséges embereket, akik tudományos pályára valóknak ígér

keznek, az egyetem ezalatt segítse ösztöndíjjal, s aztán is tartsa vissza őket ha

ladott munkára, később kutatásra. Ezeknek az ösztöndíj azonban mind meg

határozott tudományos célkitűzéssel adassanak.
A tanár főleg ezekkel a haladottakkal foglalkozik. Csak néhány előadást tart 

az év alatt Az undergraduáltak tanítását és gyakorlatait az adjunktus vezeti. 

Ilyen rendszer mellett a haladott, sót már arrivé tudás is jól érzi magát egy ilyen 

intézetben. Kiváló tudós vezetése alatt 40-50 kutató is összegyűl, mint 

Cambridgeben, vagy Londonban a University College-ben láttam. így alakulnak 

ki valódi kutató intézetek egyetemi kötelékben. Az intézetek építésénél is te

kintettel vannak erre. Cambridgeben ú| a biochemiai és a pathologiai intézel A
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biochemiaiban dolgozott Szentgyörgyi, aki Cambridgeben doktorátust is szer

zett (megfelel a magántanárságnak, mint Franciaországnak. Most Amerikában 

van.) Az intézet igazgatója Hopkins, Nobeldijas, mint még több ember ezekben 

az intézetekben Oxford általában inkább humanisztikus, Cambridge természet- 

tudományi irányban specializálódik Cambridgeben egy telepen sorakoznak 

mindezek az intézetek, amelyek együttvéve kétségtelenül az angol Dahlem sze

repét töltik be. Híres a fizikai intézet, a Cavendish Laboratory, amely ugyan már 

1871-ből való épület, de falai közt dolgozott Maxwell, Lord Ragleigh, és most 

Thomson, s az újzélandi Sir Ernest Rutherford, a Royal Society mostani elnöke, 

akik az atomstruktúra felfedezői. Mindkettő Nobeldijas. A fizikai kutatásnak a 

Cavendish Laboratory fontos centruma.

Az intézetek egyszeaiek, de |ól felszereltek. Egy-egy kutatónak nem kell 

más, mint egy cella, ahol a kísérleteit végzi, és boldog és szárnyal a munkájá

ban, mert tudja, hogy bármire van szüksége, az intézet valamelyik szobájában 

megtalálja, akár felszerelésről, akár egy rokon kutatást végző másik szakem

ber kritikájáról van szó. És ott van az igazgató, aki sokszor világhírű tudós. 

Minden intézetben van tea-room, ahol az angolok számára elengedhetetlen 

teára mind összegyűlnek és tudományos kérdéseket megbeszélhetnek

A kutatók azért vannak ilyen nagy számban, mert az említett három tanács is 

számos ösztöndíjat ad, azonkívül a külföldiek is idesereglenek. Szentgyörgyi Rocke

feller ösztöndíjjal van itt az idén, s a Medical Research Counciléval volt tavaly

Az ösztöndíjakció itt igen fontos faktor és minden erővel fejlesztik.

V. Minderről leszek bátor szóval részletesebben referálni, mert azt hiszem, 

hogy a magyar tudomány jövőjére nézve legfontosabb probléma megoldására 

itt ujjmutatást találunk Ezt röviden a következőképpen fejezhetem ki:

A magyar egyetemek szervezetükben és lényegükben mindmáig tisztán 

tanító intézetek. Folyton hangoztatjuk ugyan a kutatást, de az üzem szerveze

te és az atmoszféra azt nem hogy előmozdítaná, hanem inkább hátráltatja 

Bármily kutató szellem is a tanár, az előadások, a gyakorlatok, az örökös vizs

gák, és az intézet személyzetének összeállítása itteni értelemben való kutatást 

nem tesz számára lehetővé. Ezen kell változtatnunk. Az egyetemeinkhez fű

zött várakozások csak akkor teljesülhetnek, ha megfelelő szervezeti reform

mal azokat modernizáltuk úgy, hogy a kutatást is biztosítjuk. A XX század 

egyetemei nem csak tanító, hanem kutatóintézetek, szervezetükben is. Ez a 

problémának szerény nézetem szerint tökéletesebb, termékenyebb megoldá

sa, mint a németeké, akik a kutatást egészen széjjelválasztották az önálló ku

tató intézetek teljes rendszerének létesítése által Az angol vélemény az a né

met tudományos irodalomról, hogy az nagyrészt gyenge, figyelemre nem mél

tó Az igazi értékű munkát a német kutató intézetek produkálják. Az egyete

mek messze alattuk állnak Viszont az angol egyetemek a publikálást nagy 

kritikával a német kutató intézetek nívóján végzik, és a német quantumot le

nézik E tekintetben igen éles a nemzeti ellentét.

A reformot persze nem csinálhatjuk lineárisan, A kutatás elsősorban az 

emberek kérdést; A mai professzorok nagy része pedig olyan, hogy sohasem 

lesz belőlük kutató. De van, hála Istennek, elég ilyen is, főleg a fiatalabbik 

közt Ahol az ember és az intézet megfelelő, ott nemcsak tűrnünk, hanem ki-
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Fejezetten meg kellene engednünk, hogy a tanár az undergraduáltak tanítását 

és gyakorlatait magántanárokkal vagy adjunktussal végeztethesse. Az intézet 

személyzetét pedig szét kellene választanunk úgy, hogy tanszéki segédsze

mélyzetnek csak azt hagyjuk meg, aki tényleg erre kell, a többit pedig hala

dott munkára és kutatásra kell beosztani. Ez utóbbiakat nem volna helyes to

vábbra is tanársegédnek, gyakornoknak nevezni, hanem ösztöndíjasnak Min

dig fonáknak éreztem azt a helyzetet, hogy mindenki tanársegéd egy intézet

ben, még, ha kezdő is a szakmában, sőt sokszor, amikor még nem is abszol

vált Az angolok ezt megoldották az advanced work és az ösztöndíjak rend

szerével Hosszabb ösztöndíjas érdemek jutalma legyen, ha valaki tanársegéd, 

adjunktus lehet. Ez már bizonyos beérkezést jelentsen. Vagy a magántanársá

got tegyük később jövedelmező fizetéssel járó állássá, s díjas magántanár le

gyen az, aki kiváló, de professzor nem lehet, vagy még nem lehet. Ennek a 

gyökeres átalakításnak a következő további előnyeit is látom:

1) A mai kb. 350 díjas adjunktusi, tanársegédi, gyakornoki állásból 100-150 

átalakítható ösztöndíjassá és így a tárca költségvetési létszáma nagyon meg- 

könnylll Az így felszabaduló állások terhére lehetne bizonyos számú labo- 

ránsi (laboránsnői) állást is szerveznünk, ami a tudományos kutatás érdeké

ben szintén halaszthatatlan.

2) Az ösztöndíjakció elvi alapon teljesen kifejleszthető a2 egész szellemi 

elite gondozásává, mert eddig a tanszéki segédszemélyzet különállósága na

gyon bénította Az ösztöndíjhitel további fejlesztését is könnyebb lesz keresz

tülvinni, mint az állásszaporítást

3) Az ösztöndíjas rendszernek nagy előnye a tanársegéd rendszer mai túl- 

tengésével szemben, hogy sokkal jobban hangsúlyozza, hogy az egyénnek ki

válónak, érdemesnek kell lennie, míg a mai rendszer inkább állásvadászat, 

kenyérkérdés, amelyet a tanár is sokszor a szívére hallgatva dönt el. Az ösz

töndíjnak természetesen több fokozatúnak kell lennie, és egy részének az ad

junktusi fizetést is el kell érnie
4) Az ösztöndíjak elasztikusabb rendszerével könnyebb az elméleti tan

szakok érdemes embereinek visszatartása.

5) Az ösztöndíjakkal könnyű volna megoldani az orvosképzésnek azt a 

problémáját is, amelyen a professzorok ingyen kosztnak az egyetem költség- 

vetése terhére való engedélyezése útján igyekeznek segíteni. Ezek az orvosok 

kifejezetten az „advanced work" kategóriájába valók.

6) A fizetéses tanszéki segédszemélyzet elosztását revízió alá kell okvetle

nül venni Minek pl a szegedi ásványtani tanszék mellett 6(!) ember, amikor a 

debreceni pályázat mutatta, hogy ásványtanban nincs szükség mostanában 

pótlásra. Ez nem az egyetlen aránytalanság A revízió sokkal könnyebben 

menne rendszerváltoztatással és az ösztöndíjak rendszere nem is merevednék 

úgy meg. mint a mostani.
7) Az ösztöndíjak rendszere további kifejlődésében oda kell, hogy vezes

sen, hogy miként itt Angliában is vannak tanári ösztöndíjak (Professional 

l ellowships), a kiváló tudósok illetményben megkülönböztethetők legyenek 

Meggyőződésem szerint ugyanis a tudományos kutatás felvirágoztatásához el

engedhetetlen, hogy megoldjuk azt az igazságtalan helyzetet, hogy a klinikus
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és némely műegyetemi tanár sokat kereshet, a lobbi tanár azonban mind egy

forma, s a legkiválóbb sem viheti többre, még ha Nobel díjas is, mint a tucat, 

sót a legutolsó V, fiz. osztálybeli beamter.

Meg kellene továbbá tiltani, hogy vizsgák és szigorlatok egész év alatt le

hessenek. A tanulmányi időben egypár hónapot ettől mentesíteni kell. Angliá

ban is így van
Arra vonatkozóan, hogy milyen irányú kutatásokra van Magyarországnak 

szüksége, alapos programmra van szükség. Már méltóztaltál is utasítani, hogy 

készítsek javaslatot az egyetemek specializáiásáta nézve. Tisztelettel kérek fel

hatalmazást arra, hogy ezt a javaslatot a fenti szempontoknak is figyelembevé

telével széles alapon dolgozhassam ki és nyomtatásban terjeszthessem elő. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a memorandum meggyőző argumentumo

kat fog tartalmazni a tudományos hitelek megfelelő megállapítására is. Kér

nem kell azt is, méltóztassál kegyesen elegendő időt (kb. egy évet) engedé

lyezni e munkára, mert anélkül azt jelentőségéhez mért lelkiismeretességgel 

megoldani nem lehet Az angol reformokat előkészítő reportok, amelyek min

táját nyomtatott memorandumaimmal intuitíve követtem, évekig készülnek.

Általánosságban azt gondolom, hogy a mintaszerű tihanyi intézeten kívül 

főleg két irányú kutatást kell intézetszemen, de nem .szükségképen egyetemen 

kiviil megszerveznünk Az egyik az orvosi therapiai (kb. mint Korányi tervezte), 

a másik, különös tekintettel az ország erős iparosodására is, a fizikai és techni

kai irány. Az előbbire a szegedi egyetem, az utóbbira a műegyetem kínálkozik 

Szegeden van természettudományi kar, s az elméleti intézetek és a klinikák 

egymás szomszédságában való elhelyezése különösen előnyös. Hozzá nem 

csak az elméleti intézetekben, hanem a klinikákon is annyi laboratórium van (a 

belklinikán több, mint 10), hogy azokban Karczag és más kutatók nehézség 

nélkül elhelyezhetők Később Debrecen is alkalmas lehet ilyen megoldásra. A 

fizikai tudományokra eddig nem került sor, s a Physikalisch-Technische Reichs- 

anstaltféle intézet közgazdasági szempontból is nagy szolgálatot lehel.

Szerencsés kürölménynek vélem, hogy a Természettudományok fejleszté

sére vonatkozó javaslat eddig nem került tárgyalásra, mert azt hiszem, azt si
kerűim fog sokban tökéletesíteni

VI Azt hiszem, Kegyelmes Uram, méllózlatol osztani azt a nézetemet, 

hogy a fentiek a magyar tudománypolitikának legfontosabb kérdésére vonat

koznak Amit mindig hangsúlyozni méllózlatol, hogy az ember a legfonto

sabb, ha magas színvonalú, igazán versenyképes tudományos életet akamnk, 

és így jutunk el ennek a kérdésnek modern alapon való teljes, új rendezésé

hez. Az angol inspiráció azt gondolom, viszonyaink közt igen jól érvényesít

hető. S vagyok bátor utalni arra is, hogy ez ill is csak a háború ulán fejlődött 

ki igy, s így nemzetközi viszonylatban is még elég |ókor jövünk.

Sajnos, augusztus itt a vakáció dereka és így a legfontosabb emberekkel, 

a tudománypolitika vezető tényezőivel nem találkozhattam, pedig az ezekkel 

való megismerkedés mindig nagy haszonnal jár. lízért bátor leszek kegyes en

gedélyedet kérni arra, hogy az év folyamán, egyik párizsi utam alkalmával ide 

újból átjöhessek, olyan időben, amikor mindenki a helyén van

VII Értesültem, hogy Decker miniszter úr csak október első felében jöhet
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és ezért a .stockholmi utal egyelőre el méltóztattál halasztani. Leffler Béla ide 

küldött levelében írta, hogy örülnének, ha a látogatás még ebben az évben 

megtörténnék Bizalmasan közölte ugyanis, hogy Svédországban a jövő évben 

politikai válságot várnak. A szocialisták akarják a hatalmat visszaszerezni. Le

gyen szabad ezt a szempontot becses megfontolásodba ajánlanom.

Parisból azt az értesítést kaptam, hogy a kiszemelt telkek tulajdonosai 

nyaralni vannak, ezért nem sikerült velük eddig kapcsolatot találni. Hazatérő

ién  Párisban meg fogok állni, hogy tájékozódjam és erről is referálhassak. 

Szeptember legelején leszek bátor jelentkezni.

Abban a reményben, hogy a nyarat igazi pihenésre sikerült felhasználnod, 

maradok

Kegyelmes Uram,

mély tisztelettel és a régi ragaszkodással

igaz szolgád

Magyary Zoltán
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8.
Neumann János — Fejér Lipóthoz 

Berlin, 1929- december 7.

Berlin, 1929. december 7.

Igen tisztelt Tanár úr!

Szilárd Leóval többször volt alkalmam a math. phys. társulat tanulóverse

nyéről beszélgetni, és arról a tényről, hogy ezen versenyek első helyezettjei 

úgyszólván összeesnek a később bevált malhematikusok és physikusok hal

mazával. A vizsgák általános rossz hírére való tekintettel pedig már az is egy

nagy dolog, lu  egy ilyen szelekció 50%-ra a helyeset találja el.

Szilárdot ezen eljárásnak német viszonyok között való alkalmazhatása na 

gyón érdekli, és erről a tárgyról is többször diskuráltunk. Miután azonban első

sorban a megbízható statisztikai tényeket szeretnők megtudni, a következő 

kéréssel fordulunk Tanár úrhoz. Nagyon szeretnők megismerni 

1 ) a tanulóversenyek 1 és 2 helyezettjeinek névsorát 

2.) azoknak megjelöléséi, akik ezek közül tudományosan vagy máskép

pen beváltak
3 ) Tanár úr véleményét arról, hogy a díjnyertesek és a tehetséges embe

rek mennyire azonosak, és hogy pl. az előbbieknek mekkora hányada érde

melne állami támogatást tanulmányai lehetségessé léteiére.

Bocsánatot kérek, hogy egy ilyen fárasztó szívességet kérek Tanár úrtól, 

de nagyon hálásak lennénk, ha lehetséges lenne a kért felvilágosítást meg

kapnunk - vagy utalást arra, hogy az említett anyag hogy szerezhető meg. Én 

még 17-ig itt vagyok.

Ülőre köszönve maradok 

Tanár úr hálás tanítványa
Neumann Jancsi



9.
Bay Zoltán - Somody Pálhoz 

Szeged, 1932. ápr. 16.
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Szeged, 1932. ápr. 16.

Drága jó Palikám,
azt sem tudom, hány leveledre lesz ez most válasz, mert Te jó fiú voltál és ír

tál nekem akkor is, ha nem kaptál választ é.s én, mint majd látni fogod az 

alábbiakból, bizony sok mindenféle mással voltam elfoglalva és azért lett 

olyan egyoldalú köztünk a levelezés.

Tudod, hogy a szegény jó Anyukám betegsége és halála mennyire foglal

koztatott, nemcsak gondolatban, hanem sok utazással és intézkedéssel is. Ez 

még most is olyan téma, amiről nem szeretek írni, hát hagyjuk.

Karácsony körül már nagyban készülődtünk az esküvőre. Leveledből lá

tom, hogy az esküvőnkről milyen pontos hírszolgálatod volt, én sem írhattam 

volna meg jobban a mi szép esküvőnket. Az esketést Ravasz elvállalta családi 

és egyéb ismeretségekre való tekintettel, de tényleg nagyon nem odavaló be

szédet mondott. Az esküvő után odahaza volt vacsora a legszűkebb családi 

körben, az otthonvalókon kívül csak Erzsikéék és a tanuk voltak ott, emiatt 

utóbb voltak is némi neheztelések, de azok lassanként el is simultak Aztán 

elmentünk Bécsbe nászútra és 10 napig voltunk ottan, szívesen mentünk vol

na Párizsba is, de a valutanehézségek most megakadályoznak ilyesmit. Az idő 

nagyon jól telt, aztán pár napi Pesten tartózkodás után haza jöttünk Szegedre, 

hol Anyuka és Apuka közben már berendezték a mi igazán csudaszép laká

sunkat. Majd meg fogod látni, milyen remek lakásunk van, Apuka gavalléro- 

san egy egész vagyont szánt rá, de nem is igen van párja Szegeden. A búto

rok Lingeltől valók s az utolsó darabig (függönyök, szőnyegek stb.) harmoni

kusan vannak összeválogatva, ami viszont legnagyobbrészt az lla ízlését di

cséri. Ezt látni kell, erről úgyis hiába írok bővebben.

Arról írnom sem kell, hogy milyen jól érezzük magunkat. Még nem vizi

teltünk sehol, Húsvétkor Pesten voltunk, most pedig itt van nálunk Anyuka, 

aki szintén fog majd írni e levélben.

És most ezek után a jó és kedves dolgok után hadd írjak egy kicsit 

Szegedről és a szegedi egyetemről, egy kis kultúrképet is szolgáltatva. Azt te 

tudod, Palikám, hogy én az itteni kinevezésemet sose tekintettem egy végállo

másnak, hanem dolgozni akarok és fogok is továbbra is, és most hallgasd 
meg, amik itt történnek

Én először Claude-ékre gondoltam és szinte meg is állapodtam velük, 

hogy ők nekem itt laboratóriumot rendeznek be, amikor közbejött egy ked

vezőbb fordulat, a Rockefeller tárgyalások, amiket még itlhonléted alkalmával 

kezdtünk, valóra váltak és kaptunk 800 ezer P-t, amiből rám 30 esett Ez az 

alapfelszerelésre, azonkívül van évi pénzünk, amiből reám 4 ezer esik. Tehát 
egy nagyon kedvező helyzet, ha

Nekiláttam, hogy hogyan lehet ezt a pénzt a legjobban foglalkoztatni és 

találtam az egyetemi épületeklxm 4 üres helyiséget, ahonnan egy intézet épen



kiköltözött és elintéztem úgy a rektorral, mint a minisztériummal, hogy én 

ezekbe a helyiségekbe beköltözhetem A műszereket megvásároltam é.s meg 

is kezdtük a munkát, kerítettem Pestről egy kitűnő fiatalembert, akit az évi 

pénzből fizetek, van mechanikusom is. Te láttad azokat az eszközöket, amik

kel Berlinben dolgoztam, mondhatom, hogy itt ugyanúgy, némely tekintetben 

jobban is fel vagyok szerelve. - Mikor az igen tisztelt kollégáim ezt meglátták, 

megindult egy nagy hajsza ellenem. Azt mondták, az állam milliós költségek

kel itt kél kísérleti fizikai inlézelet csinált és én most ezeknek konkurrenciál 

csinálok A dékánom feljelentett a tanácsnál, hogy én összejátszva a gazd hiv. 

igazgatójával, 6000 P-t elköltöttem az egyetem pénzéből, rajtacsaptak a gazd 

hiv.-on és átvizsgálták a könyveket s mondanom sem kell, hogy egy fillért 

sem találtak. De közben elterjesztették a hirél az én „szabálytalanság’-aimnak 

Aztán kikezdték a tanársegédemet, azaz hogy azt, hogy én neki a Rockefeller 

pénzből fizetést adok és hogy én olyan helyiségekben dolgozom, melyek 

nem az enyémek („Kolozsvárt sem volt az elméleti fizikusnak intézete!)”) s 

hogy ezeknek a fűtése az államnak pénzébe kerül (központi fűtés van az 

épületben!) stb. nem is igen tudnám azt a sok kifogást előszámlálni. Szeren

csére Szily mindenféle bajból kisegít, de épen ez az, ami még jobban feldühiti 

őket és nem tudják megérteni, hogy van az, hogy egy kis ny, rk. tanár az ő 

összes ostromaikat kibírja. - Az összes nehézségek dacára a labor mégis csak 

megvan, sőt működik, de engem mindezek a dolgok nagyon igénybe vesz

nek és elkeserítenek, úgy látszik mindaddig, míg nem lesz nekem is olyan 

rinoceroszbőröni, mint nekik, mely mindent elvisel De már voltam azon a 

ponton is, hogy megyek Claude-ékhoz és itt hagyom a társaságot Van itt egy 

pár orvosprofesszor, akikkel nagyon jól kijövök, az egyiknek a rákkutatásai

ban segítek, ami fizikai rész van a dologban. A színváltó csövekkel egyelőre 

még nem tudok foglalkozni, mert Fröhlich, akinek közös megállapodás sze* 

rint a folyékony levegőgép jutott, mindezideig nem rendelte meg Kár volt 

hangsúlyoznom, hogy nekem sürgősen volna szükséges. Az is egy bűnöm, 

hogy „zsidóbarát" vagyok, azaz jóban vagyok Riesz és Haár prof -okkal, akik

nek az intelligenciájának és műveltségének elismeréssel adózom 

Hát szóval mostmár látod, hogy miért nem írtam én Neked.

Most még azt szerelném megtudni Tőled, hogy mit gondolnál a jövő évre 

vonatkozólag? B. C. úgy látszik nem akarja exponálni magát írd meg, hogy 

volna-e kedved jövőre Szegedre jönni Mi nagyon szerelnénk é.s ha akarod, 

most kellene megindulni és jó volna, ha ez esetben Te már a tavasszal haza 

jönnél. írj erről, Palikám nehogy elkéssünk a dolgokkal

Leveled várja és a viszontlátásig szeretettel csókol barátod
Zoltán.
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10.
Szent-Györgyi Albert - Balogh Józsefhez 

Szeged, 1938. április 7. előtt
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Kedves Barátom.

Magam is szívesen gondolok vissza az együtt eltöltött órákra, s remélem, 

hogy azok megismétlésére lesz alkalom

Köszönöm kedves soraid is. De különösen hálás vagyok közbenjáráso

dén, mellyel nekem az elnökünkkel való találkozást lehetővé kívántad tenni. 

Sajnos a holnapi díszdoktoratus, s az akörüli cécó lehetetlenné teszi, hogy fel

jöjjek. De díszdoktoratus nélkül is most igen nehéz eljönnöm Szegedről. Igen 

sok a teendőm, s egy pesti út 1 1/2 napos veszteség. Ami alatt ismét torlód

nak a dolgok, úgy hogy visszajőve* még egy extra napot kell ráadnom, hogy 

egyenesbe jöjjek.

Nekem régi vágyam B.-el találkozni, de őszintén megvallom, hogy legna

gyobb zavarban lennék, ha fogadna, s nem tudnám, mit és hol kezdjem. A vele 

való összejövetel egyike a sok chaotikus gondolatnak, s vágynak, ami bennem él.

Én csendben dolgozom, a poros Alföld egy zugában, míg külföldön sok

kalta jobb lehetőségeim lennének, s csillogó hívásokat hárítok el - és miért? 

Hogy a magyar kultúrát szolgáljam, de ugyanakkor egy egész társadalmi réteg 

dolgozik a kultúra letörésén, elmilitarizálásán, el-NEP-esítésén, elnácisításán. 

Az ifjúságot tanítom, de ugyanakkor egy lehetetlen iskolarendszer teljesen 

megöli egész ifjúságunkat, s az az érzésem, oda kellene hagyni inkább a ka

tedrát és beállni közoktatási reformátornak Sokszor elkap a fantázia, s egy 

konstruktív kormány képe alakul ki előttem, amely egyesíti az ország kevés 

komoly emberét, hogy a sok üres politikai frázis és zászlólengetés helyeit egy 

igazán nemzeti programot hoz, az ország kultúrájának emelésével, tehetségei, 

képességei kihasználásával. Egy ilyen kormányban azután fantáziában én is 

részt veszek mint kultuszminiszter Húsz évi kullúrmunka után élesen látom a 

hiányokat és lehetőségeket De mindez zagyva fantázia. A tény az, hogy me

gyünk feltartóztatlanul lefelé, s amíg a laboratóriumban vagyok, legalább egy 

jó kutatóval többje van az országnak

Ezek közé a homályos és zagyva fantáziáim közé tartozik a B.-el való ta

lálkozás, aki az egyetlen intelligens, európai látókörű államférfía ma az or

szágnak. Klebi is vele szolgált.

Az én fantáziámnak semmi értelme, B.-el való találkozásnak sincs értelme 

Jobb nekem az én csendes laboratóriumomban maradni, amíg lehetetlenné 

nem teNZik ott nekem a munkát, - azután jobb hazát keresni

A napokban kaptam az értesítést, hogy a párizsi egyetem Doctor Ilon. 

Causának terjesztett fel. Ez is mutatja, hogy mennyire hajlamosak ők a kultu

rális téren való közeledésre. Ez menthetne csak meg a német gyarmati status

ból, ha a távolabbi nyugathoz tudnánk közeledni.

Bocsáss meg az értelmetlen levélért és ments ki a Kegyelmes Úr előtt, 

melegen üdvözöl

Szent-Györgyi Albert



11.
Neumann János - Ortvay Rudolfhoz 

Princeton, 1939. március 29-
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Március 29

Kedves Rudolf,

szégyelem magamat, hogy csak most válaszolok a legutóbbi leveledre. Annál 

is inkább, mert ez a korrespondencia nagyon sokat jelent nekem. Olyan 

ritkaság a mai paranoikus világban, ahol mindenki - engem beleértve - 

pártember, egy nyugodt és objektív hangot hallani, és látni, hogy mégis 

lehetséges ettől a világtól disztanciát tartani.

Nagyon remélem, hogy nem fogod követni az én rossz példámat, és hogy 

a korrespondenciánkat kisebb intervallumokkal folytatod, mint amilyen az én 

legutóbbi Kunstpausem volt.

Enyhítő körülményül egyet fel szeretnék még hozni: Már kétszer (4 hét 

előtt, és újra 2 hét előtt) megírtam Neked egy-egy kb. komplett válaszlevelet. 

Mindkét esetben a levelet újra elolvasva láttam, hogy többet írtam benne a 

„háború és béke" témáról, mint amennyi utólag magamnak is tetszett.

Most erről a témáról csak keveset - hiszen az események úgy látszik egy 

sokkal komplettebb kommentárt adnak.

Az a pesszimista diagnózis, amiben úgy látszik végeredményben meg

egyeztünk, az nyilván közelebb van a valósághoz, mint a múlt októberi 

illúziók.

[ J Amit a biológiáról és a quantumelméletről írsz, nagyon érdekel, és 

nagyon szimpatikus nekem is. Az agyanatómiára vonatkozó megjegyzéseid 

különösen érdekesek. Én is azt hiszem, hogy ezt a lehetőségei komolyan kell 

venni: Hogy a lényegesen az élettel összefüggő folyamatok nem geometrizál- 

hatók, térben le nem írhatók. Hogy a mi fizikai testünk térbeli helye, és ezen 

belül minden folyamat geometriai lokalizálása, csak approximative lehetséges. 

És hogyha egy bizonyos ponton (amely talán csak elmosódottan van értel

mezve, úgy mint az alább következő példákban) túl forszírozzuk ezt a lokali

zálást, akkor épp olyan nehézségek, ellentmondások és álproblémák merül

nek föl, mint a speciális relativitásnál a távoli események egyidejűségének 

vizsgálásánál, vagy a quantummechanikánál a p és q egyszerre való meg

mérésének megkísérlésénél Nb. én elég sokat gondolkoztam, főleg tavaly 

óta, a quantum-mechanikában szereplő „megfigyelő" természetén. Ez egy 

olyan quasi-physiológiai segédfogalom. Azt hiszem, hogy tudom abstraktan. 

az ál-physológíai komplikációiból kivelkőztetve, leírni - és ez a leírás is ad 

egypár egészen tanulságos felismerést arra nézve, hogy hogyan lehet határo

zottabban intellektuális (tehát lényegesen az élethez kötött) funkciókat geo- 

metriátlanul (térbeli lokalizáció nélkül) leírni.

Nagyon érdekelnének a phsychophysikai parallelismusra vonatkozó további 

gondolataid Nb, Van valami ilyen szemponttól tanulságos irodalma az agy

anatómiának? Egyébként, ugye. hogy az izmok funkciója, és különösen a 

sérülések és műtétek utáni rekonstniálódási hajlama is ilyesmit sejtet; Hogy



nehéz térbelileg leírni azt ami történik, de talán könnyebb valami egyéb. pl. 

teleológikus elv alap|án. Ugyan én azt hinném, hogy a teleológikus felfogás is 

csak egy rossz közelítés. Amint a quantummechamkában a transzformációs- 

elmélet mutatja, vannak még egyéb nem-térbeli sémák is.

[ . J

Mi újság van (a lapokban olvashatón kívül) az egyetemen, különösen 

egyes emberekkel?

Sokszor üdvözöl

Jancsi,

P.S. Elfelejtettem még egy, Általad megemlített témára reflektálni, pedig az 

engem Ls nagyon foglalkoztat. Ez a fehér civilizáció - vagy inkább a termé- 

szettudományi-ipan civilizáció - |ovó)e, és Európa és Amerika szerepe. Kizárt

nak tanod, hogy itt a görög-római analógia találó volna?

Európa utóbbi 50 éve úgy hasonlít a peloponnésosi háború é.s az azt 

közvetlenül követő periódus történetéhez. Az identifikáció persze nem mindig 

tiszta 20 év előtt mintha Athén és Spária szerepet cserélt volna

Persze igaz, hogy a görög civilizációnak a rómaiak által való átvétele 

kapcsán sok nuance elveszett, de praktikus szempontból, Kr. e. 150-beli 

szemmel nézve mégsem volt ez egy olyan szomorú processzus: Mindenesetre 

legalább is 350 évvel meghosszabbította nagyjában gorog életformák léiezé.sét 

a világban És egy csomó szempontból javított is rajtuk.

És a mai, európai, „hellének" megítélésénél azt sem szabad szem elől 

téveszteni, hogy nagyrészük - hogy az analógiát folytassam - thráciai, macedón, 

vagy perzsa.
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12.
Ortvay Rudolf-Neumann Jánoshoz 

Budapest, 1939- április 10.

1939. április 10,
Kedves Jancsi,

szíves soraidat megkaptam és igen megörültem nekik Biztosíthatlak, hogy én 

is igen nagyra becsülöm a veled való levelezést. Nekem nagyrészt a társalgást 

is pótolja, mert itten szinte senki sincs, kivel beszélgetni tudnék és ezért igen 

hálás vagyok, ha az általam sokszor igen nyers formában felvetett kérdések

kel érdemlegesen foglalkozol

Előbb talán röviden politikai megjegyzéseidre reflektálok:

l Görögország - Róma és a Peloponnesosi háboni analógiáját igen találó

nak tartom, persze hogy ebből egyértelmű következtetéseket lehet-e a jövőre 

vonni, inkább kétlem.

2. Hogy egy más nép és főleg más kultúrkör megítélése hiányos, azt is 

elismerem Amerikában sok erő és sok bizonytalanság van Az utóbbi i.s 

reményekre jogosít, mert így lehető, hogy egészséges é.s örvendetes tenden-
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ciák jutnak uralomra. A mai állapotban igen sok negatívumot látok: sok tekin 

tétben Európa karikatúrája. Egy európai (nyugati) tendenciák korlátnélküli 

kifejlődése (kapitalizmus túltengése, meehanizálódás, egy sekélyes racionaliz

mus, ami abban áll, hogy pár könnyen átérthető szempontot a végletekig 

keresztül visznek, az akarat túlságos kultusza, ami egy igen agresszív, fél

művelt tömeg uralmához vezetett, Hasonlít ahhoz az őskori szarvashoz és 

mamuthoz, mely akkora szarvakat és agyarakat fejlesztett, hogy talán ezen 

mentek tönkre Egy női típus, ami nem akar kötelességről tudni. Kívülről nem 

támadható meg Amerika, hogy nem fog-e belepusztulni ezen belső bajokba, 

nem tudom [...] Pedig az egész emberiség (látod mennyire nem vagyok 

modern, mintha Herder idejében élnénk!) jövőjére szinte döntő fontosságú, 

milyen útra tér Amerika. Ha egy kisebbség kialakulna, ami képes volna egy 

magasabb életstílust uralkodóvá tenni! Általában azt hiszem az emberiség 

történetében a fejlődés több lehetősége áll nyitva és sokszor kis események 

erre, vagy arra irányíthatják. Ezért óriási a felelősség népeken és egyéneken 

Esetleg egy egyszerű, nem is kiváló és nem befolyásos egyén cselekedete, 

példája szűk környezetében valakinek felnyithatja szemét és világtörténeti 

fontosságúvá válhat. A vallásos mozgalmak erre sok meggyőző példát adnak

Igen örülök, hogy az agyműködésre vonatkozó megjegyzéseimet figyel

medre méltattad. Csak úgy látom, nem fejeztem elég világosan ki magamat 

Nem volt az a tendenciám azt állítani, hogy a térbeli leírás mondja fel a 

szolgálatot, csak azt állítottam, hogy az agyat, mint teljes rendszert kell figye

lembe venni és a rendszerhez rendelni az egyes lelki folyamatokat. (...)

Tehát az egyik állítás: I. Általános koordináták alkalmazása A másik: az 

idegsejtek, esetleg ezek elemei a molekulák diszkrét állapotai veendők figye

lembe (II) Ez voltaképp nem más, mint a fizikai (qu.m.) [kvanummechanikai] 

alapfelfogás átvitele a szervezetre, A diszkrét elemek felvétele az örökléstan

ban is döntő fontosságú volt. és ma tényleg úgy gondolják, hogy a gének 

molekulák, melyek szerkezetüket ugrásszeríien változtatják mutációnál (Jordán).

Talán egy „agymodell"-t lehetne szerkeszteni, amelynek segítségével job

ban lehetne konkretizálni e képet

A hozzárendelés keresztülvitelének másik nagy nehézsége, hogy a psychikai 

oldal ismerete rendkívül tökéletlen általában. Itt azt hiszem, hogy a fő dolog 

volna először a felmutatható elemek és azok vonatkozásainak lehetőleg elő

ítélet és hypothezismentes leírása Azt hiszem, valaki, ki a mai mathematika 

és fizika fogalmi apparátusán uralkodik, ez igen elősegíthetné, hogy ezen 

másnemű képződmények vonatkozásait, mondjuk önálló axiomatikáját fel

építse

Ez eszembe jutott, mikor a Te, a játékok elméletéről írt dolgozatodat 

lapozgattam Nem sok fogalmam van az u n mathematikai logikáról, próbál

ták ott a fogalom, következtetés, események definícióját? Nem volna-e szük

séges a grammatikai kategóriák feldolgozása, mondjuk a modern halmaz- 

elmélet szempontjából’ [. I

Ezen tág fogalomhasználatra épül fel a tudományos rendszer, és azt hiszem, 

itt még igen nagy eredményekhez vezethet a mathematikai iskolázottság, 

természetesen nem kész mathematikai fogalmak alkalmazása. Körülbelül azt
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kell megcsinálni a szellemi aktusok, szociális vonatkozások stb, területén, 

amit a mathematika megadott nagyrészt a természeti érzékelhető anyagokra 

vonatkozólag t.i. 3 vonatkozásokat kifejező axiómarendszert építette fel. Azt 

hiszem, e téren való nagyobb haladás előfeltétele a paralelizmus kérdése 

komoly munkába vételének És úgy látom, sokszor küzdenek filozófusok, 

hogy bizonyos vonatkozásokat, melyeket köznapi tág módon sejtenek, ponto

sabban kifejezzenek.
Én a paralelizmust csak, mint egyik elgondolás! lehetőséget említettem. 

Talán lehet másképp is gondolkodni. Talán csak az érzetelemeknek van 

megfelelője az agyban, míg az u n. szellemi aktusok (ítéletek, állásfoglalások 

stb.) egy újabb dimenziót képeznek, ami alatt azt értem, hogy független 

meghatározási elemekkel bírnak E szerint az u n anyagi világ quasi egy 

terület volna a „teljes", a szellemit is magába foglaló világban. Néha úgy tűnik 

fel, hogy e kép a közvetlen teóriákkal el nem rontott világképbe jobban illik 

be Minden idealisztikus (ismeretelméleti értelemben) rendszer ehhez simul 

jobban Az alapkategóriák az én és szembenálló tárgyak, melyekre az aktusok 

„vonatkoznak”, az anyagi világ csak a tárgyak egy csoportja. Mintha a qu.m 

felfogása is hasonló volna ehhez.

De talán elég ezen nagyon is „tág" meggondolásokból. [...]

Én tűrhetően vagyok, nem a legjobb egészségben. Tanulok angolul, úgy 

hogyha a viszonyok mégegyszer megengedik (ami igen kétes), szeretnék a nagy 

világba kimenni és nem a2 út előtt fárasztani magam 

Szívből üdvözöl

Rudolf
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13.
N eum ann János- O rtvay  Rudolfhoz 

W inslow , 1940. május 13.

1940. Május 13, Hétfő

Kedves Rudolf,

március 30/31 -i kedves leveledet egy pár nappal az elutazásom előtt meg

kaptam - és sietek válaszolni, de csak most jutok hozzá. Ugyanis kél hete 

állandóan útban vagyok Május 1-én elindultam autón Princetonból, Chicagó

ban találkoztam a feleségemmel, aki már előzőleg egy pár hete Nyugaton volt 

és azóta „kocsikázunk" mindenféle kerülőkkel California felé Nekem vég

eredményben Seattleban van dolgom (ez az Egyesült Államok északnyugati 

sarkában van, a Csendes Óceán és a Canadai határ közelében, Washington 

államban), t i ott Június közepétől Július végéig előadok így igyekszünk úgy 

odakerülni, hogy az út hat hétig tartson.

Az utazás körülbelül Kansas közepéig elég sivár, de onnan kezdve tájikig 

hihetetlenül szép és változatos - igazán szégyellem magamat, hogy 10 éven át 

mindig „jövőre" halasztottam el Amellett a legszebb részek - a Grand Canyon, 

Észak California és Oregon még előttünk vannak |. ..|



A fiziológia - chémia - quantummechanika témához ezt szeretném hozzá

tenni: Te is hangsúlyozod, hogy pl, az agy leírásánál a mai képeink és képze

teink túl bonyolultak. Tovább mennék: Nem bírom elhinni, hogy egy főben

járó fontosságú és mindenki által elementárisnak érzett folyamatokat leiró 

elmélet helyes lehet, ha nagyon komplikált. Ha ezeket az elemi folyamatokat 

rettenetesen összetetteknek és bonyolultaknak írja le. így már a mai quantum 

chémiától, és pláne a biochémiától instinktív iszonyom van. Nem tudom ezt 

jobban racionalizálni, mint a fenti kígyómondattal, és pláne - da durch fást 

keine Tatsachenkenntniss beschwert - nem tudok a mai helyett jobbat aján

lani. De hiszem, hogy mielőtt tovább jutunk, új terminológiát, új képeket 

(vagyis modelleket) kell mindezeken a területeken találnunk

A Mendel-féle elmélet, amelyet mint példát megadtál, erre a lehetőségre 

elég lellemző.

Felteszem, hogy a Te megjegyzéseidet amelyek az agyműködés kompli- 

káltságára vonatkoznak, úgy szabad értelmeznem, hogy ezekkel csak a hely

zet jelenlegi nehézségeit kívánod kiemelni.

I...I
A viszonthallásig

Sokszor üdvözöl

Jancsi.

PS. Princetonba Augusztus folyamán megyek csak vissza De a rendes cí

memre küldött posta (4-8 nap késéssel) addig is elér
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14.
N eum ann János - Fellner V ilmoshoz 

Princeton. 1940. augusztus 15.

Augusztus 15.

Kedves Villikém!

Bocsáss meg a válaszom késéséért, csak 6 napja vagyok itt és az élet még 

konfúzus.
Nagyon hálás vagyok a részletes leveledért. Az utunk vissza jó volt: Klári 

16 órát repült, némi „bumpiness“-el, főleg Albuquerque és Amarillo közölt, de

- a maga részéről - légibetegség nélkül. Marina és én 13 napig kocsikáztunk,

2 gumi defekttel, de minden mechanikai baj nélkül, 1 nappal Arrowhead 

Spnngsben és 1 1/2 nappal Grand Canyonban, ami nagyon kellemes volt. 

Hidd el nekem, hogy az én egyéni utazgatásaim bolonderiáinak levonása 

után ez volt messze a legkellemesebb vakáció hely és társaság régóta - csak a 

mi szaladgálásaink és betegségeink miau rossz a lelkiismeretem

Klári fogfájása nincs még lebonyolítva, de kezelésben van. Klárinak van 

már hajójegye Angliába és vissza: oda a „Washington”, még mint „troopship 

(vagyis szardínia módra), Szept 14-ikén, vissza a „Queen Elisabelh*, már mint 

„liner" első osztállyal. Nov. 22-ikén Viszont a passzus meg folyamatban van.



Nagyon kedves vagy hogy M -et illetőleg írtál, azt hiszem hogy nincsen 

semmi lehetősége a félreértésnek. Értem, hogy milyen feszültségek, stb. forog

hatnak ezirányban fenn. és nagyon jó volt Tőled, hogy ilyen kompletten 

elmesélted. Mégegyszer hálás köszönet.

Köszönöm, hogy szóltál a Tintner cikkét illetőleg, azelőtt felületesen 

láttam, de most elolvastam. Az interpretációddal, hogy az A és B esetei egy- 

egy imputációt adnak meg, míg C imputáció halmaz, amelynek egy „solution"- 

nak kellene lennie, egyetértek. De Tintner, illetve az általa citált szerzők, 

analízisével nem értek egyet. Az ellenvetésem ez:

A „modell" egy vasérctermelő, 1, egy acélgyáros, 2, és egy acélfogyasztó,

3. Nyilván 1 vagy 2 vagy 3 egyedül improduktív. Ezenfelül 1 plus 2 (3 nélkül) 

vagy 1 plus 3 (2 nélkül) vagy 2 plus 3 (1 nélkül) ugyancsak improduktív. 

Viszont 1 plus 2 plus 3 produktív, Tehát minden koalíció az (1,2,3) kivételével 

0-t ér, viszont az (1,2,3) koalíció érléke pozitív, mondjuk a. Ez esetben 

könnyű belátni hogy csak egy „solution” van, amely az összes megengedhető 

ímputációkból áll - vagyis mindazon (xj.x^x^) imputációkból melyeknél Xj 
£  0, * 2 - 0, X j £  0, és x j + X2 + .vj = a Ez magyarul úgy résumírozható, 

hogy „Nichts gewisses weiss mann nicht” [Amit nem biztosan tudunk, azt nem 

tudjuk] - de a „Theory of Games" (Játékelmélet] tagadhatatlanul ezt adja

Mármost én azt hiszem, hogy ez a „megoldás", sivár negativitása dacára, 

nem egészen helytelen. T i. tényleg nem látom hogy miért legyen 2 (a gyáros) 

előnyben a többiek fölött, vagy 2 és 1 (a bánya) a 3 (fogyasztó) fölött 

Mindegyikük ugyanúgy rá van szoailva a másikra bármely összeállításban. 

Hogy egyes relációkban az egyik mindig vevő, a másik mindig eladó, az nem 

igen lehet lényeges, legalábbis nem a schematizáció ezen fokán. Ha 2 vagy 1 

jobb pozícióban van mint 3, ennek más oka kell hogy legyen: Vagy az, hogy 

2-nek vagy 1-nek vannak oly alternatív lehetőségeik amelyek 3-nak nincse

nek (úgyhogy 1 vagy 2 vagy 1 plus 2 nem teljesen improduktívak); vagy az 

hogy 1 és 2 csakugyan egy „játékos" míg 3 sok „játékosának egymással nem 

feltétlenül összetartozó csoportja (vagy ha úgy 1 mint 2 mint 3 összetett 

csoportok, talán 1 és 2 kisebb vagy merevebb csoportok mint 3). Ha az 

ilyenfajta árnyalatok ki lennének a modellben fejezve, akkor lehetne nem- 

triviálus „solution”-ok után nézni Nb. rendkívül hálás volnék Neked ha vala

milyen, Neked értelmesnek tetsző modellt proponálnál. 3 játékosnál ismerem 

az összes „solution’’-t, 4-nél, ha kell, azt hiszem hogy meg tudom a lényegese

ket találni

Villikém, nem tudom kellően leírni, hogy mennyire örülök, hogy ez a 

téma érdekel, és nagyon hálás leszek Neked mindennemú kérdésért, problé

máért, kommentárén vagy kritikáért. Kérlek írdd meg. hogy hogyan látod a 

dolgot mostan.

Kérlek add át Édesanyádnak kézcsókomat, és mondd meg Neki, hogy 

mennyire sajnáljuk hogy ezúttal nem találkoztunk Vele 

Vali kezeit csókolva, 

ölel

Jancsi.
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15.
Ortvay Rudo lf - N eum ann Jánoshoz  

Budapest, 1941. január 29.
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Budapest, 1941 január 29

Kedves Jancsi,
dec 26. kelt szíves soraidnak igen megörültem. Múlt leveled persze elveszett, 

de örüiők, hogy legalább az én levelem és a dolgozat kezeidbe jutott Közben 

küldtem két különlenyomatot is neked, remélem, hogy kezeidhez jut. Mielőtt 

leveled engem leginkább érdeklő részeire felelnék, röviden elintézem a kisebb 

megjegyzéseket.

I...J
Rendkívül öriiiök, hogy gondolatmenelemmel egyetértesz és a publikáció

val is foglalkozol, sőt, ha jól értettem, le is fordíttattad? Ezért igen hálás 

vagyok, bár a dolgot formájában elég provizórikusnak tartom. Azt hiszem 

azonban, hogy a „fogalom-tér" koncepciójának átvitele és részletes kiépítése 

az általános logika területére némi jelentőséggel bírható, filozófiai kérdések 

szempontjából is.

Nagyon érdekel, amit az „én-problémá"-ról mondasz, persze igen jó lett 

volna, ha kissé részletesebben fejtetted volna ki. t...|

A játékokra vonatkozó dolgozatodat újból megnéztem és érdekelne, ha 

újabb eredményeidet lehetőleg népszerű formában velem közölnéd. Ez a 

dolgozat annak idején igen tetszett és azt a reményt keltette, hogyha sikerül 

érdeklődésedet az agysejtek kapcsolás-problémája iránt felkelteni, talán sike

rülni fog neked a problémát megfogalmazni. Én azt hiszem ezt csak egy 

outsider fogja megcsinálni és nem egy orvos, legalább a döntő impulzust 

illetőleg. Úgy látszik ez a probléma: Az agy felfogható mint egy hálózat, 

melynek csomópontjaiban vannak 3Z agysejtek. Ezek kapcsolatban állnak 

egymással, úgy, hogy minden sejt több más sejttől kaphat és több másnak 

adhat impulzust. Az függhet a sejt állapotától, hogy mely impulzust fogadja 

be és mely sejtnek (sejteknek) adja tovább, ez függhet attól, hogy megelőző

leg milyen hatásoknak volt kitéve. A sejt számára talán elégséges kevés 

számú lehetséges állapotot felvenni. (Bár épp az örökléstan mutatja, hogy a 

sejt mennyire differenciált, hisz sok száz gént ismerünk a kromoszómákban.) 

Az agy állapotát jellemezné, hogy a megszámozottnak gondolt sejtek melyik 

állapotban vannak Minden szellemi állapotnak egy ily eloszlás felelne meg, 

és minden reakcióra lényeges volna az állapot pl. hogy egy idegingerület 

hogy terjed. Talán egy automatikus telefoncentráléra emlékeztet, hol azonban 

a kapcsolás minden beszélgetés után megváltozik. Talán a mind rafináltabb 

technikai kapcsoló berendezések fognak termékeny analógiát szolgáltatni.

A nagy baj, hogy az orvosok, kik a tényeket ismerik, annyira ellenségesen 

állanak szemben absztraktabb gondolkodással 

Igen önilök, hogy az ösmerősök jól vannak 

Szívből üdvözöl

Rudolf



16.
Ortvay Kudolf-Neumann Jánoshoz 

Budapest. 1941. február 16.
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Budapest, 1941. február 16.

Kedves Jancsi,

(...] Most egy más dolgot szerelnék említeni: most mindenki organizációról, 

totalitásról beszél. A technikában a mai számológépek, automatikus telefon- 

központok, magasfeszültségű berendezések, mint kaszkádtranszformáior épp

úgy mint rádió feladó és felvevő berendezés, de egy gyári üzem és egy 

hivatal, mind példák ilyen organizációkra, Azt hiszem mindezeknél van közös 

elem, ami axiomatizálásra alkalmas Nem tudom, történt-e már kísérlet ezen 

irányban? Engem azért is érdekelne, mert azt hiszem, ha sikerül élesen kiemelni 

az organizációra, mint olyanra lényeges elemeket, ez áttekintést nyújt a lehe

tőségekre. és megkönnyíti olyan rendszerek megértését, mint pl. az agy 

Szívből üdvözöl

Rudolf

17.
Megmentett munkatársak - Bay Zoltánhoz 

Újpest, 1944. szeptember 23.

Méltóságos Újpest, 1944. szeptember 23-

Dr Bay Zoltán

műegyetemi ny. r. tanár úrnak

Alulírottak legmélyebb hálánknakiadjuk kifejezését azért az önfeláldozó kiál

lásért, amelyet Professzor Úr magunk és hozzátartozóink életének megmen

tése érdekében kifejtett.
Tökéletes tudomásunk van arról, hogy Professzor Úr hány esetben állásá

nak és egész létének kockára tétele árán is a legenergikusabban síkra szállt 

mellettünk. Vonatkozik ez július 3-i eseményekre is, amidőn egyedül Pro

fesszor Úr leghatározottabb kiállásának lehet köszönni, hogy megmenekül 

tünk a deportálástól.
Mindezekért fogadja Professzor Úr soha el nem múló hálánkat és ragasz

kodásunkat
Dallos György W inter Ernő

Katona János Viola Gyula

Szigeti György Lakatos Gyökgy

Dk. Bakta István RP.i>i  Endre

Ecker Ári>Ai> Holló Imrf

Kfnczlf.h Ö dön Goldmann István

Mfnde László
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UJpest,1944 szeptember 23.

Méltóságos

Dr. B 4 y Z o l t á n  

műegyetemi ny.r.tanár urnák

ü 1 p e e t

Alulírottak legmélyebb hálánknak adjuk kifejezését 

azért az önfeláldozó kiállásért,amelyet Professzor Ur magunk 

és hozzátartozóink életének megmentése érdekében k ife jte tt.

Tökéletes tudomásunk van arról,hogy Professzor Ur 

hány esetben állásának és egész létének kockáratétele árán 

is a legenerglkusabban síkra szállt mellettünk.Vonatkozik ez 

Jullus 3.-1 eseményekre ls,amidőn egyedül Professzor Ur leg

határozottabb kiállásának lehet köszönni,hogy megmenekültünk 

a deportálástól.

Mindezekért fogadja Professzor 0r soha el nem múló 

hálánkat és ragaszkodásunkat.



18.
Magyary Zoltán - Molnár Kálmánhoz 

Héreg, 1945. március 24.

937_______________________________________Magyary Zolán - Molnár Kálmánhoz, 1945

Héreg, 1945. 111. 24.
Kedves, jó Barátom!

A régi világ összeomlott. Mulasztásaiért, hála Istennek nem érzem magam fe

lelősnek. Nagyon mély változás lép a helyébe, amelyet megértettünk és Fele

ségemmel együtt készültünk a nagy feladatra, hogy szerencsétlen országunk 

az új világba annak helyes felismerésével illeszkedjék bele. Az átmenetet a ta

tai „mintajárásban” akartuk átélni, amelynek fejlesztéséért teljes odaadással él

tem. Fájdalom, a háború ezt a járást várakozásom ellenére kegyetlenül megta

posta és itt a tegnapi napon a lelki megpróbáltatásnak olyan mélypontjára ju

tottunk, amely elzárja az átjutás útját és elveszi a jövőbeli eredményes közre

működés reményét. (...)

Dxxx Dxxx-nál hagytam a megmaradt pénzünket, 3000 P-t azzal a kíván

sággal, hogy azt Hozzád juttassa el. Arra kérlek, hogy abból egyszerű elteme

tésünk költségeit fedezni és alkalmas időpontban arról is gondoskodni mél- 

tóztassál, hogy egy szekér a koporsóinkat Tatára, a környei úti temetőben lé

vő családi sírboltunkba átszállítsa A megmaradó pénzt pedig légy szíves a hé- 

regi egyházközség céljaira fordítani legjobb belátásod szerint.

Nem tudom, hogy Édesanyám, akit végtelenül szeretek, és 76 éves, vala

mint Öcsém, akinél most lakik, Budapesten élnek-e? Az a kérésem, hogy a 

mellékelt levelet, az első alkalommal hozzá eljuttatni méltóztassál. Lennél szíves 

ugyanakkor a Magyar Közigazgatástudományi Intézetet (Kiss István és Elek 

Féter) is értesíteni, megmondván nekik, hogy állandóan a legnagyobb szere

tettel gondoltam Rájuk és Többi kedves Tanítványaimra és imádkoztam min

dig értük. Azt kérem, méltányolják, hogy méltatlan és megalázott életet élhe- 

tőnek nem tartok, és azt szeretném hinni, hogy életemet így sem fogják befe

jezetlennek tartani.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökkön örökké. Ámen!

Magyary Zoltán

Kedves Plébános Úr! Ezt a levelet, amely az én érzéseimet 100%-ban tar

talmazza, kérem, hogy egyszer kivonatosan írja meg Hadzsy Olga szoc test 

társ. (Schl3chla) rendtagnak (XI. Ábel Jenő u. 23 vagy Magyar-Francia Pamut- 

ipargyar), aki a legjobb barátom Utolsó percemig nagy szeretettel gondoltam 

rá, s kérem, hogy imádkozzon ő is értünk

Tisztelettel, szeretettel (Annuskának)
Magyary Zollánné



19.
Gábor Dénes - Selényi Pálhoz 

Rugbv, 1947. március 17.
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Dr. Selényi Pál úrnak 

Budapest, V.

Katona József u. 26.
1947. március 17

Kedves Barátom!

Nagy élvezettel olvastam el az elektroncsövek mechanikájára vonatkozó cik

keit. Ezeken bizony rajta van az Ön jellegzetes egyéni pecsétje: Kísérletileg 

beigazolni azt is, amit mások bizonyíték híján is hajlandók elfogadni. Mainap- 

ság bizony sajnos nagyon kezd kiveszni az ilyenféle kritikus szellem a fiziká

ból, a klasszikus fizikát mindenki befejezettnek nézi. Pedig korántsincs befe

jezve, mert nemcsak a b a klasszikus fizika határa, hanem az eVmd (a klasszi

kus elektronrádius reciproka) szintén rejtélyes paradoxonokra vezet. Sajnos 

ezekhez nemigen lehet közelférkőzni azokkal a szép, elegáns egyszerű kísér

letekkel, amelyeket Ön annyira kedvel, hanem csak kétszáz tonnás cyclo- 

tronokkal és synchrotronokkal!

Én is sokat foglalkoztam az utóbbi években az elektroncsövek elméleté

vel, amint azt látni fogja két munkámból, „Energy Conversion in Electronic 

Devices", Journ. I.E.E. és „Stationary Electron Swarms in Electromagnetic 

Fields", Proc. Roy Soc. De ezenfelül még sok mindent összeírtam, amit nem 

publikáltam. Kidolgoztam az elektroncsövek elméletét hamiltoni formában, 

vagyis olyan formában, hogy a valósággal beálló karakterisztika stb extrémmá 

tesz egy bizonyos tér-idő integrált. Ez többek között az energia-impulzus 

egyensúlyt is tartalmazza. Változó mágneses terek esetében még van egy kis 

nehézség, amelyet nem értem rá legyőzni, talán majd egyszer ezt is publiká

lom. - A publikációmból azt a benyomást szerezhetné, hogy egészen teoreti

kus fizikus lettem, de ennek inkább az az oka, hogy a kísérleti munkáim nem 

voltak alkalmasak publikációra. Bizony tíz éve nem publikáltam semmit a kí

sérleteimről, pedig csaknem egész nap kísérletileg dolgozom és csak este 

érek rá teoretizálni.

Teóriáról lévén szó, eszembe jut persze a mi öreg kiváló szegény bará

tunk, Bródy Imre. 1945 novemberében Born professzornál jártam Edinburgh- 

ben, egy kis előadást tartottam a kollokviumában és utána családi körben be

szélgettünk róla. Born 25 év után is nemcsak kitűnő fizikusként emlékezett 

rá, hanem nyilvánvaló szeretettel is emlegette Önről is beszélgettünk, mert 

ott volt Reinhold Fürth, a volt kiváló prágai fizikai tanár (most Londonban, a 

Birckbeck College-ben magántanár), aki ismeri Önt. Megvallom, annak a pél

dájaként került Önre a szó, hogy mennyire nem érdemes Magyarországon jó 

fizikusnak lenni! - Néhány hónappal később Cambridge-ben találkoztam 

Kudar Jánossal, és tőle hallottam először, hogy szegény Bródy és Preisach



Fen hogyan pusztultak el. Csak hajszálon múlott, hogy Preisach Feri itt nem 

ragadt Angliában 1939-ben. Orowan okosabb volt, elfogadott egy nevetséges 

kis állást. Most már nagy tekintélye van, a legjobb kísérleti fémkutató híre van 

Angliában é.s kétségtelenül megkap egy professzorát előbb-utóbb.

Külön kell reflektálnom végül a nagyon érdekes cikkére a szelénegyenirá- 

nyítókról. Ez azért érdekes, mert a mi cégünkben bizony még mindig nem tu

dunk rendes szelénegyemrányítókat csinálni! Meg fogom próbálni megpendí

teni a témát a főnökömnél, hogy nem lehetne-e Önt pl. 6-12 hónapra Angliá

ba hozatni, ha kedve van rá. Sajnos a főnökömnek meglehetős előítélete van 

idegen fizikusok ellen, nyilván én vagyok az oka, mert 12 év alatt még egyet

len direktíváját sem fogadtam el! De azért jól megvagyunk csak éppen amint 

gyakran mondogatja, egy Gábor éppen elég neki!

A különlenyomataimat külön borítékban küldöm 

Baráti üdvözlettel

Gábor Dénes

939_____________________________________________Gábor Dénes - Selényi Pálhoz, 1947

20.
Gábor Dénes — Selényi Pálhoz 

Rugby, 1947. október 12.

1947 Október 12

Kedves Pál Barátom,

Ezer bocsánat, hogy annyira késlekedtem a válaszommal a május 18-i levélre, 

hogy a szept. 27-i levele is megelőzött. De meg kell magyaráznom, hogy 

július vége óta egyáltalán senki levelére nem válaszoltam. Időnként fejest ug

rok egy új problémába, és olyankor az a módszerem, hogy nappal dolgozom 

rajta, éjjel álmodok róla, é.s minden egyéb gondot, elintéznivalót félreteszek. 

Nem ajánlom mindenkinek ezt a módszert, én sem bírom ki tovább, mint cca. 

kél hónapig, és én is csak olyankor alkalmazom, ha a probléma nem annyira 

mély, mint komplikált, úgyhogy sok részletét kell egyszerre a szemem előtt 

tartanom Mély problémánál jobb a matematikusok módszere: jól átgondolni, 

azután elfelejteni néhány hónapig! - Kár, hogy egyelőre nem írhatom még 

meg, hogy mi voll ez a probléma, tudom, nagyon érdekelné Önt Egy másik 

problémám is volt, májusban és júniusban, amelyről szintén nagyon szívesen 

írnék, mert tudom mennyire érdekelné Önt mint az interferenciák régi szak

emberét. Ez most már kísérleti stádiumba jutott, de meg kell várnom a kísér

letek eredményét mielőtt írok róla.
Visszatérve kedves és megtisztelő meghívására, nagyon szívesen mennék 

egyszer Budapestre előadást tartani, de sajnos egyelőre nem látok rá módot 

Az igaz, hogy Édesanyám itt él velem most már 15 hónapja, de azért még 

összeköt Pesttel nemcsak az élő barátaim, hanem a két sír is, Édesapámé és 

Gyuri öcsémé. Csak sajnos nem könnyítik meg otlan az angol állampolgárok 

látogatását Édesanyám és Bandi öcsém haza akartak látogatni a nyáron, de



eltanácsolták őket. Azonkívül hosszú is az utazás és költséges is, és nem téte

lezem föl, hogy akár az Elektrotechnikai Egyesületnek, akár a Természettudo

mányi Társulatnak módjában lenne a költségekhez hozzájárulni. így tehát na

gyon köszönöm a megtiszteltetést, és később majd vissza is térünk rá, de egy

előre várni kell kissé. - Mire majd mehetek Pestre, addigra majd azt remélem 

érdekesebb dolgokról is beszélhetek, mint az elektrodynamikai és közleke- 

déstani munkámról. Ha nem tévedek, az a kél probléma, amelyre fent kissé 

dodonai stílusban hivatkoztam, életem két legjobb ötlete.

Sok meleg üdvözlettel
Gábor Dénes
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21.
Gábor Dénes - Bay Zoltánhoz 

Rugby, 1948. február 23.

1948 február 23

Kedves Professzor Úr!

Ma érkezett meg a különlenyomata a holdról visszavert mikrohullámokról, 

azonnal elolvastam és sietek hogy kifejezzem őszinte bámulatomat. Mint 

fizikai-technikai teljesítmény olyan színvonalon áll amelyet Európában csak 

nagyon ritkán ének el, de ha hozzáveszi az ember hogy a számításokat az 

összeomlás alatt végezték el, a kísérleteket pedig a csaknem tönkretett ország

ban, egyidejűleg az Egyesült Izzó csudálatos fölépítésével, csaknem hihetet

len. Csodás, hogy milyen serkentően hathatnak a katasztrofális külső körül

mények, másutt is megfigyelhető volt, a francia fizikusok is különb kísérleti 

munkát végeztek a háboníi alatt mint előtte. Mi itt Angliában úgy látszik nem 

kaptunk elég nagy pofont, kissé bágyadtak vagyunk, és szeretném látni mit 

szólna a főnököm ha azt proponálnám hogy a holddal akarok érintkezésbe 

lépni! Még azt sem tudom, keresztül tudom-e vinni a terveimet, hogy Ameri

kával érintkezésbe lépjek kábeltelefonon?

Erről, és más újabb munkáimról mellékelek néhány különlenyomatot 

Szigeti György jelen voll egy előadásomon, és talán már élőszóban referált 

róla Nagyon örültem hogy végre beszélgethettem vele az Önök nagyjelentő

ségű galvanolumineszcencia kísérleteiről. Remélem, hogy nemsokára alkal

muk lesz ezeket folytatni, azt hiszem ez az egyetlen komoly kilátás további 

jelentős haladásra az elektromos világítás terén.

Meleg üdvözlettel

Gábor Dénes
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C I L S N A W  L O O C E .

8 1 LTON R t » 0 .

R U C B Y

19«8 február 23

Kedves Professzor Url

He érkezett meg a kUlönlenyomste a holdról 

viaszeTert mikrohullámokról, azonnal elolvastam és sietek hogy 

kifejezzem őszinte bámulatomat. Mint fiz ika i- techn ika i teljesítmény 

olyan színvonalon á l l  amelyet Kurópébsn csak nagyon r itk án  értek e l, 

de ha hozzáveszi az ember hogy a számításokat a* összeomlás a la t t  

végezték e l ,  a k ísérle teket pedig a csaknem tönkretett országban, 

egyidejűleg az Egyesült Izzó csudálatos fö lép ítéséve l, csaknem 

h ihe te tlen . Csodás hogy milyen serkentően hathatnak a k a ta sz tro fá lis  

külső körülmények, másutt ls  megfigyelhető v o lt , a francia fiz ikusok 

ls  különbb k ís é r le t i munkát végeztek a háború a la t t  mint e lő tte . Ml 

i t t  Angliában úgy lá ts z ik  nem kaptunk elég nagy pofont, kissé bágyad

tak vagyunk, és szeretném lá tn i  m it szólna a főnököm ha azt proponál

nám iiogy a holddal akarok érintkezésbe lépn i! Még azt sem tudom, 

keresztül tudom-e v inn i a terveimet hogy Amerlkávsl érintkezésbe 

lépjek kábsltelefonon?

E rrő l, és más ujsbb munkáimról mellékelek néhány külöale- 

nyomatot. Szigeti György Jelen vo lt egy előadásomon, és ta lán  már 

élőszóban re fe rá lt  ró ls . Nagyon örültem hogy v5gre beszélgethettem 

vele az Önök nagyjelentőségű galvanolumlneszcencla k ís é r le te ir ő l .  

Heuélem hogy nemsokára alkalmuk lesz ezeket fo ly ta tn i, ezt hiszem 

ez az egyetlen komoly k ilá tá s  további Jelentős haladásra az elek

tromos v ilá g ítá s  terén.

Meleg Odvftxlettel

Oábor Dénes



22.
Gábor Dénes - Selényi Pálhoz 

Rugby, 1948. október 9.
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1948 október 9

Kedves barátom,

utolsó levelemben, amelynek talán már egy éve, jeleztem, hogy ráakadtam 

egy új optikai elvre, amely Önt mint öreg optikust bizonyára különösen fogja 

érdekelni. Röstellem, hogy kissé késve küldöm el a mellékelt különlenyoma- 

tot, közben talán már hallott is róla. Három héttel ezelőtt előadást tartottam 

Brightonban, a British Association fór the Advancement of Science évi kong

resszusán, és ennek az előadásnak nagy híre kelt, a rádión is megemlítették 

és a New York Timesban is megjelent róla egy részletes riport. Talán kissé 

korai a publicitás, mert az új „diffrakciós elektron mikroszkóp"-on csak most 

indul meg a munka, és valószínűleg beletelik néhány évbe, mielőtt felül tud

juk múlni a jelenlegi típus teljesítményét. (...)

Marton Laci nemrég itt járt, és nagyon mulatságos volt, mikor két kong

resszuson ünnepelte egymást a két volt Markó-reálista, ő mint az amerikai, én 

mint az angol elektronmikroszkópikusok képviselője!

Abban a reményben, hogy az Ön munkája is kielégítően halad 

baráti üdvözlettel

Gábor Dénes

23.
Gábor Dénes - Selényi Pálhoz 

Rugby, 1949. január 1.

1949 január 1
Kedves Barátom,

először is engedje meg hogy szívből gratuláljak, ha kissé késve is, az elisme

résekért, amelyekben végre része volt (Ezek az elismerések sokkal jobban el

késtek, mint az én levelem, jó huszonöt évvel!) Nagyon boldog vagyok, hogy 

végre megkapta a magántanárságot, bár ez igazán 1918-ban volt hivatalos, és 

a rendkívüli tanárságot, amely szintén vagy 1925 körül lett volna esedékes, ha 

a szerencsétlen politika nem játszott volna közbe A Tudományos Akadémia 

levelező tagsága már szebb elismerés, bár sokan megkapták a rendes tagsá

got, tizedrész annyi érdemmel. Jó sok munkával is jár azonban ez a megtisz

teltetés (Eötvös Loránd munkáit is kiadhatta volna már 25 évvel ezelőtt az 

Akadémia )

(...I

A diffrakciós mikroszkopia optikai részét befejeztem, leírtam egy hosszú 

cikkben, amelyet elfogadott a Royal Society Pebr. 17-én tartok róla előadást a



Royal Society előtt, Londonban Azt hiszem már megemlítettem, hogy a British 

Assodation előtt is beszámoltam róla, szeptemberben.

Miután Ö n , - jogosan, - elégtelennek tartja az előzetes magyarázatot, de 

nyilván nem értette meg egészen az elvet és alkalmazását, hadd magyarázzam 

el egy kicsit. Először is az utolsó megjegyzésére válaszolok. Persze teljesen 

igaza van, ha kis aperturával állítjuk elő a diffrakciós diagramot, abból nem 

rekonstruálhatunk finomabb részleteket, mint amennyit az Abbe-föltétel meg

enged. A vicc az, hogy míg eddig csak cca. 0.005 aperturát lehetett használni 

elektron mikroszkópokban, miután nagyobb aperturákat meghiúsított a szféri

kus aberráció, diffrakciós diagramot („hologranV'-nak nevezem, m én „holos"-t 

vagyis „mindent" tartalmaz) felvehetünk pl. 0.05-ös aperturával. Persze az 

elektron-kondenzor nem állíthat elő pl 0 5 A átmérőjű fényforrást, sőt, ha pl. 

O OOS aperturával a fénykéve legkisebb átmérője 5 A, akkor ha 0.05-re nyitjuk 

ki az aperturát, 5000 Angströmre növekszik a fénykorong De ez nem számít, 

csak az a fontos, hogy a nominálisan vagy Gau,ss-i átmérő legyen 0.5A, mert 

csak az a fontos, hogy a koherencia feleljen meg, úgyhogy a hologram külső 

kerületén, 0.05 szögnek megfelelőleg, ne legyenek elmosva a diffrakciós sá

vok. Vagyis kiindul az ember egy kis lyukból, amilyen kicsit csak tud csinálni, 

pl. egy mikron átmérővel, ezt nominálisan lekicsinyítjük 20 ezerszer és ezzel 

világítjuk meg a tárgyat. Ezt nemcsak teóriával, hanem optikai kísérletekkel is 

igazolom, cca 5 mikront tudtam feloldani egy fénykévével, amelynek jó 100 

mikron volt a legkisebb átmérője Persze a rekonstrukcióban gondosan utá

nozni kell az eredeti szférikus aberrációt.

Most néhány szóval megpróbálom megmagyarázni a rekonstrukció elvét 

A fölvételben a fotografikus lemez egy pontjában a fényamplitudő az összege 

lesz 1.) a pnm ér amplitúdónak, p 2.) a szekundéramplitudónak, 5. A lemez

persze nem tud semmit a fázisokról, csak a

TöiTitei _________ rezultáns amplitúdót, J '-1 regisztrálja Most

kopírozzuk a lemezt, és a kópiában a trans- 

missió t r-al lesz arányos. Miután p nagy s- 
hez képest, amint a mellékelt vázlatból lát- 

RekooBtrukeió I hatja, a szekundér amplitúdó, s, helyett a

rekonstrukcióban megközelítőleg s-nek azt 

a komponensét kapjuk meg, amely meg

egyezik fázisban a primér am plitúdóval. 

Ezt úgy képzelhetjük mintha az összege lenne egy l/2s amplitúdónak, és egy 

l/2s*-nek, amelynek ellenkező előjelű fáziseltolása van a primérsugárhoz ké

pest. Az első Huygens elve szerint megfelel az eredeti objektumnak, csak éppen 

felére esett a kontraszt (amin kontrasztos fotográfiával lehet segíteni) A másik 

hullám, l/2s* pontforrás esetében egy virtuális képből indul ki, amely ikre, vagy 

tükörképe az objektumnak a pontforráshoz képest, vagyis nincs ugyanabban a 

.síkban, úgyhogy a kettőt külön-kiilön lehet szemügyre venni. - Szférikus aber

ráció jelenlétében csak az eredeti kép lesz éles, a tükörképe elmosódott, ami kí

sérleteink szerint nagyon előnyös. - Minden jókívánságommal az új évre 

meleg üdvözlettel
Gábor Dénes
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24.
Neumann János - Bay Zoltánhoz 

Los Alamos, 1949. január 7.
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1948.Január 7.

Kedves Zoltán,

nem tudom kellően megírni, milyen nagy örömmel tudtam meg a Kedves Új

évi üdvözleteidből, hogy végre a veszélyeztetett zónán kívül vagy, és Ameri

kában telepedtél le Indirekt híreket erről már hallottam, de az Újévi lapod 

volt a pozitív é.s autentikus értesítés Bocsáss meg, hogy csak ilyen késve fele

lek. de december 15-ike óta el vagyok Princetonből, és így a leveled csak ké

séssel és kerülővel jutott el Január 20-ika körül megint Princetonban leszek.

Nagyon remélem, hogy hamarosan látni fogjuk egymást Talán tudod, 

hogy én az utóbbi időkben legnagyobbrészt nagy sebességű, automatizált, 

számoló gépekkel foglalkoztam - jelenleg több munkatárssal együtt egy ilyen 

gépet konstruálunk az Institute fór Advanced Study keretén belül, Princeton

ban, Az e téren használt és még inkább a jövőben használandó technikáknak 

sok érintkezési pontja van a Te nagy sebességű számlálási és erősítési eljárá

saiddal Nagyon örülnék, ha ezekről a dolgokról egyszer elbeszélgethetnénk 

Én Febmár közepe felé alighanem Washingtonban leszek pár napig - de 

nem kerülsz Te esetleg korábban New York és Princeton környékére?

A mielőbbi viszontlátásig sokszor üdvözöl

Neumann Jancsi.

A levél helyes dátuma 1949- január 7

Bay Zoltán

25.
Szent-Györgyi Albert - N eum ann Jánoshoz  

Woods Hole, 1949. jún ius  15.

1949 június 15

Kedves János!

Amióta csak átiottem az Egyesült Államokba, keresem a lehetőségeket, hogy 

találkozhassak veled A napok, hetek, hónapok múltak. A cselekvési energiám, 

hogy ezeket a sorokat leírjam, valami olyasmiből ered, amit csaknem baleset

nek vagy katasztrófának minősítenék Hadd írjam ezt le neked.

Tíz évvel ezelőtt kutatásokat kezdtem az izommal kapcsolatban Nem 

mintha az izom, mint olyan érdekelt volna, de meg voltam győződve, hogy az 

izom a legalkalmasabb anyag az élet alapelveinek tanulmányozásához A te

rület gyorsan feltárult, és a több vonalon egyidejűleg folytatott munka oly 

messzire vitt bennünket, amilyen messzire a kémia valakit elvihet Hamar el

jutottam azonban ahhoz az elbátortalanító következtetéshez, hogy a biológiá

hoz az igazi kulcs a kvantummechanika, amely azt mondja, hogy a valóságos



változások nem elsődleges vegyérték szintű változások, hanem a fehériemole- 

kula belsejében (vagy még pontosabban a fehérje nuklein-sav komplexben) 

bekövetkező elektroneloszlásbeli változások. Nekem ez személy szerint azért 

elbátortalanító, mert nem remélhetem azt, hogy a kvantummechanikát oly 

mértékig uraljam, hogy tudásomat a probléma megoldására alkalmazhatnám 

Azt reméltem, hogy elméleti fizikusokkal való együttműködésem eredménye

ket hozhat.

Hogy rövidre fogjam a történetet: ónási anyagi áldozatok és problémák 

árán sikerült Gombás Palit idehoznom. Úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb 

rendben lesz, A haditengerészet érdeklődött és szerződést ajánlott nekünk, 

amely Palinak biztonságot és egy asszisztenst jelentett

A múlt héten Gombás Bostonba ment „egy rövid látogatásra”. Sosem tért 

vissza, de egy levelet küldött nekem, amelyben közölte, hogy visszautazott 

Magyarországra. Úgy gondolom, hogy ez a magányos kaland nem voll ínyére, 

és hogy a magyar kormány szintén erre az útra kényszerítene őt fenyegetések

kel és csábításokkal Így állok itt most cserbenhagyottan, reményt vesztetten és 

segítség nélkül. Nem hiszem, hogy lenne a földön az élet kvantummechaniká

dnál érdekesebb és izgalmasabb probléma, de én segítség nélkül vagyok.

A probléma egyáltalán nem reménytelen Biológiai adataim azt mutatják, 

hogy a fehérje-részecske mint egész viselkedik, és egy kémiai kötésnyi felvett 

vagy leadott energia az egész részecskén oszlik meg. így az első lépés az volt, 

hogy egy olyan energiasáv szerkezetet keressünk, amely megengedné az 

energiaátviteli, Egyik tanítványom Leedsbe ment, hogy Evanssal dolgozzék 

Coulson felügyelete alatt, és ők a molekuláris pályamódszerek segítségével 

azt találták, hogy a H-kötések által kialakított rendszerben az elektronok nagy 

mobilitással kell, hogy rendelkezzenek Találtak egy energiasáv szerkezetet, 

és nagyon közelítő számítást hajtottak végre a sávok szélessége és távolsága 

tekintetében A tanulmány most van nyomdában Az az érzése, hogy a H-kö

tések ilyen rendszere bizonyos mértékig biológiai történéseknél is szerepet 

játszhat, de nem ez a leglényegesebb,
Kémiai adataim azt jelzik, hogy a töltési pontok kialakulása és eltűnése je

lentős tényező Ez egy további n>egfontoláshoz vezetett el. Ha a CO a fehérje- 

láncban negatív lesz, az N pedig pozitív, akkor ez a szerkezet a töltetlen és a 

töltött szerkezet között rezonál, a töltött N szerkezetében hasonlóvá lesz a C 

atomhoz, és ennek az N-nek a pályái átfedésbe kerülhetnek a második szom

szédos C atom pályáival.

O

C, N -  C'
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ahogy azt a nyíl mutatja. Mindezt kiszámíthatjuk a rendszer felépítése során 

saját értékeiből Lehetséges, hogy az energiasáv szerkezet kiterjed az egész 

peplidláncra és a protein e töltött és töltetlen állapot között rezonál

Nagyon nincs a lábam alatt szilául talaj, amikor ezekről a problémákról 

iK-szélek, de Gombással folytatott számos megbeszélésem alapján az a benyo

másom, hogy a probléma nem reménytelen, és a számítások hamarosan olyan



előrejelzésekhez vezethetnek, amelyek kísérletileg ellenőrizhetők. Azt is ér

zem, hogy egy biológus, mint magam, közreműködése hasznos lehet, továb

bá, hogyha a fizikus és a biológus külön-külön dolgozik, kevés az esélye, 

azonban együtt igen messzire juthatnak.

Talán nagyon ambiciózusnak hangzik, ha megkérdezlek nincs remény ar

ra, hogy érdeklődnél e problémák iránt? Hogy egy kicsit együtt dolgozhat 

nánk? Az ilyenfajta munka igen nagy mennyiségű számítással jár, ami megle

hetősen időigényes, de én tudnék biztosítani egy asszisztenst és egy számolót, 

aki a te irányításod mellett dolgozhatna és elvégezhetné a rabszolgamunkát 

Ha a legcsekélyebb esélyt is látod erre, örömömre szolgálna, hogy felkeresse

lek Princetonban. De hasonlóképpen találkozhatunk Woods Hole-ban is. Igen 

tágas és nagyon szép otthonom van itt, közvetlenül a tenger partján Nem 

tudnál átjönni (feleségeddel) és némi időt velünk tölteni? Van egy kis nyara

lóm is (nagyon szép), amely július 6-tól üres, 5 méternyire a víz szélétől Ott 

teljesen független lehetnél, ha erre vágysz Woods Hole csupán egynapi gép

kocsiul Frincetontól. Nem vágysz arra, hogy amint lehet, átjöjj ide? 

Csodálatosan hűvös, nagyon sok napsütéssel.

Üdvözlettel

Szent-Györgyi A

Ui Meg vagyok győződve arról, hogy az egész jelenlegi biokémia idejétmúlta 

középkori ügy, és egy teljesen új biokémia kezdődik, amint a kvantummecha

nika ráteszi a kezét.

Ha nem látsz lehetőséget az együttműködésre, adnál nekem tanácsot?
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26.
Neumann János - Bay Zo ltánhoz  

Los Alamos, 1949. június 21.

Los Alamos, 1949. június 21, kedd
Kedves Zoltán!

Mégegyszer meg szerelném Neked mondani, hogy mennyire örültem, hogy 

elutazásom előtt találkozhattunk, és hogy volt egy alkalmunk az .eleetron 

multiplier” és a számológép problémakörökről és ezeknek az érintkezési 

pontiairól beszélgetnünk Tisztán látom, hogy lényeges dolgokat tanultam 

Tőled, és 3 meggyőződésem egyre erősebb, hogy az „eleetron multiplier" a 

számológépek terén a jövőben valószínűleg lényeges szerepet fog játszani.

Időközben tovább gondolkoztam a rácsos (vezérelt) „el.mull.” lehetősé

geiről, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy a legokosabb, ha mégis 

spontán írok az ONR mathematika osztályfőnökének, Dr. Rees-nek Ezt ma 

megtettem A lehető legerősebben figyelmébe ajánlottam a Te ..el.múlt" pro

jektedet. Nb hálás lennék Neked, ha megírnák nekem, hogy az ONR-al való 

tárgyalásaid egyébként hogy haladnak



| J

<X~'___________________________________________Neumann Jánoa - Bay Zoltánhoz, 1949

^ — y  i- ,
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Még egy kormány-körökben ismerős csoportról azt hiszem, hogy rövide

sen érdeklődést fog mutatni az „el.mull."-jeid iránt, de erről inkább akkor 

referálok bővebben, ha konkrétabb formát ölt

A viszonthallásig és viszontlátásig, sokszor üdvözöl 

kész híved

(Neumann) Jancsi. 

P.S : A postám via Princeton mindig minimális halasztással elér.

949__________________________________ Szem-Györgyi Albert - Neumann Jánoshoz. 1950

27.

Szent-Györgyi Albert - Neumann Jánoshoz 
Woods Hole, 1950. november 15.

15/X1

Kedves Jancsi

Végtelen örülök, hogy könyvem tetszett. Most már nyomják. Első példányom 

Neked fogom küldeni.

Nemrég Bay Zotyival kisütöttünk valamit, ami Neked is fog tetszeni s 

aminek talán van köze a gondolkozás, illetőleg ideg-mflködés mechanizmusá

hoz. A kis cikk nemsokára a Scienceben fog kijönni

Nem jártok egyszer erce’ Nagy öröm lenne titeket viszontlátni 

Melegen ölel

Albert.

28.

Neumann János - Bay Zoltánhoz 

Washington, 1955. december 5.

1955 december 5

Kedves Zoltán!
Dr Hurd most küldte vissza az iratokat, amit részére kölcsönöztem és itt 

küldöm mellékelve. Úgy értesültem, meghívtak hogy beszélj az IBM mérnök 

szemináriumán Poughkeepsie-ben. Dr Hurd azt is mondta, hogy nagyon jó 

lenyomást tett rá a kézirat és a Éxsoélgetés veled. Remélem, hogy a dolgok 

ennek alapján mennek tovább

Szíves üdvözlettel Neumann János

[Az angol nyelvű gépiratba magyarul kézzel írval 

sokszor üdvözöl
Jancsi
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U N ITED  STATES
ATOMIC ENERGY COMMISSION

W A S H IN G T O N

December 5, 1955

Dear Zoltán;

Dr. Hurd just returnéd the papers that I borrowed fór 

him, and I am sending thein, attached. I understand that 
you have been invited to speak to the IBM Engineering 

Seminar in Poughkeepsie. Dr. Hurd alsó telis me that he 
was very impressed by the papers, and the conversation he 

had with you. I hope that matters will nov continue on 

this basis.

ytrT
Sincerely yours,

John von Neumann

Dr. Zoltán Bay 
National Bureau of Standards 
High Voltage Laboratory 
Washington 25, D. G.

Encl.



29.
Harsányi János - Cseh-Szombathy Lászlóhoz 

Pittsburgh, 1957. május 26.
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1957. május 26.

Kedves Lacikám'

Nagyon örültem, hogy annyi év után végre híreket kaptam Tőled, még ha 

nem is túl jók azok a hírek. Okvetlenül tudd meg, Lacikám, hogy nincs-e 

valami gyógyszer, amit innét elküldhetnék Neked. Arról is írjál részletesebben, 

hogy hogy vagy, és hogy mi az orvosi vélemény a betegségedről.

Nem válaszoltál arra, hogy van-e szükséged valamilyen könyvre vagy folyó

irat-előfizetésre. Ha akarod, elküldöm Neked cikkeim kiilönlenyomatait Való

színűleg eléggé kívül esnek fő érdeklődési területeden, másrészt megláthatnád 

belőlük, hogy miféle dolgokkal foglalkoztam. Vagy küldjem el őket inkább 

Sándornak? Egyébként fogok neki is írni, de csak a vizsgák után. Sajnálom, 

hogy a Rockefeller alap nem volt hajlandó könyveket küldeni az intézetnek.

Mint ahogy már írtam Neked, engem Is a társadalom fejlődési törvényei 

érdekelnek, és elsősorban a gazdasági és politikai fejlődés mozgató erői. Ma a 

„theory of economic development" itt nagy divatban van. Mint ahogy a 30-as 

években a konjunktúrakutatás volt a divatos terület, beleértve a Keynes-féle 

problémakört, vagyis a gazd. élet rövidtávlatú dinamikája, - úgy most a 

gazdasági fejlődés problémái vannak divatban. A fő kérdés az, hogy egy 

„visszamaradott” ország hogyan gyorsíthatja meg a gazdasági fejlődését. Ez 

persze sok érdekes elméleti kérdést vet fel. De a hangsúly mindig a jelenkori 

gazd. fejlődésen van A gazd. fejlődés mozgató erői régebbi történelmi kor

szakokban most sem izgatják a közgazdászokat, és ami keveset erről írnak, 

azt céhbeli történészek írják Mindenesetre a fejlődéssel kapcsolatos problé

mák tisztázását nagyon visszatartja az a tény, hogy a közgazdaságtanon és 

demográfián kívül jóformán minden más társadalmi tudomány még csak a 

jövő ígérete. Mindazonáltal kijött már egy pár érdekes könyv a gazd fejlődés 

elméletéről Ha érdekel, elküldöm Prof. Arthur Lf.wis könyvét, aki angol-néger 

(jamaikai) közgazdász Manchesterben.

De egészben véve az az érzésem, hogy az első teendő a közgazdaságtan 

(és a természettudományok) módszereihez hasonló analitikai módszereket 

kidolgozni a politikai és egyéb társadalmi kérdések tanulmányozására. Ez 

lényegében azt jelenti, hogy minden elméleti hipotézist egy precízen leírható 

„modell" formájában fogalmazunk meg, - ha lehetséges, akkor egy kvantitatív, 

matematikailag elemezhető modell formájában. Ezért van az, hogy ez idő 

szerint a matematikai módszerek társadalomtudományi alkalmazásával foglal

kozom elsősorban. (Itt Stanfordban is főként matematikai és matematikai-sla- 

liszlikai kurzusokat hallgatok.)

Több új matematikai diszciplína született az utoLsó években a társada

lomtudományok matematikai szükségleteinek kielégítésére. (A hagyományos 

matematika a természettudományok igényeihez volt „méretezve*, és nem felel
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meg teljesen a társ tud. céljainak.) Az egyik a magyar Neumann János állal 

alapított „(heory of games”. (N. J. most halt meg nemrég rosszindulatú agy

daganat következtében.) Itt a cél a különböző társadalmi csoportok közötti 

gazdasági és politikai hatalmi egyensúly megértése volna. Egy másik érdekes 

terület a „mathematical theory of social organizations", amely azt próbálja 

megérteni, hogy különböző típusú (pl. a centralizáció különböző fokain álló) 

szervezeti formáknak mik az előnyei és hátrányai, és hogy különböző társa

dalmi viszonyok közt milyen formák stabilisak, illetve optimálisak. Ezen az 

utóbbi területen működik az a két prof., akik mellett nyáron és ősszel fogok 

dolgozni. Nyáron Herbert A. S im on  mellett leszek Piltsburgh-ban; ősszel Jacob 

M a k s ch ak  mellett a Yale Egyetemen, New Haven-ben, Simonnak talán láttad 

már az „Administralive Behavior" című könyvét: politícal scientist-nek indult, 

de kitűnő közgazdász, matematikus és filozófus is. Marschak német (vagy 

osztrák?) eredetű matematikai közgazdász.

Persze mindezek a dolgok ma még nincsenek abban a stádiumban, hogy 

tényleg tudnának valami falrengetőt mondani a társadalmi fejlődés - vagy 

akárcsak a társadalmi egyensúly - mélyebb törvényeiről, bár bizonyos részlet- 

problémákra már most is érdekes fényt veinek. De legalább van rá remény, 

hogy néhány évtized múlva fognak tudni mondani valamit, - míg a hagyomá

nyos típusú történetfilozófiánál még ez a remény sem nagyon van meg 

(Gondolj Toynbee-re és Sorokin-re, mint elriasztó példákra.)

Megjegyzem, hogy most éppen kirándulni készülök egy olyan területre, 

ami némileg a Te szakmádba vág egy egyetemi szeminárium részére tanul

mányt írok a rabszolgaság gazdaxigi feltételeiről, - de ez csak amolyan egye

temi dolgozat.

Gézát és Vilit sokszor üdvözlöm. Katinak kézcsókomat küldöm. Téged 

ölel barátod

János

P.S. Ha nem vagy biztos benne, hogy Pittsburghban vagyok-e még, mindig 

írhatsz Stanfordba, egészen 1958 júniusig, mert ha nem vagyok itt, utánam 

fogják küldeni A stanfordi cím 

Dept. of Economics, Stanford University,

STANFORD, CALIF., U.S.A
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30.
Harsányt János - Cseh-Szomathy Lászlóhoz 

New Haven. 1957. november 14.

New Haven (Conn ), Nov 14, 1957.

Kedves Lacikám!

Ne haragudj a késedelmes válaszért Az utolsó pár hónapban sokat voltunk 

úton és közben mindig nagyon be voltam fogva Szóval ne haragudj.
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Remélem, egészségileg jól vagytok. Talán megkaptad Lewis könyvét a 

gazdasági fejlődés elméletéről Két hete feladtuk címedre Luce és Raíffa új 

tankönyvét a theory of games-ről és ma föladtunk egy csomag különlenyoma- 

tot. Talán egy hónapon belül megkapod őket.

Nyáron Pittsburghban voltam, ahol Herbert Simon egy szemináriumot adott 

orgamzation theory-ról. Talán ismered Simon „Administrative Behavior" c. 

könyvét (1939). Most fő érdeklődési területe a „decision-making prOCess"-ok 

elmélete Milyen pszichológiai és logikai törvények irányítják vállalatok, köz

hivatalok stb. vezetőit, amikor döntenek valamilyen kérdésben? Elküldtem a 

csomagban Simon egy cikkét „A Behavioral Model of Rational Choice", ahol 

kritizálja a közgazdászok szokásos .rational choice" modelljét és megpróbál 

helyébe egy realisztikusabb modellt ajánlani. A közgazdászok feltételezik, hogy 

az ember mindig megkeresi azt az alternatívát, amely a legmagasabb haszonnal 

jár. Simon azt mondja, hogy az ember megelégszik egy alternatívával, amely 

„kielégítő" haszonnal jár, ui. sokszor sokkal könnyebb találni egy ilyet mint 

megtalálni az optimumot. Ezt a modellt Simon „limited rationality"-nek nevezi, 

szemben a közgazdászok „unlimited rationality" modelljével. Ami Simont pilla

natnyilag érdekli, az az a kérdés, hogy amikor gondolatban végigpróbálsz egy 

csomó alternatívát, milyen sorrendben mész végig rajtuk és melyeken mész 

végig egyáltalán. Pl. egy sakkjátékos nyilván nem tud minden lehetőséget 

végiggondolni: hogy választja ki azt a párat, amelyiket érdemes közelebbről 

megvizsgálni? Hasonlóképpen egy matematikus, amikor keres bizonyítást egy 

bizonyos tételre, végigpróbál néhány lehetőséget. De egy jó matematikus olyan 

lehetőségeket fog végigpróbálni, amelyek között hamarosan többnyire fog 

találni egy jó megoldást. Mik azok a heurisztikus kritériumok, amikről a jó 

sakkozó, vagy a jó matematikus felismeri a sokatígérő lehetőségeket, (mielőtt 

tényleg tüzetesen megvizsgálta volna őket)? Simon felállított bizonyos ilyen 

kritériumokat, és hogy kipróbálja az elméletét, szerkesztett egy gépet, amely 

bizonyításokat talál matematikai logikai tantételekhez. (A gép egyszerűen egy 

„electronic computer", automatikus számológép, amely programmolva van 

Simon heurisztikus kritériumainak megfelelően.) Elküldöm Simon dolgozatát 

(Newell and Simon, „A Logic Theory Machine"). Most egy sakkozógépen dol

gozik. Ha eltalálta azokat a heurisztikus kritériumokat, amelyeket egy jó logikus 

vagy egy jó sakkozó használ, akkor a gép teljesítménye meg kellene hogy 

közelítse ezek teljesítményét De facto, a logikai gép állítólag elég jól dolgozik, 

bár azért nem éri még egészen el egy igazán jó matematikai logikus színvona

lát. De Simon bízik benne, hogy tovább tudja tökéletesíteni a gépet.

Persze ez a két gép inkább csak játék (bár játéknak mindenesetre nagyon 

érdekes). De a végső cél felállítani egy modellt, amely meg tudná „jósolni” a 

gondolati lépéseket, amelyeket az ember csinál, amikor megold egy elméleti 

problémát vagy csinál egy gyakorlati elhatározást. Simonnak az a véleménye, 

hogy egy szervezet (vállalat, közhivatal stb.) keretén belül, amikor egy elhatáro

zás több ember közös munkája, lényegében ugyanolyan gondolati lépéseket 

csinálnak, mint egy egyedülálló ember csinál, csak éppen egy több ember

ből álló csoport gondolkodásának nagyobb hányada történik „hangosan", 

megbeszélések, levelezés stb keretéiben
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Küldök kél cikkel J G. March-lól, aki Simon munkatársa. Mind a kettő 

arról szól, hogy hogyan lehet „befolyást" vagy „hatalmat” mérni.

Szeptember óta a Yale Egyetemen vagyunk, New Havenben, a matema

tikai közgazdaságtani kutalóinlézelben, amit Cowles Foundaúon-nak hívnak. 

Itt Jacob Marschakkal dolgozom, szintén organization theory tárgykörben. De 

Marschakot nem az érdekli, hogy lénylegesen hogyan működnek különböző 

szervezetek, hanem hogy mi az optimális működési módjuk, és elsősorban 

hogy mi az optimális foka a centralizációnak és decentralizációnak Az alap

gondolat az, hogy centralizáció nagyohb mérvű koordinációi lesz lehetővé, 

viszont több kommunikációt (megbeszélések, telefonálás, levelezés slb.) tesz 

szükségessé és ez pénzbe kerül, (A kommunikáció költségein felül Marschak 

felveszi az információgyűjtés köllségeit is mint külön tényezőt.) Persze egy 

realisztikusabb modellben figyelembe kellene venni pl., hogy centralizáció 

nemcsak a kommunikáció költségeit növeli, hanem lassítja a döntéseket stb. 

Továbbá maga a „döntés" mini olyan is időbe, ergo pénzl>e is kerül: tehát 

„Information costs" és „communication costs" mellett van „decision-making 

cost" is, (Az utóbbit legegyszerűbb úgy elképzelni, mint „compuiation cosLs ’-ot, 

mert a szó tágabb értelmében minden elhatározás egy matematikai (vagy 

logikai) feladat megoldásával egyenértékű. Egy ember ideje, aki egy döntési 

hoz, ugyanúgy pénzbe kerül, mint egy automatikus számológép ideje, amely 

egy matematikai problémát old meg, és mind a két költség a „compuiation 

cost" rovatba sorozható.) Azonban Marschak modelljeiben a „compuiation 

costs" el van hanyagolva. A csomagban van három dolgozat Marschaktól

Kérdezed, hogy milyen szociológiai könyveket érdemes olvasni A leg

jobban felkapott elméleti szociológus most a Harvard Egyetem professzora. 

Talcott Parsons. Személy szerint én nem tartom az írásait valami sokra (Még a 

legjobb talán az első könyve „Structure of Social Aclion", 1939 ) Értelmes jó 

könyv: R. K. Merton, „Social Theory and Social Structure". A legjobb össze

foglalás az amerikai szociológia jelenlegi helyzetéről E. Shils, „The Present 

State of American Sociology", 1948, Bár ez már 9 éves. most is nagyon 

érdemes elolvasni Sajnos ki van fogyva az itteni könyvlizleiekben, de megpró 

bálom Angliából részedre elküldetni H A. Simon „Adminisirative Behavior"-|a, 

amit már említettem, szintén kitűnő könyv

Egészben véve a szorosan szociológiai irodaion) nagyon szegény elméleti 

írásokban Sokkal több mozgás van a határterületeken: demográfia, game 

theory, organization iheory, operations research, cybernetics stb (Operation> 

research - ipari (és katonai] szervezeti problémák megoldása matematikai és 

statisztikai számításokkal Pl. hány szerelő kell egy meghatározott számú gép 

ka rí >a Mártásához, ha a gépek elromlása a véletlen törvényeit követi, de 3Z 

adagos gyakorisága ismeretes. Vagy pl mekkora raktárt kell fönntartani egy 

üzletnek, ha a kereslet véletlen ingadozásoknak van kitéve Cylxrrnelics •  az 

automata önszabályozó gépek elmélete, kezdve az automatikus bábkormány

tól az emberi idegrendszerig ) Nagyon érdekes N Wiener „Cyhemelics c. 

könyve A nyelvtudománynak nagy lökést adoll Shannon .Mathematical Theory

ol Communi<.ation"-ja. azáltal hogy definiált egy mértékegységei az „infor 

máció" mennyiségének mérésére
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Érdemes olvasni az antropológiai (etnológiai) irodalmat: Alfréd Kroeher, 

Ralph Unton, Margaret Mead, G. F Murdock, R. Redfield stb. írásaikban sok 

érdekes meglátás van a kultúra fejlődéséről, nemzeti kultúrák közti különbsé

gekről stb (Persze még messze vagyunk attól, hogy efféle elméleteket mate

matikai modellek formájában tudjunk kifejezni.)

Mint említettem Neked előző leveleimben, én bízom abban, hogy idővel a 

matematikai modellépítő módszer komoly eredményekre fog vezetni. De ez 

csak a jövő ígérete. Pillanatnyilag még csak kevés az eredmény, és inkább 

csak a matematikai kutatómódszerek kiépítésénél tartunk De ezt a munkát 

általában nem a szociológusok csinálják

Egy folyóirat, amit érdemes megnézni, ha hozzájutsz, a chicagói egyetem 

kiadványa: „Econornic Developmenl and Cuitural Change" Néha érdekesek 

az antropológiai folyóiratok is: „American Anthropologist" stb.

Elküldöm a saját cikkeim jó részét is, némelyik még nem jelent meg nyom

tatásban (Azok közül, amiket nem tudok elküldeni, mert kifogytak a külön- 

lenyomataim, leginkább még érdemes esetleg megnézned a „Cardinal Utility, 

Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility” c. cikkemet, 

Journal of Foiitical Economy, 63- kötet 4. szám, 1955. aug., 309-321 oldal.)

Később majd küldök Neked további könyveket. (Csak most egy kicsit 

szűkén vagyunk pénzzel.)

Ha látod Vilit, add át üdvözletemet Majd írok neki is rövidesen Annival 

együtt kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok

Téged sokszor ölel és Katinak kézcsókját küldi

János
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31.
Gábor Dénes — Beöthy Ottóhoz 
Ijondon, 1960. december 17.

Beöthy Ottó főtitkár úr 

Magyarok Világszövetsége 

PO B 292, Budapest, 62.

11.472/1960

1960 december 17

Kedves Ottó'

Köszönöm nov 23-i leveledet é.s a New Hungárián Quarterly első impozáns 

számát Nagy élvezettel olvastam (hol találtatok ilyen kitűnő fordítókat') de 

csak egy cikkre akarok reflektálni Ez Fekete Józsefé, The Question of the 

Two Cuttures in Hungary Ez a kérdés különösen érdekel engem Az én cik

kem is (amelyet ismersz,) az Encounter-ben jelent meg, (1960 májusában,) és 

ha nem is vonatkozik közvetlenül a kétféle műveltségre, nagyon közel jár 

hozzá, mert főtémája a technika befolyása a világ sorsára, amelyet a ctercvk 
nem értenek meg és nem akarnak megérteni Sajnos a Fekete József cikke



nem váltotta he egészen a reményeket amelyeket a címe és a bevezetése kel 

lett. Teljesen igaza van persze mikor kifejti, hogy a régi Magyarország jogász

uralma alatt nem fejlődhetett ki az amit az angolok material civilisation nak 

neveznek és amil én egyszerűen jóllélnek fordítanék De azt sem szabad elfe

lejteni, hogy abban a kis körben amelyben volt jóllét, a budapesti polgári osz

tályban, olyan közel került egymáshoz a „két kultúra" mint talán sehol sem a 

világon. Egyaránt imádtuk a nyugati tudományt és a nyugati irodalmat, művé

szetet és a magyar mérnök sohasem volt olyan bornírt szakember mint pl a 

német. Hogy van ez mostan? Fekete József cikkéből kimaradt sok adat amit 

szerelnék tudni. Mennyi a jogász, a filozopier, a természettudós és a mérnök 

az új Magyarországon? Hogyan változott az arány a régi világhoz szemben? 

Specializálnak-e most tudományra a középiskolákban, (mint sajnos a nyuga

ton!) vagy megmaradt-e még az a remek magyar középiskola, amelynek alig 

ha volt párja a világon? Persze tudom jól, hogy ez azért volt olyan remek mert 

Magyarország szegény kis ország volt, és az intelligencia (Benedek Marcell, 

Szabó Dezső, Babits Mihály, Galamb Sándor, Földessy Gyula és még ki tudja 

hányán!) a középiskolába szorultak, félig nyomorogva. C. P. Snow aki csak kí

vülről ismeri a kontinentális középiskolákat, (a termékeiből, a nagymtlvelt- 

ségü emigrékből, akik annyira gazdagították Angliát,) és így irigyli őket, hát 

még ha belülről ismerte volna, mint mi! Sajnos, amint C. P Snow-tól hallot

tam, az oroszok egyre inkább specializálnak a középiskolákban, ők is követik 

a rossz nyugati mintát, félek hogy ez Magyarországon is így lesz. Ha ez igaz, 

akkor lúl nagy, feleslegesen nagy árat fizetnek majd ezek az országok a tech

nikai fejlődésért. Mint mérnök, szent meggyőződéssel mondhatom, hogy úgy 

a Nyugaton, mint a Keleten eltúlozzák mostanában a technikusok nevelését 

Tíz év múlva túl sok lesz, nem túl kevés, Eleinte óriási erőfeszítés kell ahhoz, 

hogy egy elmaradt ország megindítsa az ipari termelést, de a technika mai 

stádiumában rövidesen elérjük azt a fokot, mikor a termelés csaknem automa

tikus lesz, és Moloch-á válik, amelyet régi rossz szokásból még állandó em

beráldozatokkal etetnek. Amerika már elérte ezt a fokot, úgy dolgoznak sze 

gények, mint a bolondok és nem tudják mit csinálnak a szabad idejükkel, 

először egy csomó dry Martini-t kell lehajtaniok, mikor hazamennek a mun

kából, hogy kibírják másnap reggelig'

Lehet, hogy amit én írok hihetetlen vagy talán érthetetlen azoknak, akik 

még mindig azon dolgoznak, hogy a zselléreket kiszabadítsák a régi állati so

rukból, de itt a Nyugaton egyre többen kezdik látni azt a nagy kiábrándulást, 

amelyet a megvadult technika hoz magával Vagy többet kell dolgoznunk 

mint amire szükség van, hogy legyen mit tennünk, (évente gőzkalapáo alá 

lenni a még teljesen jó autókat stb.) vagy pedig megöl az unalom. Ma még ta

lán az a probléma, hogy több feltaláló kell, holnap már több Mozart kell, 

hogy egy kis értelmet adjon az életünknek!

Szíves üdvözlettel
Dénes

959___________________________________________ Gábor Dénes - Bcölhy Ottóhoz. 1960



32.
Gábor Dénes -M. Zemplén Jolánhoz 

London, 1961. június 3.

Tudomány cs humanizmus ludóslcvclck tükrében________________________________

Dr. M Zemplén Jolán

A Magyar Tudományos Akadémia címén

BUDAPEST

1961 június 3

Kedves Dr Zemplén,

Beöthy Ottó barátom, a Magyarok Világszövetsége főtitkára megküldte nekem 

a maga könyvét, A Magyarországi Fizika Története 1711-ig. Most elolvastam, 

ha kissé felületesen is, és neki is küldök másolatot ebből a levélből.

Hatalmas és bámulatraméltó munka volt megírni ezt a szomorú történetet. Mert 

bizony szomorú a magyar fizika története, nemcsak 1711-ig, hanem csaknem 

napjainkig. Folytatódik a fiatal Zemplén Győző halálával az első világháborúban 

és a tehetségek küldözésével 1918 után. Mire a magyar fizikusok beleszólhattak a 

fizikába már mind külföldön volt! SzívIjő I kívánom hogy most már egyszer szakad

jon meg ez a tragédia, a magyar fizika is megbűnhődte már a múltai és a jövendőt!

Nem meglepő bizony, amint azt sokszor hangsúlyozta, hogy nem volt önálló 

magyar fizikus 1711-ig, inkább meglepő hogy egyáltalán eljutott a híre Magyaror

szágra a fiatal nyugati fizikának Egy hiányt éreztem itt a munkájában, de ez 3 hi

ány megvan minden tudománytörténetben, amit komoly szakember írt, csak az 

amatőr történész mint Koestler Artúr meri betölteni. Ugyanez megvolt pl a római 

történelemben számomra, amíg el nem olvastam Jerome Carcopino nagyszerű 

könyvét, „Mindennapi élet a régi Rómában". Az emlxrr szeretné tudni, hogy hogyan 

éltek ezek a régi tudások’ Hogyan tudlak elutazni ezek a többnyire koldusszegény 

emberek Bolognába, Párizsba, Hollandiába? Postakocsi még nem volt, és ha lett 

volna is, nem tudták volna megfizetni Talán ezért is nem jutott el egy sem Angliá

iba. mert a hajón bizony fizetni kellett Valószínűleg gyalog, talán sokszor mezítláb, 

néha egy paraszlszekérre felkéredzkedve. Azután amikor már tanárok lellek, ho

gyan éltek> A fejedelem vagy a káptalan fizette-e őket, valószínűleg ritkán é.s ren

detlenül? Egy sok szüléstől elnyúzott, a pénztelenségtől elkeseredett feleség nyúz

ta-e őket? Hogyan tudtak könyvekhez jutni, hogyan tudtak külföldiekkel levelez

ni? Hogyan tudták kiadni a könyveiket? Maguknak kellett-e kiállani velük a vásár

ra, mint Keplernek Lipcsén?

Úgy érzem, hogy aki mini történelmi materialista gondosan megírja az össze

függést az új gondoblok és a gazdasági rendszer kozott, annak ezekre a részletekre 

is figyelemmel kellene lennie. És akkor felélednének ezek a papiremlx*rek, akik 

olyan egyformán néznek ránk a képeikből, a nagy szakáinkkal. I I

Aki olyan jól és szépen ír mini On, az, azt hiszem, képes lesz a következő 

könyveíhen megelevenítem nemcsak a gondolatokat, hanem az embereket isi 

Kiváló tisztelettel

Gáhor Dénes



33.
Gábor Dénes - Beöthy Ottóhoz 

London, 1963. február 6.
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Mr. Ottó Beöthy 

General Secretary 

Hungárián* World Federation

1963. február 6.
Kedves Ottó!

Köszönöm kedves leveledet és a Látóhatárt, amelyet most kaptam kézhez először. 

Nagyon érdekes irodalmi termék, az otthon maradtak, a visszamentek és az 

emigránsok együttes műve Az új és dicséretes irányzatot látom világosan a Thurzó 

Gábor nagyon érdekes és megkapó szindarabrészletéből is. De ettől eltekintve, kissé 

sajnálattal láttam hogy az egyesült magyar erők csak ennyit tudnak kihozni. Valljuk 

be, (az olyan szigorú kritikus mint Te látja ezt amúgy is,) a legnagyobb része 

borzasztóan gyenge! Inkább nem írom meg ki a leggyengébb, amúgy is tudod.

Itt közben megjelent egy könyv amely egyszer majd a magyar irodalom 

büszkesége lesz, majd egyszer mikor nem kell már szégyenkezni a magyar múltért, 

a Faludy György My Happy Days in Hdl-je. Megdöbbenéssel láttam, hogy Te is 

keresztülmentéi ezeken a borzalmakon. Milyen csodálatosan rugalmas az emben 

természet, és különösen az intellektuelleké! Öt barátom van már akik keresztül 

mentek a kínzókamrákon, a koncentrációs táborokon és a börtönökön, és egy sem 

rokkant meg bele, mind meggazdagodott a borzalmas tapasztalatai által Miután Te 

ismered a könyvemet, bizonyáia megérted hogy ez különösen azért döbbent 

meg engem mert felfelé nincsen az embernek ilyen alkalmazkodóképessége. Nem 

az üldöztetés és a szenvedés hanem a lusta jólét az igazi veszély. Persze Ti még 

messzi vagytok ettől, de mi már kezdünk megposhadni az unalmas jóllétben.

Baráti üdvözlettel, Boldizsár Ivánnak is
Gábor Dénes

34.
Bay Zoltán - Bieber Lászlóhoz 

Washington, 1968. június 18.

1968. június 18

Kedves Laci.
Nagyon megörültem levelednek és köszönöm a részletes tbeszámolói a régi osz

tályunkról. Igaz, levelednek nagyobbik része szomorúan emlékezik meg 

azokról, akik már nincsenek, mégis jól esell a régi hang, visszahozva azokat 

az időket, melyeket soha egyikünk sem tud elfelejteni, már amíg élünk
El sem tudom mondani, hogy örülnék, ha ott lehelnék Veletek Július 20-án. 

de ez teljesen lehelellen A feleségem tavaly ősszel járt otthon és Erdélyben, a 

18 éves kislányom az idén nyáron megy, de fogadjátok el, ha azl mondom,



én még nem megyek. A világ túlsó oldaláról így csak írásban köszöntelek 

benneteket szeretettel, régi barátsággal kívánva Mindnyájatoknak minden jót 

Németh Lacinak azt hiszem igaza volt, mikor azt írta rólunk, hogy .nagy 

osztály". Ha mást nem veszünk, a Te névsorod mutatja, hogy mindenki megva

lósította, amire készült Ha visszagondolok az osztályunkra, nem emlékszem sen

kire, aki rosszindulatú lelt volna, aki a többieket túl akarta volna könyökölni, 

vagy akárcsak felvágós is lett volna. Jól megfértünk egymás mellett, megvolt a 

zsiványbecsület is közlünk. Ez még talán csak „jó osztályt'' jelentene, de az már 

nagyságnak számít, hogy tudtommal később sem volt senki közülünk, akit „el

kapott volna a gépszíj" azokban a bolond politikai fordulatokban, melyeknek a 

mi generációnk ki volt téve. Amire büszkék lehetünk: nem akadt köztünk becs

telen ember. Laci valószínűleg arra is gondolt, hogy költészet, irodalom, zene, 

természettudomány és filozófia, mind talált valamilyen képviselőt köztünk.

Szabó Lőrinc nagyon korán indult. Emlékszem, az öreg Sinka már akkor 

megkülönböztetett figyelemmel kezelte, amikor még a latin nyelvtan elemi 

rejtelmeiben bukdácsoltunk Másodikosok voltunk, amikor komoly buzgalom

mal kezdte el latinra fordítani a Helység Kalapácsát Nem tudom emlékeztek- 

e arra, hogy ötödikes korunkban egy Schoiastica Comediál írt Akkor olvasta 

először Daniét s megszületett benne a gondolat, hogy az osztályunkat s taná

rainkat végig viszi a Pokol, Purgatórium, Mennyországon. Keresett, humoros 

olvasmány volt az osztályban, egy ideig, míg aztán ő maga megsemmisítette, 

mert nem találta jónak. Aztán jött az „Adysta - Ady-ellenes" vita, melyben Ve

led együtt, Laci megbotránkoztatta Barcza Jóskát (aki, - Isten nyugosztalj - 

igen rendes, derék ember volt, de az irodalomtörténetet befejezte Beöthy 

Zsolttal; emlékszem mikor az egyik önképzőköri vitát azzal zárta le, hogy 

„már pedig Blóder nem költő")

Azt kérdezed, tudom-e, hogy Lőrinc a Tücsökzenében azt a szép kis szo

nettet írta. Persze tudom Az első tízpert a címe. Úgy történt, ahogy leírja s az 

első lalákozás után Lőrinc és én nyolcadikig egy padban ültünk. Aztán elke

rültünk egymástól, én hosszú ideig Berlinben, majd Szegeden voltam. Mikor 

Pestre kerültem (akkor már 36 évesek voltunk) egyszer szólt a telefon, majd

nem megismétlődött Az első tízperc, mert azt mondta bevezetés nélkül: mondd, 

miért ne találkoznánk ismét? Attól kezdve megint állandó lett a barátság, 

egész 1948-ig. Akkor egy szép tavaszi vasárnapon egész nap náluk voltunk s 

míg Lőrinc beszélt, én csak bólintgattam, mert a torkomat fojtogatta a tudat, 

hogy én búcsúzni jöttem, de ó nem tudja. Nem volt szabad, hogy tudja, mert 

a rendőrségen mit mondott volna később, hogy nem jelentette a szökésemet 

Ez volt az én búcsúm abban az időben testvértől, baráttól.

Hogy miért jöttem el? Mert semmiképp sem akartam résztvenni olyan 

rendszer munkájában, mely az emberi jogok, a szabadság és becsület eílen 

volt Kivonni pedig nem tudtam volna magam, ha otthon maradok

A névsorodból, Laci, mindenkire emlékszem, de persze legtöbbjükre csak 

mint diákra Az én szememben ők ma is fiatalemberek, akár élnek, akár meg

haltak Laci, Ti nekem mindnyájan vagy 20 évesek vagytok, vagy legfeljebb 

■»8 és ez így van jól Akárki indított el bennünket, akárki mérte reánk ezt az 

elmúló sorsot, vissza tudunk ütni azzal, hogy az emlékeink frissek maradnak
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A Csőri telefonjával azt hiszem én vagyok a kópé, mert sohasem kapta 

vissza, mint mondja. De az is lehet, hogy mikor nagyobb diákok lettünk, 

egyikünknek sem volt fontos, mi letl vele. Két személyes, oda-vLssza beszélő 

kis telefonpár volt; nem tudom, Csűri hol szedte, de az biztos, hogy teljesen 

süket volt. Nos, én felboncoltam s az egyiknek a hasában megtaláltam a hibát 

a drótok között, Képzelhetitek a gyönyört, mikor a telefon megszólalt. Mond

hatom, ha később elértem valamit, ha volt, amikor valami elgondolásom si

kerre vezetett a laboratóriumban, azt a diadalérzést soha többet nem éreztem. 

Csuriék 4-5 házzal odébb laklak a Darabos utcában s szőlőskertekből össze

lopkodott drótokkal, háztetőkön és kerítéseken mászkálva, végul is összeköt

tetést létesítettünk a két ház közölt A baj csak az volt, hogy az első győzel

mes mondatok után rájöttünk, nincs mit beszélgetnünk; szemtől szemben 

mégis csak |obb és egyszerűbb. így a telefon feledésbe merült.

Azok, akiket később, mint felnőtt embereket is ismertem kevesen vannak. 

Nagy Lajost láttam egyszer, Nagy Antit többször, Pesten: Seres Lászlót (hiány

zik a névsorodból) Újpesten, Juhász Gyuszit, Gulyás Palit, Törő Imrét néha- 

néha Debrecenben, Dienes Katát az Operában, Békés Pistát utoljára Újpesten, 

és persze Daróczy Sándort itt Washingtonban.

De sokat találkoztam Szabó Pistával. Valahányszor Debrecenbe hazajöt

tem (utoljára 1948-ban), Pistával mindég órákon keresztül jártuk a város 

uccáit - a Köntös-gáttól a Homok-kertig és sohasem tudtuk, hogy merre |á- 

runk, mert mindég csak a beszédtéma volt érdekes. Pistát minden érdekelte 

és mindenben sa|át véleménye volt Páratlan ízlésű irodalmár, költő és filozó

fus Németh László, ha írna róla, sajnálattal írná meg, hogy Szabó Pista nem 

írta le mások okulására, amit tudott. De hogy nem tette, az ő filozófiájának 

sarkalatos vonása. Az is majdnem magától értetődő közöltünk, hogy soha 

nem irtunk egymásnak egy sort sem. Én a sógoromtól, a történész Szabó Pis

tától kaptam róla néha egy-egy gyér hírt.

Visszaemlékezem, hogy nyolcadikból az osztály legnagyobb része elment 

katonának. Mikor mindössze egy tucatnyian maradtunk (a .férgese”!) s az első 

ónin vártuk a tanárt, Pista fellépett a katedrára s elkezdte rögtönzött hexaméter- 

ben skandálni:
„Hogy leapadt számunk... stb." Én nem tudom tovább a verset, de kér

dezzétek meg, ó talán még tudja, vagy csinál egy másikat a mostani tucatra, 

□kik még megmaradtak az idő nagy sorozása után.

Kedves Laci, Rajiad keresztül sok, sok üdvözletei küldök Mindnyájatok

nak, akik együtt lesztek.

„Hej, ha én is, én is közietek lehetnék'”
Leveledet nagyon köszönöm s ugyancsak, előre is, az igért beszámolódat

Mindnyájatokat ölel a régi barátsággal
Zoltán

U.I. Most kaptam meg llus lapjai. Remélem, Laci, azóta már kipattantál abból a kór

házi ágyból. Húsnak értesítéséi köszönöm s ismeretlenül is kézcsókjaimat küldöm.

Törő Imre és Békés Pista is írt, közös levélben hívlak a találkozóm Nekik 

is megírtam, hogy nem mehetek

963_____________________________________________Bay Zoltán - Bicbcr Lászlóhoz, 1968



35.
Németh László - Bay Zoltánhoz 

Budapest, 1969. január 10.
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Kedves Zotyí!
Úgy számítottam, hogy Svájcból válaszolok a kellő részletességgel leveledre. 

A Széchenyi-hemutató, próbák izgalmai elől mentem ki Magdához - de vöm 

halálhíre nem engedte ott tölteni a tervbevett hónapot s a levél is elmaradt 

(Egy ritka betegség vitte el, az egész családot megrendítő szenvedések után; 

egy hónappal a halála előtt Csilla halott gyereket szült; a köldökzsinór fojtotta 

meg s két hétig hordta bomlófélben.)

Tudd be ennek s pályám megszokott viszontagságainak, hogy most csak 

boldog újévet kívánok mindkettőtöknek s a gyönyörű tanulmányt köszönöm 

meg, amely kettős öröm volt számomra: nem igen kaptam még a fizika érdek

lődésemből lassan kicsúszó kérdéseiről ilyen tömör, világos áttekintést - s kü

lön meglepetés, hogy ezzel egy volt debreceni diák, Szabó Lőrinc és Gulyás Pál 

osztálytársa tért vissza a magyar esszéírók tán nem egész méltatlan családjába 

Meleg barátsággal ölel. feleségednek kézcsókját küldi

Budapest, 1969 január 10. Laci

Sok szeretettel üdvözlöm ölelem az egész családot. (Judit jelenleg is Trieszt

ben ad elő, aztán 6 hónapra Párizsba van meghiva) Magda Zürichben lakik a 

gyerekekkel. Ella

36.
Bay Zoltán - Püski Sándorhoz 
Washington, 1984. január 17.

1984. január 17.

Kedves Sándor,

nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy föl ne keresselek szívből jövő gratu

lációimmal és nagyrabecsülésemmel a Borbándi Gyula könyvének kiadásával 

kapcsolatban. A könyvet most olvastam végig

A Magyar Népi Mozgalom kitűnő könyv és megfelelően szép formában 

kenilt kiadásra, ami a Te érdemed

Szemmel láthatóan, istenáldotta tehetséged van a mostoha sorsban levő 

irodalom - és írók - támogatására. Otthon a népi irodalmat segítetted a 

kormányon levők ellenzésével szemben Itt a hasonló irodalom nem talál 

ugyan ellenzésre, de a magyar beszéd itt „pusztába kiáltó szó" Te mindkét 

kihívással szemben fölvetted a küzdelmet.

Őszinte elismerésemet és gratulációmat megismételve, sok szíves üdvöz

lettel és kézcsókokkal (Húsnak?)

köszönt Bay Zoltán



37.
Bay Zoltán - Nagy Ferenchez 

Washington, 1987. október 9.
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1987. október 9.

Kedves Feri,

itt küldöm  a Bolyai-Neumann emlékszoba megnyitóján tartott beszédemnek 

befejező részét. Magában a beszédben is tettem néhány változtatást, mint az 

itt küldött szövegben látod. A változtatások oka az, hogy közben kérdést 

intéztem Budai Tiborné, Mosonyi Klárához, kinek „A fizika fejedelme” című 

könyvét megkaptam.

Azt kérdeztem tőle, hol és mikor mondta Eötvös azokat a szavakat, me

lyekre én visszaemlékeztem? „A Bolyaiak világhírét magyar malhematikus 

nehezen fogja tudni túlszárnyalni"?

Klára válasza az a kolozsvári Bolyait ünnep lő  beszéd volt, amit Te is 

idézel a Neumann János könyved legvégén:

„... ha jó magyarok akanink lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan ma

gasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák, és megadhassák 

neki az illető tiszteletet. Ez a mi eszményünk, ez valósult meg Bolyai alkotá

sával egyszer; ilyen teljes mértékben talán egyellenszer."

Ezek után én csak azt tudom mondani, amit Neked itt már mondtam , 

hogy nem hiszem, hogy az emlékezetem csalna Az említett szavakat nem én 

találtam ki, biztos vagyok, hogy azokat olvastam, persze nagyon régen, egye

temista koromban. De lehetséges, hogy azokat nem Eötvös mondta, hanem 

valaki a kolozsvári beszéd alapján egy Eötvösről szóló megemlékezésben irta 

és közölte. Akkoriban, Eötvös halála után sok beszéd és megemlékezés került 

közlésre.

Valójában a két szöveg értelme igen hasonló, vagy éppen azonosnak is 

mondható. Mindamellett én most úgy látom jónak, a beszédemnek idevonat

kozó mondatát jobb a kolozsvári beszéd szövegéhez alkalmazni. Ezt a javítást 

megtettem a 2. lapon. (Mellesleg megjegyzem: a Ti lapszámozásotok téves, a

2. és a 3- lapok fel vannak cserélve.)

Ami a Neumann-Bay levelezést illeti, abban én nem akarok korrektúrát 

véghezvinni, mert a levelek, persze, nincsenek birtokomban. Egy javítást 

azonban szükségesnek tartok a levelekben többször szerepel van Evera 
neve. A szövegben Evena van irva, Prof van Evera volt akkoriban a George 

Washington Egyetem Scienlific Cooniinator-yd az összes állami kontraklok és 

az egyetem viszonylatában.

Köszönöm a Chris által hozott Kányádi lemezt. Nagyon örvendek neki 

Sokszor szívesen üdvözöl egy lehető viszontlátásig

Zoltán



BAY ZOLTÁN 1986-OS BESZÉDE AZ OMIKK-BAN 

A BOLYAI-NEUMANN EMLÉKSZOBA MEGNYITÁSAKOR

„Kedves Barátaim!

Nagy öröm volt nekem idejönni ebbe az Országos Műszaki Információs Köz

pont és Könyvtárba és hallani, hogy itt milyen nagyszabású munka folyik az 

ország részéről a világ felé való kapcsolódásnak a fenntartására és megőrzésé

re Külön öröm az, hogy értesültem arról, hogy itt most egy Bolyai-Neumann 

szoba, egy emlékszoba nyílik meg

Mién különös öröm ez? Azért mert Bolyai Jánost minden magyar úgy tisz

teli és őrá úgy emlékezik vissza, mint a matematikában egy 2000 évet áthidaló 

óriási lépésnek a megtevőjére. Hogy ezt ő a kis Marosvásárhelyen tudta meg

tenni, persze abban része volt az édesapjának, Bolyai Farkasnak, aki Gauss- 

nak volt a jóbarátja, de aztán hazajött azért, hogy otthonában növelje és ter

jessze a tudományt

A fia már 10 éves korában tudta a különböző analitikai szabályokat, tu

dott trigonometriát, azzal büszkélkedett, hogy a dinnyehéjbói szinuszokat tud 

kivágni, és ezt megtartotta továbbra és - azt mondtam az előbb - olyan óriás

sá fejlődött, akit a világ összes matematikusai csak levett kalappal tudnak kö

szönteni Ami pedig Marosvásárhelyt illeti - ahol egynéhányszor jártam és az 

ő emlékén elandalogtam -, egyszer azt mondtam, hogy ami a mohamedán

nak Mekka, ami a zsidónak Jeruzsálem, ami a katolikusnak Róma, a magyar 

matematikusnak és fizikusnak az Marosvásárhely
A magyar tudománynak Bolyai János után volt egy másik nagy óriása, 

Eötvös Loránd, aki egyik beszédében azt mondta: nekünk a tudomány zászlóját 

olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák; ez a mi 

eszményünk, ami megvalósult Bolyai János alkotásával egyszer, ilyen teljes mér

tékben talán csak egyetlen egyszer. Eötvös Lórándnak ez az emlékezetes mon

dása ugyancsak mutatja, hogy az egyik óriásról hogy vélekedett a másik óriás 

Ezen kívül azt is megtudtuk, hogy Bolyai János nem csak matematikus 

óriás volt, hanem azon kívül az elméleti fizikában is csinált olyan maradandó 

emlékeket (és kijelentéseket), amelyek azt mutatják, hogy ő átérezte a nem- 

euklidészi geometriának óriási jelentőségét

A marosvásárhelyi Teleki Könyvtárban kutatva magyar kutatók - mint pl. 

Toró Tibor, a temesvári elméleti fizikus professzor - megtaláltak olyan szöve

geket, szövegrészeket, amelyek azt mutatták, hogy Bolyai János az ő saját 

geometriai megismerését arra is jónak találta, hogy ezzel valamikor a gravi

táció elméletét lehessen kiépíteni. Tudjuk, ez a századunkban aztán meg

történt és ez mutatja, hogy száz évre visszamenően őneki már ilyen gon

dolatai voltak. Tudom azt, ami már nem az én szakmámba tartozik, hogy 

ezenkívül a társadalom felépítésére vonatkozólag is voltak önálló elgondo

lásai és ezek tán még ezután fognak napvilágot látni Mindenképpen ő az az 

egyik legnagyobb magyar, aki valaha a századok folyamán felszínre keruit



Bolyai Jáno.s örökségébe lépni és vele tudományos értelemben testvéri vi

szonyba kerülni volt Neumann Jánosnak a küldetése.

Neumann Jánost Berlinben ismertem meg az 1920-as évek végén. Utána 

itt is, ott is találkoztunk, de igazában akkor kerültem vele állandó kapcso

latba, amikor én a washingtoni egyetemen dolgoztam, ő pedig a princetoni 

Institute fór Advanced Study-ban. Egy alkalommal összetalálkozva azt mondta 

nekem, hogy kifejlesztett egy elektronikus számítógépet Amit akkor hozzá

tett, az nagyon érdekes volt. Azt mondta, hogy ez a gép egymillió műveletet 

tud végezni másodpercenként, é.s ez nem elég. Szeretne százmillió műveletet 

másodpercenként. Mivel hallotta, hogy én az atomszámlálás terén egy ilyen 

nagy sebességnövekedést tudtam elérni, vajon lehetne-e alkalmazni ezt az ó 

számítógépére? M ondtam  - meg vagyok győződve, hogy igen. Aztán én 

visszamentem Washingtonba, ö  visszament Princetonba Nem sokkal később 

megkerestem őt levéllel, hogy valamit én már gondolok, valami megvaló

sítást. Akkor eljött Washingtonba, majd ö irt nekem. Egy komoly levelezés 

fejlődött ki köztünk, amely levelezést most a Magyar Tudományos Akadém iá

nak ajándékoztam.

A levelezés 1949-től 1954-ig tartott. Azért 1954-ig, mert akkor ő már 

Washingtonba költözött, m int az ottani Atomenergia Bizottságnak a tagja, 

Nagy volt az öröm  mindkettőnk részéről: most már még intenzivebben tudtuk 

csinálni ezt az együttműködést. Az én egyetemi intézetemben azután meg Ls 

valósítottunk olyan billegő köröket, amelyek tényleg százmilliószor tudtak bil

legni egy másodperc alatt (Ezzel kapcsolatban megjegyeztem, hogy Neumann 

János matematikus volt, de nem lehetett olyan fizikai kérdésről beszélni, amit 

azonnal föl ne fogjon ) Nagy örömmel vette az újítást és most már hozzákezd

hettünk, hogy beépítsük az ő  számítógépébe Princetonban

Akkor történt az a szomorú eset, hogy egy év leforgásán belül rákbeteg 

lett. Ó  ezt a betegséget úgy fogadta, hogy ezt mondta: nem tudom miért kell 

az embereknek az atombombától félni; sokkal inkább félhetnek attól, ha a 

háziorvosuk azt mondja, hogy rákbetegek leltek. Óriási szellemi kapacitásával 

rögtön megtanulta az összes orvosi könyvet, mely a rákkal foglalkozott, 

úgyhogy egyik orvosa Washingtonban nem akarta elhinni, hogy ő  nem orvos

doktor, hanem matematikus doktor.

Életem egyik legszomorúbb élménye volt végignézni a betegséget, mely 

csaknem egy évig tartó élet-halál harcban uralkodott el ezen a kiváló, m in

denkihez kedves, jóindulatú emberen. Még a halálos ágyán is felcsillogott a 

szeme, ha érdekes problémára került a beszéd, melyei jobban ismert, tudott, 

m int az orvosai.

A testvérei, rokonai, barátai m ind eljöttek betegágyához, hogy tiszteletü

ket adják e m inden idők egyik legnagyobb emberének

Most egybegyűltünk, hogy a tiszteletünket tágabb körben is megadjuk a 

magyar föld kél nagy szülöttének Bolyai Jánosnak é.s Neumann Jánosnak 

Köszönjük a marosvásárhelyi Nagy Ferencnek az emlékszoba és a kiállítás 

rendezését”
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A TUDÓSTÁRSADALOM JAVASLATA ÉS A KORMÁNY 

RENDELETEA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁRÓL

A Millecenienárumi Tudóstalálkozó Nyilatkozata

1996. június 13-18. között zajlott le Budapesten a Magyarok IV. V ilágkong

resszusa és Tudóstalálkozója, a Magyarok Világszövetsége, valamint a M ű

szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének rendezésében

A magyar honfoglalás és honalapílás 1100 évfordulóján azért gyűltünk 

össze mi, a kutatás, fejlesztés, oktatás, vállalkozás magyar szakemberei, m a

gyar tudósok, feltalálók, mérnökök, hogy együtt keressük a választ: mit tehe

tünk és mit tegyünk a XXI. század sikeres Magyarországáért

Szükségesnek tartjuk megállapítani, hogy gyors beágyazódásunk a globa

lizálódó világba csak mindenirányú nyitottság mellett, folytonos tájékozódás 

közepette valósulhat meg.

Az új évezred az információs társadalom megszületésének kezdete is. E 

társadalomban alapvető erőforrássá változik a tudás és az állandó gyors, rugal

mas technológiai váltás képessége. Ezért a stratégiánk tengelyébe a teremtő 

és egyszersmind együttműködésre kész tudást kell állítani, amelyben mi m a

gyarok is gazdag hagyományokkal rendelKezünk A tudás alapja a - családi, 

elemi, közép és felsőfokú - oktatás és a kutatás A nemzetek jövője jelentős 

mértékben attól függ, milyen oktatást, képzést nyújtanak a fiatal generációk

nak és mennyire tudják motiválni őket a folyamatos továbbképzésre, s ho 

gyan látják el a fiatalok tehetséggondozását E nélkül nem tudunk helytállni 

egy m indinkább versengő világhan.

Az oktatás mellett elengedhetetlen a tudomány és a technológia fejleszté
se, amely lehetővé teszi, hogy a nemzet a világ hatalmas ívű fejlődését megér

tem, követni, adaptálni tudja, ugyanakkor egyes kiválasztott területekre kon

centrálva kiemelkedő eredményeket érjen el

A Tudóstalálkozó előtt világos, hogy e nagyivű fejlődés pozitív eredmé

nyeket csak abban az esetben hozhat, ha mögötte ép, egészséges, együttműkö
désre kész társadalom áll Ezért különösen fontosnak tartjuk a társadalom kö

zéprétegeinek megerősödését, a kisközösségek, különösen a családok tám o

gatását, a szociális biztonság szavatolását, az egészség megőrzését

Az információs társadalom már ma érezteti hatását Az audiovizuális mé
dia minden más eszköznél hatásosahlxm befolyásolja népünket. Ezért szüksé

ges, hogy a kozszolgálati média jelentős mértékben járulpn hozzá a fentiek

hez szükséges tudás terjesztéséhez, az emberek mozgósításához, ezzel segítve 

valamennyi társadalmi csoport fejlődését

E globális világban a magyarság úgy tud megfelelő helyet elfoglalni, ha e 

változó világban megőrzi azonosságtudatát, hagyományait, kulturális eredmé

nyeit, é.s értékként azt az anyanvelvet, amely alapvetően befolyásolja gondol

kodásának jellegzetességeit



Világméretű a kihívás, de világméretű a magyarság elterjedtsége, sokszí

nűsége is, ami a fenti célok elérésében javunkra fordítható A fizikailag szét

szóródott magyarság a korszerű információs hálózatokkal szellemileg össze

köthető, és kihasználhatja a sokféleség egységét a maga és a világ javára, szá

mos új eredményt hozva létre.

Ez a helyzet kihasználható - az ország földrajzi helyzetén túlmenően - arra 

is, hogy a magyarság az összekötő híd szerepét töltse he a kü lönböző népek, 

kultúrák között. A külfö ldön alkotó magyar kutatók életútja tanúsítja, hogy 

ilyen elvek alapján mély elismerést tudtak kivívni nemzetközi környezetben 

Többségük őszintén ajánlja fel segítségül a nemzet felemelkedéséhez
A fenti felismerések birtokában javasoljuk a magyar kormányzatnak, a tudói 

társadalomnak, vállalkozóknak, valamint az egész népnek a következőket:

1. A kormányzat állítsa tevékenységének tengelyébe a magyar nép tudásának 
szakértelmének ápolását, növelését. Ennek jelképteremtő gesztusaként

- deklarálja Bolyai János születésnapját a Tudomány Napjává és azt or 

szágszerte ünnepelje meg,

- alapítson a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve nemzet 

közi rangú Bolyai-díjat az interdiszciplináris kutatások területén kiváló 

tudósok, továbbá a világ vezető matematikusai számára,

- hozza létre a magyar tudósok panteonját. Emlékhelyek, utcák, szobrok 

hirdessék az alkotó magyarok géniuszát.

2 A politikai hatalom alkossa meg hosszú távú nemzeti stratégiáját, a tár

sadalommal való nyílt, érdemi párbeszédben, a társadalom támogatását meg

szerezve megvalósításához, s kormányprogramjai kidolgozása igazodjon a 

rögzített nemzeti alapelvekhez

3. Fordítson kiemelt figyelmet a társadalmi bizalom, szolidantás kiépítésére, 

ehhez eszközként használja a közoktatást és az audiovizuális médiát.

4. Az egészségesebb emberi életért felhívjuk a tömegkommunikációs m é

dium okat, készíttessenek tudósok és alkotóművészek együttműködésével 

olyan alkotásokat, amelyek a testi és lelki egészség jobb megtanásához veze

tő viselkedési formák elterjedését tudományos hitelességgel és egyben közért

hetően és élvezhető formában tudják sugallni az ország népének

Javasoljuk a kormánynak, hogy úgy alakítsa át a betegségmegelőzést, be

tegellátási és betegbiztosítási rendszert, hogy az fenntartható módon alkalmas 

legyen az állampolgárok egészségének, a 21. század Európájában elfogadható 

életminőség fizikai feltételeinek biztosítására.

5. A biodiverzitás, az élet sokféleségének megőrzése, az élet minőségének 

meghatározásában alapvető környezeti feltételeknek nyomon követése érde

kében fontosnak tartjuk, hogy a Kárpát-medence országai hozzák létre a 

nemzett ökológiai kutatóhelyek nemzetközi hálózatát

6 A magyar tudóstársadalom tegye szervezettebbé a határok nélküli .m a

gyar iskolát' a világban található magvar tudósok szervezeti együttműködését, 
felhasználva az elektronikus hálózatokat Kapcsoljuk be a Magyarországon kí

vüli magyar tudósokat a magyar tudományos és felsőoktatási életbe

7 I lelyezzünk különös hangsúlyt a köznapi életben is használt technikai 

eszközöket érintő magvar tudományos szaknyelv ápolására Ennek érdeké
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ben különös gonddal ápoljuk a magyar tudományos szakfolyóiratokat Felkér

jük a szomszédos országok kulturális központjait, hogy szervezzenek szolgá

latot országukban a használt magyar szaknyelv romlásának megakadályozá.sára. 

A magyar könyvkiadók készítsenek többnyelvű (a környező országok nyelvé

re is kiterjedő) szakszótárakat.

8 Támogassuk a Magyarországon kívül élő magyar fiatalok felsőfokú 

anyanyelvi7 képzéséi, felhasználva a távoktatás nyújtotta lehetőségeket

9 A Tudóstalálkozón elhangzott |avaslatok összegezésén, megvalósításán 

egy munkabizottság dolgozik tovább. Közös akaratunk, hogy négy év múlva, 

2000-ben újabb Tudóstalálkozót szervezünk

Tudomány és humanizmus_____________________________________________________970

Kelt, Budapesten, 19% |únius 18-án.

A Millecentenánumi Tudóstalálkozó 

résztvevői

A Kormány rendelete a Magyar Tudomány Napjáról

A Magyar Tudomány Napjáról a Bolyai János Alapítvány, valamint a MTESZ 

Bács-Kiskun megyei Szervezetének és Kecskemét Megyei Jogú Város polgár- 

mesterének kezdeményezésére, a Millecenlenáriumi Tudóstalálkozó javaslatára 

és a Magyar Tudományos Akadémia előterjesztése alapján, a Magyar Köztársa

ság Kormánya az 55/1997 (IV. 3 ) Korm. rendeletével november 3-át - azt a 

napot, amelyen Bolyai János 1823-ban a világraszóló magyar tudományt kez

deményező eredményéről hírt adott, továbbá amelyen Széchenyi István az 

1825 évi országgyűlésben a Magyar Tudományos Akadémia alapításához 

vezető felajánlását tette - az alábbi indoklással a Magyar Tudomány Napjává 

nyilvánította:

„A Magyar Köztársaság Kormánya a tudománynak a társadalomban betöl
tött szerepét kiemelkedően fontosnak tartja, és elő kívánja segíteni a közgondol
kodásban a tudásközpontú értékrend kialakítását Elismerésre méltónak tartja 
a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet, és ezért 
november 3-át a Magyar Tudomány Napjává nyilvánítja "

1997 november 3-t újsághír

A Magyar Tudomány Napjának legelső megünneplése november elsején a 

Bolyaiak városában, Marosvásárhelyen nemzetközi tudományos rendezvény

nyel és a hozzá csatlakozó programokkal kezdődött el, amely összekapcsoló

dott Bolyai János születésének 195., remekműve, az „Appendix" első magyar 

nyelvű megjelenésének 100., é> a modern űrkorszak kezdetének 40. évfordu

lójára emlékezéssel.
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TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA
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tanulmányok. Fószerk : NAGY Ferenc. Bp., 1989 

Magyarok a természettudomány és a technika történeiében 
Életrajzi lexikon A-tól Z-ig Fószerk NAGY Ferenc. Bp., 1992.

Akadémiai Nagylexikon
Fószerk.: ÉLESZTŐS László Bp., 1993-tól. (idáig ót kötet jeleni meg).

A magyarok krónikája 
Fószerk.: GLATZ Ferenc. Bp., 1996.
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Nemzetközi életrajzgyűjtemények, enciklopédiák 

Biograpbiscb-literariscbes Handwörterbuch
POGGENDORFF’s biographisch-literarisches Handwörterbuch für Mathematik, Astro- 

nomie, Physik mit Geophysik, Chemie, Kristallographie und verwandte Wissen- 

schaften. Leipzig und Berlin, 1863-tól. Bd.1-7.

Gescbichte dér Natunvissenschaften und dér Technik
DARMSTAEDTER, Ludwig Handbuch zűr Geschiehte dér Natunvissenschaften und 

dér Technik. Berlin, 1908.

A History of Science
SARTON, George: A History of Science 2 vols. Cambridge, 1952-1959.

Science in History
BERNAL.J D. Science in History. 4 vols London. 1954. (Magyarul: Tudomány és tör

ténelem. Bp., 1963)

Cbamber's tiictionary of scieiuists 
Ed. by A V. HOWARD. New York, 1954.

A History of Technology
Ed by Ch SINGER, E J. HOLMYARD and A. R. HALI. 5 vols. Oxford, 1954- 

1958

Histoire de la Science
DAUMAS, Maurice: Histoire de la Science Paris, 1957.

Histoire Générale des Sciences
TATON, René: Histoire Générale des Sciences. 4 vols. Paris, 1957-1964



Biograficseszkij szlovar
ZVORÜKIN. A A. Biográf!eseszkij szlovar Dejatelej esztesztvoznanyija i tehmki. 

Moszkva, 1958. 1-2. köt.

The Harper Encyclopedia ofScience  
New York, 1963- 4 vols.

ASIMOV's Biographical Encyclopedia o f  Science a n d  Technology 
London, 1964. (Újabb kiadások 1972. 1978.)

World Who's Who in Science
A biographical dictionary of notable seientists froin aniiquily lo the present. Ed. by 

Allén G. DEBUS. Chicago, 1968 

A biographical dictionary ofseientists
Ed. by Trevor 1. WILLIAMS London, 1969. (Újabb kiadások: 1974, 1982.) 

D ictionary o f  Scientific Biography
Ed by Charles Coulston GILLISP1E New York, 1970-1980. 16 vols.

Cbamhers Biographical Encyclopaedia o f  Seientists
Ed. by John DAINTITH, Sarah M1TCHEI.L, Elizabeth TOOT1LL. Edinburgh, 1981. 

(Revisions published,1983)

Dictionary o f  History o f  Science
Ed. by W F. BYNL'M, EJ. BROWNE, Roy PORTER. London. 1981 

A Nohel-dijasok kislexikona
Szerk.: VESZÍTS Ferencné. (2. jav. és bóv kiad.) Bp., 1985.

Nobel Prize Winners
An H W WIIÜON Biographical Dictionary Editor: Tyler WASSON. New York, 1987 

Verzeichnis dér Nobelpreistráger 1 9 0 I - I 9 8 7
Mit Preisbegründungen, Kurzkommentaren, hterarischen Werkbibliographien und 

elner Biographie Alfréd Nobels. 2. erweiterte und aktualisierte Ausgabe. Herausge- 

geben von Werner MARTIN. München/New York/London/Paris, 1988 

A technika krónikája
Főszerk.: Félix R. PATURI. Bp., 1991 (A „Chronik derTechnik" 1988-ban Dortmund- 

ban megjelent 2 jav, kiadása alapján Magyar vonatkozású szövegekkel kiegészítette: 

GREGUSS Ferenc, SIPKA László, SZIMÁN Oszkár, VÉGH Ferenc.)
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Kiadványsorozatok, periodikák 

Akadémiai etn lékbeszédek
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek Bp.,

1882-1947. 1-24 kot (Kötetünkben az emlékbeszédekre az életrajzok után hivatkoz

tunk.)

Müszaki-tudornánvtörténeti kiadványok
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára sorozata. Bp., 1953-tól (A 

sorozatiéin 1982-ig 27 kötet jelent meg )

Orvostörténeti Közlemények
Communicationes ex Blbliotheca Históriáé Medicae. - Az Országos Orvostörténeti 

Könyvtár Közleményei Bp., 1955-tól (Címváltozás: Orvostörténeti Közlemények) 

Technikatörténeti Szemle
(Review of history of lechnics) Bp., 1962-tól (Az Országos Műszaki Múzeum 

évkonyvjellegű periodikája.)



M űszaki nagyjaink
Főszerk : SZÓKE Béla, PÉNZES István. Bp., 1967-1986. 6 köt. (1. köt., 1967: Az 

áramlástan művelői, a kalorikus gépek, a gazdasági és szerszámgépgyártás fejlesztői 

sorából.; 2 köt., 1967: A bányászat, a kohászat, gépészet, az erősáramú elektrotech

nika és villamos vontatás nagyjai sorából.; 3. köt, 1967: Fizikus és matematikus atkotó 

oktatók, főként a mérnökképzés tanárai sorából.; 4. köt., 1981: Reneszánsz gépészet, 

a repülés úttörői, a matematika, a fizika és a kémia alkotói.; 5 köt., 1981: A magyar 

gépészet alkotói, egyetemi oktatók ; 6. köt., 1986: Matematikus, az oktatás, a gépészet 

és a villamos vontatás alkotói, kiváló lisztvegyészek.)

A múlt magyar tudósai
Főszerk.: ORTUTAY Gyula (1980-ig). TOLNAI Gábor (1981-től) Bp., 1970-től. (A 

sorozatban 1997-ig több mint száz kötet jelent meg, lexikonunkban az egyes életraj

zokra hivatkoztunk.)

Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
1983-1997 Főszerk PÉNZES István, majd SIPKA László, utóbb NAGY Ferenc. Bp., 

1982-1996. (A MTESZ évfordulós évkönyve, eddig 15 kötet jelent meg. A kiadvány

sorozat egyes életrajzaira lexikonunkban hivatkoztunk )

Tudománytörténet - Technikatörténet
Bp., 1983-tól (Az MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága sorozata.) 

M agyar feltalálók, találmányok 
Főszerk.: RÉT Anna Bp., 1996-lóí.

M agyar tudománytörténeti szem le könyvtára
Szerk : CSÍKY Gábor, ÉRI István, GAZDA Lstván. Bp., 1996-tól. (Évente két kötet.)
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Életrajzgyűjtemények

SZILY Kálmán: Adalékok a magyarországi természetbúvárok életrajzához Természet

tudományi Közlöny, 3 1871 p. 449-458., 491-499. (A POGGENDORFF-lexikon lld. 

fenti magyar vonatkozású életrajzi szócikkeinek közlése magyar fordításban.)

SZILY Kálmán: Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt. Természettudományi 

Közlöny, 20. 1888.

PETHÓ Gyula A magyar természettudományi irodalom fejlődése és föllendülése. Bp., 

1900 (Klny.: Képes magyar irodalomtörténet. 2. köt,)

HANKÓ Vilmos: Régi magyar tudósok Tudós eszközök és találmányok. Bp., 1901

HANKÓ Vilmos: Régi magyar tudósok és feltalálók. Bp., 1905

HANKÓ Vilmos: Magyar találmányok és feltalálók Bp., 1913

ZELOVICH Kornél: A tudományos technika magyar úttörői Bp.. 1927. (Klny a

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből.)

GOMBOCZ Endre A hazai természettudósok rövid életrajza. A) Élettudományok B) 

Szervetlen tudományok B p , 1939-1940, (Klny. a Természettudományi Társulat 1940 

és 1941, évre szóló Évkönyvéből.)

VAJDA Pál R Emlékezzünk régiekről. . Bp., 1942

VAJDA Pál R Magyar feltalálók Négy évszázad negyvenhat technikusa. Bp.. 1943 

BARÁNSZKY-JÓB László (szerk > A magyar öntudat kistükre (5. kiad. a HÉZSER 

Aurél által szerk 1935. évi 1. kiad alapján.) Bp.. 1943 

KOCZKÁS Gyula- A civilizáció magyar úttörői Bp., 1948 

Nagy magyar találmányok. Bp„ 1955
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VAJDA Pál: Magyar tudósok - magyar találmányok. Bp., 1955. 

TASNÁD1-KUBACSKA András: Nagy magyar természettudósok Bp., 1958.

VAJDA Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp., 1958. (A kötetben négy évszázad 200 

magyar tudósa, mérnöke, feltalálója szerepel.)

RÉVÉSZ Arnold István-VARGHA Vilmos (szerk ); Magyar műszaki alkotók. (Életrajzok 

a geodézia, a vízépítés, az útépítés, a vasútépítés, a hídépítés és a vasbeton szerke

zetek magyar szakembereiről.) Bp., 1964.

WEIDLEIN, Johann: Die verlorenen Söhne. Kurzbiographien grosser Ungam deutscher 

Abstammung. Bánd 1. Wien, 1960; Bánd II. Wien, 1967.

SZLUKA Emil: Magyar tudósok, feltalálók, akik kivívták a világ elismerését. Bp., 1971 

MeCAGG, W. O : Jewish nobles and geniuses in modern Hungary. New York, 1972. 

VAJDA Pál: Magyar alkotók - Creative Hungarians. (Angol ford : SZŐKE Péter.) Bp., 

1975. (2. röv. kiad.: Bp,, 1988 )

VAJDA Pál: Creative Hungarians in mathematics, astronomy, physics, chemislry, 

technical sciences and industry. A selected bio-bibliography. (Magyar alkotók a 

matematikában, csillagászatban, fizikában, kémiában, műszaki tudományokban é.s az 

iparban. Válogatott biobibliográfia.) Technikatörténeti Szemle, 11 köt. 1979. p 35- 

74. (140 személy angol nyelvű biobibliográfiája.)

Természettudományos és műszaki ki kicsoda5 Pályaképek magyar és magyar szárma

zású természettudományos és műszaki szakemberekről, kortársainkról. Szerk.: 

SZLUKA Emil, SCHNE1DER László 1 köt. Bp., 1986.; 2. köt. Bp., 1988.

FEUERSTEIN Emil: Egy marék virág. A magyarajkú zsidóság szellemi öröksége. Tel- 

Aviv, I köt 1986.; II köt. 1987.; III. köt. 1989.

PRÁGAY Dezső: Nemzetközileg értékelt híres magyarok. Iserlohn, 1992.

Műszaki és természettudományi Ki Kicsoda A-Z. Pályaképek magyar és magyar 

származású műszaki és természettudományi szakemberekről, kortársainkról. Főszerk : 

HETÉNY1 Pálné Bp.. 1995.

Interjú- és portrékötetek

KONKOLY Kálmán: Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szak

emberek műhelyéből Bp., 1942.

KARDOS István: Sokszemközt - tudósokkal. Bp., 1974.

HAJDUSKA István: Tudósok közelről. Ötven magyar akadémiku* ponré|3. Bp., 1975 

SÖTÉR István: A Sas és a Serleg. Akadémiai arcképek Bp., 1975.

GYŐRI György: Emberes művelLség. Bp., 1976

HAJDUSKA István: Magyar gyógyszerek - magyar kutatók Bp., 1976

KARDOS István Magyar tudósportrék. Bp., 1976.

BORÚS Rózsa (szerk ): A század nagy tanúi Bp., 1978.

KARDOS István: Magyar tudósok Bp,, 1978.
KARDOS István: Scientists face to face. (Sokszemközt - tudósokkal.) Transl.: Inez 

KEMENES, Ilona LUKÁCS, et al Bp., 1978.
KARDOS István: Wissenschaftler im ScheinwerferliclK. (Sokszemközt - tudósokkal.) 

Ubers : Tamás SZÁNTÓ, Hannelore WH1CHENHAIN. Bp., 1978.

KERÉNYI Mária: Életrajz helyett Bp., 1978.
KÖVF5NÉ TERSTYÁNSZKY Edit (szerk ): Gyógyító tudósok Bp.. 1982. (20 jeles orvos 

és gyógyszerész visszaemlékezései.)



KARDOS István: Tudósportrék. Bp., 1984.

HALLAMA Erzsébet: „Felt; játék, fele gyötrelem." Tudósportrék. Pécs, 1986. 

MAGYARI BECK István: Száműzött értékeink. Beszélgetések az alkotó munkáról Bp , 

1989.
STAAR Gyula A megélt matematika. (Beszélgetések.) Bp , 1990,

SZÁNTÓ R. Tibor-ZSOLNAI László. „Kétszemélyes egyetem.” (Tizenegy beszélgetés.) 

Bp., 1990.

STAAR Gyula: Megszállottak. Öt magyar fizikus Bp., 1991.
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Tudósemigráció

THIRRING Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság Bp., 

1904.

FARKAS Pál: Az amerikai kivándorlás. Bp., 1907.

BALÁS Károly Kivándorlásunk és visszavándorlásunk, tekintettel Ausztriához való 

gazdasági viszonyainkra. Kassa, 1908.

CSUKÁS Géza: Társadalmi bajaink és a kivándorlás. Pozsony, 1908.

GYÖRGY János: Kivándorlás Amerikába. Bp., 1910.

NAGY Iván, V.: A magyarság világstatisztikája. Bp., 1931 

TAKÁCS Ladislaus: Dér Ungar in dér Welt Bp., 1934.

FORRÓ Marianne. Tengerentúli vándormozgalmak. Bp., 1935

KUN Andor: Tudod-e m it köszönhet a világ a magyarságnak? Bp., 1935.

NAGY Iván, V.: Öt világrész magyarsága. Bp., 1935.

ABA Sándor: Hova és hogyan lehet kivándorolni? Bp., 1939.

ÁCS Tivadar: Akik elvándoroltak. Bp.. 1940.

ÁCS Tivadar: A civilizáció ismeretlen magyar úttörői Dél-Amerikában és Kelel- 

Afrikában. In: Az élő toll. Bp., 1940.

Hungarians in America. Az amerikai magyarság aranykönyve, (Ed. by Zoltán GOM

BOS.) Cleveland, 1941.

MIKLÓS Elemér-VÉR Andor: Magyarok Dél-Amerikában. Buenos Aires, 1942 

ÁCS Tivadar: Magyarok Latin-Amerikában. Bp., 1944.

GÁL István: Az angol-amerikai magyar történelmi kapcsolatok. Bp., 1944.

HALÁCSY Dezső: A világ magyarságáért Bp., 1944.

Hungary and the Americas. PIVÁNYI Jenő: Hungarians in North America. - ÁCS 

Tivadar: Hungarians in Latin America. Bp., 1944.

PIVÁNYI Jenő: Magyarok Észak-A meri kában. Bp., 1944.

ÁCS Tivadar: Magyarok idegenben. Bp., 1946.

SZY Tibor: Hungarians in America. A biographical dtrectory of professionals of 

Hungárián origin in the Americas. New York, 1963. (2. ed.: 1966.)

ÁCS Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban. Bp., 1964.

FEKETE Márton (ed.): Prominent Hungarians Home and Abroad. München. 1966. (4. 

ed.: London, 1985 )

MÉRŐ Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Wien. 1966. 

SZÁNTÓ Miklós: Magyarok a nagyvilágban. Bp , 1970.

PERMI, Laura: The místery of Hungárián talents. In: Illustrious Immigrants. The 

Intellectual Migration írom Europe 1930/41, 2. Ed. Chicago-London, 1971 p. 53-59



K. BOGNÁR, Desi (ed.): Hungarians in America. A Biographical Directory of Pro- 

fessionals of Hungárián Origin in the Americas New York, 1971 (4 ed : New York, 

1983)

LÁSZLÓ-BENCSIK Sándor: Nagy magyarok idegenben. Bp., 1971.

VAS-ZOLTÁN Péter: A brain drain. Az agyak elrablása. Bp.. 1973.

WAGNER, Francis Stephen: Hungárián Contribuiions to World Civilizáljon. Center 

Square, 1977

SZABÓ László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900). Buenos Aires, 1978. (Bp.. 

1982.)

BÖLÓNY József: Magyarok a nagyvilágban. Életpályák századunkból. Bp., (1981.) 1- 

8 köt. Kézirat (OSZK Kézirattára.)

DOJCSÁK Győző: A kanadai Esterházy története. Bp., 1981.

PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Bp., 

1982

SISA, Stephen: The Spirit of Hungary. Toronto, 1983. (2 ed.: Toronto, 1992.) 

LLIKÁCS Lajos; Magyar politikai emigráció 1849-1967. Bp., 1984.

BORBÁNDI Gyula A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Bern, 1985 (B p , 1989.) 

DOJCSÁK Győző: Amerikai magyar történetek. Bp., 1985.

KUNZ, E. F : The Hungarians in Australia. Melbourne, 1985.

SZÁNTÓ Miklós: Magyarok Amerikában. Bp., 1985.

SISA, Stephen America's Amazing Hungarians. Huddleston, Va., 1987.

NAGY Csaba (szerk.): A magyar emigráns irodalom lexikona. 1-2. köt. Bp., 1990-92. 

BORBÁNDI Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia, Bp., 1992.
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Á lta lá n o s m ű v elő d és-, tu d o m á n y - és tech n ik atörtén et

JOÓ János Nézetek a’ magyar nemzet míveltségi és technikai kifejlése tárgyában. 

Budán. 1841.

FALLER Gusztáv: A selmeczi bányász- és erdész-akadémiának története s jelen 

viszonyainak ismertetése, A Selmeczi M K. Bányá-sz- é.s Erdész-Akadémia évszázados 

fennállásának emlékkönyve. 1770-1870. Selmecz, 1871.

BREZNAY, KENESSEY, SCHNELLER A felső oktatásügy Magyarországon. Bp., 1896. 

Az I. Magyar Országos Technikus Kongresszus iratai. Szerk M1HÁLYFI József. Bp., 

1896.

A II Magyar Országos Technikus Kongresszus iratai. Szerk.: M1HÁLYF1 József. Bp., 

1902.
MARKI Sándor: A in kir. Ferenc József Tudományegyetem története 1872-1922. 

Szeged, 1922.

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. 1-2 Bp . 1926 

A Természet-. Orvos-, Műszaki és Mezőgazdaságtudományi Országos Kongresszus 

Munkálatai Szerk.: GORKA Sándor. Bp., 1926.

MAGYARY Zoltán (szerk ): A magyar tudománypolitika alapvetése Bp., 1927. 

Technikai fejlődésünk története 1867-1927 Bp., 1929-

Az 1931. évi magyar országos mérnökkongresszus iratai. Szerk. PA’HAN ITÜS-Á. 

Géza Bp.. 1932.
BISZTRAY Gyub-sSZABÓ T. Altlb-TAMÁS l-ijos: Erdély magyar egyeteme Kolozsvár. 

1941



FODOR Ferenc: Az Institutum Geometricum az egyetem Bölcsészeti Karán 1782-től

1850-ig fennállott Mérnöki Inté2et BME Központi Könyvtára. Műszaki Tudomány- 

történeti Kiadványok 5 Bp., 1955-

ANDAI Pál: A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. Bp., 1965 

SÜLÉ Sándor: A keszthelyi Georikon 1797-től 1948-ig Bp., 1967.

VITA ZSIGMOND: Tudománnyal és cselekedettel. Bukarest, 1968.

VEKERDI László: Kalandozás a tudományok történetében. (Művelődéstörténeti 

tanulmányok ) Bp,, 1969

HORVÁTH Árpád, PAP János: Technikatörténet. (2. kiadás) Bp., 1970.

BENKÓ Samu: Sorsformáló értelem. Bukarest, 1971.

Szegedi egyetemi almanach 1921-1970. Szeged. 1971.

VEKERDI László: Befejezetlen jelen (Tudománytörténeti tanulmányok.) Bp., 1971. 

A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975. Főszerk.: PACH 

Zsigmond Pál. Bp., 1975.

BEREND T Iván, SZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 

1848-1944. Bp.. 1975.

JAKÓ Zsigmond: írás, könyv, értelmiség Bukarest, 1976.

ENDREI Walter: A középkor technikai forradalma. Bp., 1978. (Gyorsuló Idő)

TÓNK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979- 

KOSÁRY Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980.

SZELI István Történő történelem. Újvidék, 1981.

VÁRADI-STERNBERG János: Századok öröksége. Bp.-Uzsgorod, 1981.

Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában. Tudomá

nyos találkozó 1986. Előadások kivonatai 1-2. Szerk FODOR Olivér, NAGY Ferenc, 

STEFKÓNÉ VERMES Judit. Bp., 1986.

ENDREI Walter, MAKKAI László, NAGY Dénes, 5ZÜCS Ervin: Ember és technika I. 

Technikatörténet. ELTE TTK, Bp., 1987

NEUMANN János és a „magyar titok” a dokumentumok tükrében. Vál., összeáll., bev.: 

NAGY Ferenc Bp., 1987.

Válogatás a Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában 

című konferencia előadásaitól. Szerk. ÁGOSTON Mihály, PUNGOR Ernő, SZLUKA 

Emil. Bp., 1987.

Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában Bp., 1988 

Magyarok szerepe a világ termésszettudományos és műszaki haladásában Tudomá

nyos találkozó 1989. Előadások kivonatai 1-2. Szerk. FODOR Olivér, FÜZF-SÉRI 

András, STEFKÓNÉ VERMES Judit Bp.. 1989

Magyarok szerepe a világ természettudományos é.s műszaki haladásában. Tudomá

nyos találkozó 1992. Előadások kivonatai. Szerk FÜZESÉRI András. GERENCSÉR 

Ágnes, STÓLL Ágnes. Bp., 1992.

A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX században Bp., 1992. 

MARX György: Beszélgetés Marslakókkal Veszprém, 1992

SZABÓ Miklós-TONK Sándor: Erdélyiek egy etem járása a korai újkorban 1521-1700. 

Szeged, 1992.

CSORBA F. László-BOTH Mária: Tudománytörténet Bp., 1993.

ENDREI Walter, JESZENSZKY Sándor (szerk ): Technikatörténet 1760-1960. Az ipari 

forradalom határainkon túl és Magyarországon ELTE TTK, Bp., 1993.

HAJNAL István: Technika, művelődés. Bp., 1993-

ERNYEY, Gyula Made in Hungary The Best of 150 Years in Industrial Design Bp., 1993

Függelék____________________________________________________________________ 980



Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 1-3. 

Bp.. 1993-1996.

KISS László-OZOGÁNY Ernő-LACZA Tihamér: A magyar tudomány évszázadai 

Magyar orvosok, mérnökök, tudósok, Tudománytörténeti arcképek és tanulmányok. 

1-2. Madách-Posonium, 1994, 1996.

ANTALL )óz.sef: Modell és valóság. 1. Bp., 1994.

NAGY Ferenc: Magyar származású Nobel-díjas tudósok. Bp., 1994.

NAGY, Ferenc: Nobel Fríze Winners írom Hungary tor Humanity. Bp., 1994.

SZÖGI László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. I. 1790

1850. Bp.,-Szeged. 1994,

SZÖGI László (szerk ): Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Bp., 1994. 

SZŰCS Fái: A magyar szakképzés ezer éve. 1. Bp., 1994.

VEKF.RDI László: Tudás és tudomány. [Tanulmánygyűjtemény) Bp., 1994.

ENDREI Walter: Műszaki innovációk sorsa Magyarországon Bp., 1995.

REMÉNYI GYENES István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok 

arcképcsarnoka Bp., 1995

ROSTA István: Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. (Szent István korától a 

XX. századig.) Bp., 1995. (1996)

SZÖGI László (szerk.): Régi magyar egyetemek emlékezete. Válogatott dokumentu

mok a magyarországi felsőoktatás történetéhez 1367-1777 Bp., 1995 

Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai Szerk. FARAGÓ József , INCZE Miklós, 

KATONA SZABÓ István. Bp., 1996.

ENDREI Walter (szerk ): Műszaki innovációk sorsa Magyarországon. (Malomipar - 

vaskohászat - textilipar.) Bp., 1996.

Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból, Bp., 19%.

GAZDA István Reáltudományaink történetéből. Bp., 1996

GAZDA István (szerk.) A technika magyarországi történetéből Tanulmánygyűjte

mény. Bp., 1996.

KOESTLER, Arthur: Alvajárók. (The Sleepwalkers. 1959 ) Bp., 19%.

NAGY Ferenc: Ezerszáz év üzenete. Magyarok cselekedetei és nagyjai a tudomány és 

technika történetében. Bp., 19%.
NAGY Ferenc (szerk ): A sikeres Magyarországért. Millecentenáriumi Tudóstalálkozó. 

Bp , 19%

VEKHRDI László: A Tudománynak háza vagyon. Bp., 1996.

VEKERDI László-HERCZEG János: A véges végtelen. Bp., 19%.

GAZDA István (szerk.) Magyar tudománytörténet. Plliscsaba, 1997.

MAKKAI László: A technika századai Bp., 1997.

MARX, George The Voice of the Martians (2nd ed.) Bp., 1997

SZÁLA Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997
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Matematika

KÜRSCHÁK József: Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon In 

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. Bp., 1926.

NAGY József (szerk ): Kiváló matematikusok és fizikusok Bp., 1927 

SÁRKÖZY Pál: Nagyszombati régi matematikusok. Pannonhalma, 1933 

IIARS |ános: A debreceni aritmetika Sárospatak, 1938.



LIGETI Béla: A magyar matematika története a XVIII. század végéig. Bp., 1953. 

S2ÉNÁSSY Barna: Vázlatok a magyar matematika újkori történetéhői. Bp., 1953 

VEKERDI László: A matematika Magyarországon való meghonosodásának és fejlődé

sének főhh irányai. In: KOFLER, Edward: Fejezetek a matematika történetéből Bp., 

1965.
SZÉNÁSSY Barna: A magyarországi matematika története. Bp., 1970.

SAIN Márton: Matematikatörténeti ABC. Bp., 1974. (5- kiad.: Bp., 1987.)

SAIN Márton: Nincs királyi út' Matematikatörténet. Bp., 1986.

T TÓTH Sándor-SZABÓ Árpád: Matematikai műveltségünk keretei. Középkor és 

reneszánsz. Bp., 1988.

SZÉNÁSSY Barna: History of mathematics in Hungary. Bp., 1992.

PACIOU, LUCA: Az aritmetika, a geometria, az arányok és árnyalatok összefoglaló 

tárgyalása [1494] Bp., 1994 (Reprint)

FILEP László: A matematika fejlődése, Nyíregyháza, 1996.
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F izika

MIKOLA Sándor: A physikai alapfogalmak kialakulása. Bp., 1911.

POGÁNY Béla: A Magyar Tudományos Akadémia hatása a fizikai tudományok 

fejlődésére az utolsó száz év alatt. In: A Magyar Tudományos Akadémia első 

évszázada. Bp.. 1926.

MIKOLA Sándor: A fizika gondolatvilága Bp,, 1933- 

SZTRÓKAY Kálmán: A fizika úttörői. Bp., 1939.

KOCZKÁS Gyula: Örök törvények. A fizika regénye. Bp., 1943- 

MAKKAI László (szerk.): Fejezetek a magyar mérésügy történetéből. Bp., 1959. 

Fizikatörténet életrajzokban. Az általános iskolai fizika tankönyvekben előforduló 

tudósok, fizikusok, feltalálók stb. életrajzai. Bp., 1960.

M. ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig Bp., 1961 ; A magyar- 

országi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964.

GAZDA István-SAIN Márton: Fizikatörténeti ABC Bp., 1978. (3. átd. és bőv kiad Bp., 

1989.)

SIMONY1 Károly. A fizika kultúrtörténete. Bp., 1978.

BOGDÁN István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp., 

1978.; Magyarországi hossz- és loldmértékek 1601-1874. Bp., 1990.

FÉNYES Imre: A fizika eredete Az egzakt fogalmi gondolkodás kialakulása. Történeti- 

logikai-ismeretelméleti elemzés. Bp., 1980.

RADNAI Gyula-KUNFALVI Rezső Physics in Budapest: A survey. (Ed. by Ildikó 

CSURGAY ) Amsterdam, et al. 1988.

BOGDÁN István Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Bp., 

1991

Roland Eötvös Physical Society Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1891-1991 At the 

Crossraads of History Editor György MARX Bp , 1991

KOVÁCS László (szerk ) Fejezetek a magyar llzika elmúlt 100 esztendejéből (1891- 

1991). Bp.. 1992



Kémia

ZEMPLÉN Géza A Magyar Tudományos Akadémia halasa a kémiai tudományok 

fejlődésére In A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada, Bp., 1926. 

SZATHMÁRY László: Magyar alkémisták. Bp., 1928. (2. kiad. Bp , 1986.)

PROSZT János: A selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai ludományos kutatás 

bölcsője hazánkban. Sopron, 1938.

FÜLÖP Zsigmondi A bölcsek köve Bp., 1943.

Néhány adat a nagy magyar kémikusok életéről és munkásságáról. Bp., 1960. 

(LOCZKA Alajos anyagának felhasználásával.)

SZABADVÁRY Ferenc Az analitikai kémia módszereinek kialakulása. Bp., 1960. 

SZABADVÁRY Ferenc-SZÓKEFALVl-NAGY Zoltán: A magyar vegyészet arcképcsar

noka. Bp., 1970.

SZABADVÁRY Ferenc-SZÓKEFALVI-NAGY Zoltán. A kémia története Magyarorszá

gon. Bp., 1972.

BALÁZS Lóránt-HRONSZKY Jmre-SAIN Márton: Kémiatörténeti ABC Bp , 1981 (2 

kiad Bp., 1987)

BALÁZS Lóránt: A kémia története. 1-2. Bp., 1996.

PALLÓ Gábor: Radioaktivitás és a kémiai atomelmélet. Bp., 1992.

MÓRA László-PRÓDER István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája. Bp- 

Piliscsaba, 1997.
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C sillagászat

TASS Antal: A magyar csillagászat története. Bp., 1928.

KELÉNY1 B. Ottó: A magyar csillagászat története. Bp., 1930.

DEZSŐ Lóránt: A magyar csillagászat története. Kolozsvár, 1944.

BARTHA Lajos, ifj.: Régi magyarországi csillagászok. 1-2. Technikatörténeti Szemle. 

8 köt. 1976 . 11 köt. 1979.
BALÁZS Béla-BARTHA Lajos-MARIK Miklós: Csillagászattörténet A-Z. Életrajzi 

lexikon Bp., 1982.

GAZDA István-MARIK Miklós: Csillagászattörténeti ABC Bp., 1982.(2. kiad Bp., 1986 )

F öld tu d o m á n yok , g eográ fia , m eteorológia

SZAMOTA István (összeáll ): Régi magyar utazók Európában 1S32-1770. Nagy- 

Becskerek, 1892.

INKEY Béla: A magyarországi talajvizsgálat története Bp.. 1914.

VF.NDL Aladár: A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és 

kőzettan fejlődésére hazánklxm. In A Magyar tudományos Akadémia első évszázada. 

Bp., 1926.
HALÁSZ Gyula: Ót világrész magyar vándorai Magyar fölfedezók Benyovszkylól 

napjainkig Bp.. 1936. (2. I>őv kiad.: 1937.)

IIALTENBERGER Mihály A földrajz magyar úttörői. Bp., 1938

BENEDEK Klára: A Jénai Ásványtani Társasig magyar tagjai. Levelek a magyar

felújulás szellemi éleiének történetéhez. Bp., 1942.



1NCZE Andor: A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata. Kolozsvár, 1942. 

HALÁSZ Gyula: Világjáró magyarok Bp., 1945.

FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. Bp., 1951. Kézirat. (MTA 

Könyvtára.)

VAJDA László: Nagy magyar utazók (19. század). Bp., 1951 

FODOR Ferenc: A magyar térképírás. 1-3. köt. Bp., 1952-1954.

KOCH Sándor: A magyar ásványtan története. Bp,, 1952,

RÉTHLY Antal: A Kárpát-medencék földrengései Bp.. 1952.

Régi magyar világjárók (Összeállította: BORSODY BEVILAQUA Béla, szerk.: AGÁRDI 

Ferenc.) Bp., 1954.

AGÁRDI Ferenc A nagyvilág magyar vándorai. (Régi magyar világjárók II.) Bp., 1955. 

BENDEFY László: Szintezési munkálatok Magyarországon (1820-1920). Bp., 1958 

RÉTHLY Antal: Időjárási események é.s elemi csapások Magyarországon, I köt.: 

1700-ig. Bp., 1962.; II. köt.: 1701-1800-ig. Bp., 1970.

BALLENEGGER Róhert-FINÁLY István: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. 

Bp.. 1963.
VADÁSZ Elemér: A magyar földtan útja Szabó József nyomában Bp., 1967. 

CSINÁDY Gerö: Régi magyar geográfusok lexikona. Bp., 1969. (Kézirat az MTA 

Könyvtárában.)

FÜLÖP József-TASNÁDI KUBACSKA András (szerk ): 100 éves a Magyar Állami 

Földtani Intézet. Bp., 1969.

BENDEFY László: A magyar földmérés 1890-1920. Bp., 1970.

SZEPESINÉ LŐRINC Anna (szerk.): Fejezetek a magyar meteorológia történetéből

1870-1970 Bp., 1970 (E témakör bővített változata Bp., 1995 )

TAKÁCS Pál-SCHLAITNER Jenő-SZEBÉNYI Imre: A szénkémiai kutatások magyar 

úttörői. Bp., 1970.

Földtani Tudománytörténeti Évkönyv (A Magyarhoni Földtani Társulat Tudomány

történeti Szakcsoportjának időszakos kiadványa.) Bp., 1972-től. Szerk.: CSÍKY Gábor. 

HAVASNÉ BEDE l’iroska-SOMOGYI Sándor (szerk ): Magyar utazók, földrajzi felfede

zők Bp., 1973-

RAUM Frigyes Magyar földmérők arcképcsarnoka. Bp., 1976.; II. köt Bp., 1983 

ZSÁMBOKI László A Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid 

életrajza és szakirodalmi munkássága 1735-1918. NME Egyetemi bibliográfia 1. 

Miskolc, 1983

FŰLOF József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Bp., 1984. 

FODOR Tamásné: A magyarországi mérnökgeológia áttekintése. Bp., 1986.

LÁZÁR István: Világjárók - világlátók. Régi magyar utazók antológiája. Bp., 1986. 

RAUM Frigyes: A magyarországi földmérők é.s térképészek fontosabb életrajzi adatai. 

Bp.. 1986.

A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai Szerk : ZSÁMBOKI László. Miskolc, 

1987-től.

FÜR La|os: Világjáró magyarok Bp., 1990.

A magyar földmérés és térképészet története. Fúszerk. JOÓ István, RAUM Frigyes.

Bp -Székesfehérvár, 1990-1992. 1-4. kot

BALÁZS Dénes (szerk ): Magyar utazók lexikona. Bp.. 1993

MIKE Károly: Magyarország ősvízrajza és felszínt vizeinek története. Bp., 1991

BALÁZS Dénes: Magyar utazók lexikona Bp., 1‘)‘>3.

125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet Bp.. 1994.
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HÁLA József: Ásványok, kőzetek, hagyományok. Bp., 1995.

KLINGHAMMER István-PÁPAY Gyula-TÓROK Zsolt: Kartográfiatörténet. Bp., 1995

985________________________________________________________Tájékoztató bibliográfia

B iológia

HANÁK János Az állattan története és irodalma Magyarországban. Pest, 1849- 

A biológia magyar úttörői. írták: GESZTI Lajos, HORVÁTH Károly et al Bp., 1925. 

SZILÁDY Zoltán: Die Gesehichte dér Zoologie in Ungarn. Debrecen, 1927 

GOMBOCZ Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói, Bp , 1936. 

RAPAICS Raymund: A magyar biológia története. Bp., 1953

KÁDÁR Zoltán-PRISZTER Szaniszló: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánk

ban, Bp., 1992.

O r v o stu d o m á n y

WESZPRÉMI István: Succinta Medícorum Hungáriáé et Transilvaniae Biographie. 

Lipsiae-Wien, 1771-1787. 1-4. (Új kiadás magyar fordítással: WESZPRÉMI István 

Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza Bp., 1960-1970. 1-4. köt.) 

THANHOFFER Lajos: Az állatorvostudomány és állatorvosi szakoktatás története 

Magyarországon, Bp,, 1888

DEMKO Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmé

nyek fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig Bp., 1894.

HÓGYES Endre: Emlékkönyv a budapesti kir, m, Tudományegyetem Orvosi Karának 

múltjából és jelenéből. Bp., 1896.

Az orvosi tudomány magyar mesterei. Bp., 1924.

LENHOSSÉK Mihály: A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatómiai 

irodalomban. MARÉK József: A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudo

mány fejlődése az utolsó száz év alatt. In: A Magyar Tudományos Akadémia első év

százada Bp,, 1926.
MAYER Ferenc Kolos Az orvostudomány története. Bp., 1927. (Bóv. új kiad.: Bp., 

1988.)
ENGLÁNDERNÉ BRÜLL Klára: Orvosok és kórházak Pest-Budán. Bp., 1929. 

Medicina in nummis. Bp., 1929.
MAGYARY-KOSSA Gyula: Magyar orvosi emlékek Értekezések a magyar orvostörté

nelem köréből. Bp., 1929-1940 1-4. köt 

GYÓRY Tibor: Az Orvostudományi Kar története Bp., 1935

SZUMOWSKI, !..: Az orvostudomány története lx>lcsészeti szempontból nézve. Ford. 

és kiég. HERCZF.G Árpád. Bp., 1939.
KOTLÁN Sándor: A magyar állatorvosképzés története 1787-1937. Bp., 1941.

PÓLYA Jenő: Az orvostudomány regénye. Bp., 1941.

SALAMON Henrik: A magyar stomatológia (fogá.Nzat) története a legrégibb időtől 

napjainkig. Bp., 1942,
GORTVAY György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története 

(1868-igl Bp. 1953.
BARTÓK Imre: A magyar szemészet története Bp., 1954.

RÉTI Endre: Nagy magyar orvosok. Bp . 1954.



HAHN Géza A magyar egészségügy története. Bp., 1960

Magyar orvostörténeti bibliográfia (1945-1960) Összeállította: DÖRNYE1 Sándor 

Bp., 1961.

HUSZÁR György: A magyar fogászat története. Bp., 1965.

Az Állatorvostudományi Egyelem elhunyt tanárainak életrajzai. Bp., 1967.

RÉTI Endre (szerk.): A magyar orvosi iskola mesterei. Bp., 1969.

BENEDEK István: A tudás útja. Bp., 1972. (3- bőv kiad. Bp., 1985.)

ANTALL József: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei Bp., 1981. 

SCHULTHEISZ Emil (szerk.): History of l’hyxiology Bp., 1981 

SZÖGI László: Az Állatorvostudományi Egyetem levéltára (1741-1972). Bp., 1985 

KOVÁCS Gyula-FEHÉR György: Biographia Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. 

Állatorvostudományi Egyelem, Bp., 1986.

GYÖRFFY István: A XX. században működött jelentősebb magyarországi szemorvo

sok életrajzi adattára. Bp., 1987.

BIRTALAN Győző: Európai orvoslás az újkorban. Bp., 1988 

KARASSZON Dénes: A condse hislory of veterinary medicine. Bp., 1988.

SZÁLLÁSI Árpád: Szegényháztól a kórházig. Komárom-Esztergom, 1988.

BENEDEK István: Hügieia. Az európai orvostudomány története. Bp., 1990. 

JANTSITS Gabriella: Magyar orvosok arcképei. Bp., 1990

CSABA Béla-KARASSZON Dénes: Hungárián masters of immunology, - Az immuno

lógia magyar mesterei. Bp., 1992.

BIRTALAN Győző: Évszázadok orvosai. Bp., 1995.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi emlékkönyve (1769-1994), Bp , 

1995

BIRTALAN Győző: Orvosi felfedezések nyomában. Bp., 1996.

LAMPÉ-SZÁLLÁSI Százéves a Magyar Nőorvos Társaság Bp., 1996 

MAGYARY-KOSSA Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1-5. Bp., 1996.
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Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról 1578-1909. 

Összegyűjtötte: MATOLCSY Miklós. Bp., 1910.

STL'DÉNY János-VONDRA Antal: Hírneves gyógyszerészek Bp., 1929 

BARADLAI János-BÁRSONY Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története az 

ősidőktől a mai napig 1-2, Bp., 1930.

Gyógyszerésztörténeli Diarium. (Megjelent 1974-ig 14 szám.)

KEMl’LER Kurl; A gyógyszerek története. 2 kiad Bp., 1984

Agrártudományi! és mezőgazdaság

WENZEL Gusztáv Magyarország mezőgazdaságának története Bp., 1887 

Magyarország mezőgazdxsűgi szakoktatási intézményei 1896. Emlékkönyv az 1896-ik 

ezredév emlékének ünneplése alkalmából. Szerk BAlÁS Árpád, Magyar-Óvár, 1897 

KAÁN Károly: A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági ludománynk 

'SIGMOND Elek: A Magyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudományok 

In: A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. 2. köt Bp., 1928.



HANKÓ Béla: A magyar háziállatok története ősidőktől máig. Bp., 1954. 

Agrártörténetí Szemle. 1957-től.

ÉBER Ernő: A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp., 1961.

Agrártörténet (Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, 

Mosonmagyaróvár) 1970-tól.

BALASSA Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon Bp., 1973. 

Agrártörténeti tanulmányok. (Szerk.: GUNST Péter, HOFFMANN Tamás.) Bp., 1975- 

től. (Eddig 16 kötet jelent meg.)

KOLOSSVÁRY Szabolcsné (szerk ): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon 

(Tanulmányok.) Bp., 1975.

GAÁL László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp,, 1978.

Agrártörténeti életrajzok. Szerk FÜR Lajos, PINTÉR János. Bp., 1985.

Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk.: FÜR Lajos, PINTÉR János. Bp,, 1987-1989 

1-3. köt.
BOGNÁR S.: A magyar növényvédelem története a legrégebbi időktől napjainkig 

(1030-1980). Mosonmagyaróvár, 1994.

Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. Szerk.: OROSZ István-FÜR 

Lajos-ROMÁNY Pál. Bp., 1996.

STIRLING János Magyar reneszánsz keriművészet. Bp., 1996.

M űszaki tudom ányok és ipar

WENZEL Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története Bp., 1880, 

FEKETE Zsigmond: Magyarország vizei múltjának é.s vízépítkezésének történelme a 

magyarok beköltözéséig, tekintettel a művelődési viszonyokra. Bp., 1882.

PÉCH Antal Alsó-Magyarország bányamívelésének története, Bp., 1884—1887. 1-2. 

köt.; 3 köt. (Sajtó alá rend. KOSÁRY Domokos.) Bp., 1967.

A hazai közmunka és közlekedési ügyek története é.s fejlődése. Bp., 1885- 

GELLÉRI Mór: A magyar ipar úttörői. Élet- és jellemrajzok. Bp., 1887. (80 életrajz) 

SARKÖZY Imre: Régibb vízi mérnökeink életéből. Vázlatok. Bp., 1897. (Klny a 

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője 1895-1897. évfolyamaiból.) 

GONDA Béla: A magyar hajózás. Bp., 1899

WIENER Moszkó: A magyar czukoripar fejlődése Adalék a mezőgazdasági ipar 

múltja, jelene és jövőjéhez Bp., 1902.!-!!. köt,

GELLÉRI Mór: Ipartörténeti vázlatok. Bp., 1906

MUNKÁS László A Királyi Magyar Posta története 1528-1715. (Eredeti levéltári 

okmányok alapján.) Bp,, 1911 -
SZÁDECZKY Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon. Okirattárral 

(1307-1848). Czéhek lajstroma. A czéhircxlnlom és ipartörténet könyvészete Bp., 1913. 

LAMBRECHT Kálmán A magyar malmok könyve Bp., 1915.

SÁKÁNDY István: A magyar aviatika története. Bp., 1921.

ZEI.OVICH Kornél: A magyar vasutak története Bp.. 1925,

IIENNYEY Vilmos: A Magyar Posta története Bp.. 1926.

ZEI.OVIC.H Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok 

fejlődésére.
ZEI.OVICH Kornél: Széchenyi és a magyar közlekedésugy In: A Magyar Tudományos 

Akadémia első évszázada. Bp., 1926.

Technikai fejlődésünk története 1867-1927. Bp., 1928.
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FOERK Ernő: A magyar építőművészet rövid története. Kecskemét, 1929- 

HALLÓSSY István (szerk.): Fejezetek a magyar iparosodás történetéből. (2. bőv. 

kiad.) Bp., 1931.

HENCZ Lajos: A posta, távíró és távbeszélő története. Bp., 1931 ■

PAKUCS Béla: A magyar vasútépítés kezdetei. Specimina. 65. Pécs, 1934 

FÁBIÁN Gáspár Nagy magyar építőművészek. Bp., 1936.

KERTAI Ferenc: A bőripar és borkereskedelem kialakulása é.s fejlődése Magyar

országon. Bp., 1936.
BIERBAUER Virgil: A magyar építészet története. Bp., 1937.

HENCZ Lajos (szerk ): A Magyar Posta története és érdemes munkásai. Bp., 1937. 

MIKLÓS Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól - 

napjainkig. Bp., 1937.

Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Bp., 1937.

SÁGHELYI Lajos: A magyar üvegesipar története. Bp , 1938

MISÁNGYI V.: A magyar bőripar története. Klny. a „Magyar Ipar" 1940. évi számából. 

NOVÁK László (szerk.): Nyomdászatunk 500 esztendeje. Emlékkönyv a könyv

nyomtatás feltalálásának félezer éves jubileumára. Bp., 1940.

KENÉZ Béla: Ipart öntudatunk ébresztői. Bp., 1943.

FUTÓ Mihály: A magyar gyáripar története. 1. köt.: A gyáripar kialakulása az elsó 

állami iparfejlesztési törvényig (1881). Bp., 1944. (A 2. köt nem jelent meg,)

LAJTA Andor: Az ötvenéves film. A film úttörői, Temesvár, 1946.

MÉRE1 Gyula: Magyar iparfejlődés 1790-1848 Bp., 1951

FALLER Jenő: A magyar bányagépesités úttörői a XVIII. században Bp., 1953

FEKETE György: A magyar hajózás és hajóépítő ipar. Bp., 1957.

ANDAI Pál: A mérnöki alkotás története A mélyépítés 5000 éve. Bp., 1959- 

FITZ József: A magyar könyv története 1711-ig. Magyar Helikon, Bp., 1959.

FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. 

köt. Bp., 1959., 2. köt. Bp., 1967.

HECKENAST Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Bp., 

1959 (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 13-)

HANZÉLY János Magyarország közútjainak története Bp., 1960.

KÁROLYI Zsigmond A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyar

országon. Bp,, 1960.

MIHAIL1CH Győző: A XIX és XX századbeli magyar hídépítés története. Bp., 1961. 

NAGYRÉVI György: A léghajózás története magyar tükörben, Veszprém, 1962. 

BOGDÁN István: A magyarországi papíripar története (1530-1900). Bp., 1963- 

Hajózástudományi Együttműködési Bizottság Műszaki történeti .sorozat. Bp., 1964-től. 

Magyar Műszaki Múzeumok Évkönyve, 1964. Szerk.: SZILÁGYI István Bp., 1964. 

RUZITSKA Lajos: A magyar vasútépítések története I9l4*ig Bp., 1964.

VAJDA Pál: A magyar hídépítés, (Magyar hitlak - magyar hídépítők. A hídépítés 

úttörői.) Bp., 1964.

VAJDA Pál: A magyar repülés történetéből. (Tanulmány és bibliográfiia.) Technika

történeti Szemle. 3- köt. 1964/65. p. 167-210.

A Közlekedési Múzeum Közleményei. Up.. 1965-tól (5 füzet jelent meg 1980-ig.) 

MIHAILICH Győző-IIAVIÁK Győző: A vaslietonépítés kezdete és első létesítményei 

Magyarországon. Bp., 1966.

DEZSÉNYI Miklós-HERNÁDY Ferenc: A magyar hajózás története. Bp., 1967.

A Közlekedési Múzeum füzetei. Bp., 1967-től. (5 füzet 1976-ig.)
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VAJDA Endre: A posta története Bp., 1967.

HECKENAST Gu.sztáv-NOVÁKI Gyula-VASTAGH Gábor-ZOLTAI Endre: A magyar- 

országi vaskohászat története a korai középkorban. Bp., 1968.

ENDREI Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Bp., 1969. 

Vízügyi Történeti Füzetek (Szerk ; KÁROLYI Zsigmond) Bp., 1969-től. (13+1 sorszám 

nélküli füzet jeleni meg 1986-ig.)

BERECZKY Endre-REICHARD Ernő: A magyar cementipar története Bp., 1970. 

MERÉNYI Ferenc: A magyar építészet 1867-1967 Bp. 1970.

A Közlekedési Múzeum Évkönyve. (I. 1896-1971 Bp., 1971. -VII. 1983-1984 Bp., 

1985.)

A poslai kutatás története 1891-1971 Szerk : SZEKÉR Ferenc Bp., 1971.

VAJDA Pál: A magyar repülés történetének életrajzi lexikona Repülőgépek, repülő

motorépítők és tervezők. I-X1I. Repülés. 24. évf, 1971. 1-12. sz.

BOGDÁN István: Régi magyar mesterségek. Bp,, 1973,

GROFCSIK János-REICHARD Ernő: A magyar finomkerámiaipar története. Bp., 1973 

KALLA-BISHOP, P M : Hungárián Railways. Newton Ablx>t, 1973 

A magyar vízszabályozás története, Összeáll, és szerk.: 1HRIG Dénes. Bp., 1973 

CSANÁDI Norbert-NAGYVÁRADI Sándor-WINKLF.R László: A magyar repülés 

története. Bp., 1974. (2. bőv. kiad. 1977.)

FRANK Tibor (szerk,): Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből 1925-1945. Bp., 

1975.

RADOS Jenő: Magyar építészettörténet 3 kiad Bp., 1975.

VÉGH Oszkár: Nyomdászat Magyarországon. Fejezetek a magyarországi nyomdászat 

500 éves történetéből. Bp., 1976.

CSÁSZÁR László: Korai vas- és vasbeton építészetünk. Bp., 1978.

VAJDA Endre (szerk ): A magyar híradástechnika évszázada. Bp., 1980.

KISS László-KISZELY Gyula-VAJDA Pál: Magyarország ipari műemlékei. - lndustrial 

monuments Hungary. Szerk (edited by): SZABADVÁRY Ferenc Bp., 1981.

GEDAI István: A magyar arany pénzverés története (Magyar Nemzeti Múzeum 

Kiállítási vezető.) Bp , 1982

KISS László-KISZELY Gyula: Magyarország műszaki múzeumai Bp., 1982. 

PEREHÁZY Károly. Magyarországi kovácsoltvas-művesség. Bp., 1982.

PÉCSI Vera-PETŐ Iván; A magyar gumiipar története. Bp., 1983 

BOGDÁN István: Mestere volt egykor. Bp., 1984.

GÁLL Imre: A budapesti Duna-hidak Bp., 1984.

BÍRÓ József: A magyar hajóépílés 150 éve. Bp , 1985.

CSÁSZÁR László: Épitőmesterség a magyar múltban Bp„ 1986

FEJÉR László-LÁSZLÓFFY Woldemár: A hidrometria magyarországi fejlődése 1700-

1945. Bp., 1986.

A magyar élelmiszeripar története. Bp., 1986,

GEDAI István; A magyar pénzverés kezdete Bp., 1986.
GERGELY Ernő; A magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig. Bp., 1986 

NAGYVÁRADI Sámlor-M. SZABÓ Miklós-WINKLER László: Fejezetek a magyar 

katonai repülés történetéből Bp., 1986,

STELCZER Károly A vízrajzi szolgálat 100 éve. Bp., 1986.

Aero História Bp., 1987-től.
DÓKA Klára A vízimunkálatok irányítás:) és jelentősége az ország gazdasági életében 

(1772-1918) Bp., 1987.
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EPERJESSY Géza: A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyar- 

országon. Bp., 1988.

JEREB Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek. Bp., 1988.

ERNST József: Régi magyar fogatok Alté ungarische Kutschen. Szerk.: BERTALAN 

Béla. Ford.: KELLNER Dóra. Bp., 1989.

GERLE János-KOVÁCS Attila-MAKOVECZ Imre: A századforduló magyar építészete. 

Bp. 1990.
HECKENAST Gusztáv: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában 

a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. Bp., 1991.

SALI.A1 Gyula (főszerk): PK1 100 éve. (1891-1991) Bp., 1991

CSÁSZÁR László (főszerk ): A magyar építőmesterség történetének kisenökiopédiája

Bp., 1992.

ENDREI Walter: A programozás eredete. Bp., 1992.

ENDREI Waller: A textilipari technikák termelékenységének története. Bp., 1993- 

100 éves az Elektromos Művek. Bp., 1993-

PILINYI Péter: A magyar nyomdászat úttörői a XIX. században Pátria Könyvek,

1994.

A Chinoin története (1910-1995) Bp.. 1996.
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AZ ÉLETRAJZI LEXIKON 
SZEMÉLYNÉVMlTATÓJA IDŐRENDBEN

Makra Benedek 1365 körül-1421

Vitéz János 1408 körül-1472

Lázár deák 15 -16. század

Magyarországi György 1422-1502

Thurzó János 1437-1508

Oláh Miklós 1493-1568

Honierus János 1498-1549

Melius Juhász Péter 1515-1572

Zsámboky János 1531-1584

Beythe András 1532-1613

Verancsics Faustus 1551-1617

Beythe István 1564-1599

Jeszenszky (Jessenius) János 1566-1621 

Pázmány Péter 1570-1637

Szenczi Molnár Albert 1574-1634

Frölich Dávid 1595-1648

Szepsi Csombor Márton 1595-1622

Lippai János 1606-1666

Apáczai Csere János 1625-1659

Pósaházi János 1628-1686

Szilágyi Tönkő Márton 1642-1700

Pápai Páriz Ferenc 1649-1716

Tótfalusi Kis Miklós 1650-1702

Hevenesi Gábor 1656-1715

Köleséri Sámuel 1663-1732

Bél Mátyás 1684-1749

Brentán Károly 1694-1752

Orosz László 1697-1773

Mikoviny Sámuel 1700-1750

Kéri B. Ferenc 1702-1768

Koncság Nándor 1703-1759

Lipsicz Mihály 1703-1766

Segner lános András 1704-1777

Heli József Károly 1713-1789

Ma róthi György 1715-1744

Weiss Ferenc 1717-1785

Hatvani István 1718-1786

Szentmártonyi Ignác 1718-1793

Heli Miksa 1720-1792

Fel Iner Jakab 1722-1780

Makó Pál 1723-1793

Weszprémi István 1723-1799

Éder Xavér Ferenc 1727-1772

Grossinger Keresztély János 172&-1803 

Molnárjános 1728-1804

Batthyány Tódor 1729-1812

Fazola Henrik 1730-1779

Fridvaldszky János 1730-1784

Bucsányi Mátyás 1731-1796

Fichtel E. János 1732-1795

Pillér Mátyás 1733-1788

Sajnovics János 1733-1785

Csapójózsef 1734-1799

Kempelen Farkas 1734-1804

Mitterpacher Ijjos 1734-1814

Keresztúri Ferenc 1735-1811

Pasquich János 1735-1829

Horányi Elek 1736-1809

Balla Antal 1739-1815

Teleki Sámuel 1739-1822

Benkő József 1740-1814

Gsernák (Chernac) László 1740-1816 

Dugonics András 1740-1818

Benyovszky Móric 1741-1786

Born Ignác 1742-1791

Müller Ferenc József 1742-1825

Szaldó József 1742-1801

Tessedik Sámuel 1742-1820

Benkó Sámuel 1743-1825

Hadaly Károly 1743-1834

Ráez Sámuel 1744-1807

Benkő Ferenc 1745-1816

Szabiik István 1746-1816

Kiss József 1748-1813

Gyarmathi Sámuel 1751-1830

Chudy József 1753-1813

Nemetz József 1753-1808

Zay Sámuel 1753-1812

Domin József 1754-1819

Széchényi Ferenc 1754-1820

Zách Ferenc Xavér 1754-1832

Festetics György 1755-1819

Földi János 1755-1801

Martinovics Ignác 1755-1795

Péchy Mihály 1755-1819

Vay Miklós, Id. 1756-1824
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Kitaibd Pál 1757-1817 Nagy Károly 1797-1868

Sipos Pál 1759-1816 Frivaldszky Imre 1799-1870

Diószegi Sámuel 1760-1813 Petényi Salamon János 1799-1855

Görög Demeter 1760-1833 Brassai Sámuel 1800-1897

Bogdanich Imre Dániel 1762-1802 Jedlik Ányos István 1800-1895

Berzeviczy Gergely 1763-1822 Wágner Dániel 1800-1890

Pethe Ferenc 1765-1832 Tltius Pius Vendel 1801-1884

Vedres István 1765-1830 Bolyai János 1802-1860

Windisch Lipót 1765-1842 Debreczeni Márton 1802-1851

Hild János 1766-1811 Schmidl Adolf 1802-1863

Lipszky János 1766-1826 Szerelmey Miklós 1803-1875

Raisz Keresztély 1766-1849 Zitterbarth Mátyás, If). 1803-1867

Sartorv József 1766-1839 Zlamál Vilmos 1803-1886

Varga Márton 1767-1818 Schöpf-Mérei Ágoston 1804-1858

Kováts Mihály 1768-1851 Szentkirályi Zsigmond 1804-1870

Karacs Ferenc 1770-1838 Enlz Ferenc 1805-1877

Márton József 1771-1840 Fényes Elek 1807-1876

Pollack Mihály 1773-1855 Petzval József 1807-1891

Bene Ferenc 1775-1858 Tarczy Lajos 1807-1881

Bolyai Farkas 1775-1856 Dorner József 1808-1873

Kiss Imre 1775-1831 Vajda Péter 1808-1846

Gáthy István 1780-1859 Petzval Ottó 1809-1883
Zeyk Miklós 1780-1850 Vállas Antal 1809-1869

Kováts-Martiny Gábor Pál 1782-1845 Gruby Dávid 1810-1898

Kőszeghi-Mártony Károly 1783-1848 Albert Ferenc 1811-1883
Zipser Keresztély András 1783-1864 Asbóth Sándor 1811-1868

Huszár Mátyás 1784-1843 Hyril Józ.seí 1811-1894

Kerekes Ferenc 1784-1850 Körösi József 1811-1868

Körösi Csorna Sándor 1784-1842 Nendtvich Károly 1811-1892

Reisinger János 1784-1852 Aranyi Lajos 1812-1887

Svaiczer Gátkor 1784-1845 Haraszthy Ágoston 1812-1869

TiWel Pál 1784-1831 Mandl Lajos 1812-1881

Beszédei József 1787-1852 Pettkó János 1812-1890

Jónás József 1787-1821 Tóth Ágoston 1812-1889

Bodor Péter 1788-1849 Wenzel Gusztáv 1812-1891

Csorba József 1789-1858 Eötvös József 1813-1871

Hild József 1789-1867 Henszlmann Imre 1815-1888

Fabini János Teofil 1791-1847 I.uppis János 1813-1875

Lányi Sámuel 1791-1860 Reitter Ferenc 1815-1874

Maderspach Károly 1791-1849 Török lózsef 1813-1894

Széchenyi István 1791-1860 Balassa János 1814-1868

Bugát Pál 1793-1865 Ganz Ábrahám 1814-1867

Almá.si Balogh Pál 1794-1867 Rónay Jácint 1814-1889

Bölöni Farkas Sándor 1795-1842 Wass Sámuel 1814-1879

Vásárhelyi Pál 1795-1846 Ybl Miklós 1814-1891

Vass Imre 1795-1863 Markusovszky Lajos 1815-1893

Kubinyi Ferenc 1796-1874 Rómer Flóris 1815-18H9

Packh János 1796-1839 Faller Gusztáv 1816-1881
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Haynald Lajos 

Korizmics László 

Kovács János 

Margó Tivadar 

Irinyi János 

Jubál Károly 

Nagel Einil 

Görgey Artúr 

Hazslinszky Frigyes 

Kmspér István 

Magyar László 

Mihali k János 

Semmelweis Ignác 

Berde Áron 

Reguly Antal 

Sztoczek József 

Berzenczey László 

Hunfalvy János 

Pávai Vajna Elek 

Fesz! Frigyes 

Hantken Miksa 

Zsigmondy Vilmos 

Bókay János ld 

Czetz János 

Péch Antal 

Szabó József 

Schenzl Guidó 

Jendrassik Jenő 

Holtán Ernő 

Türr István 

Xántus János 

Schnedár János 

Korányi Frigyes 

Martin Lajos 

Schmidt Ferenc 

Veress Sándor 

Zsolnay Vilmos 

Kanitz Fiilöp Félix 

Máltás Hugó 

Orbán Balázs 

Péch József 

Preysz Móric 

Díváid Károly 

Schenek István 

Bardócz Lajos 

Scheutluiuer Gusztáv 

Vámbéry Annin 

Csató János

1816-1891

1816-1886

1816-1906

1816-1896

1817-1895 

1817-1853

1817-1892

1818-1916 

1818-1896 

1818-1905 

1818-1864 

1818-1892

1818-1865

1819-1892 

1819-1858

1819-1890

1820-1884 

1820-1888

1820-1874

1821-1884

1821-1893 

1821-1888

1822-1884 

1822-1904 

1822-1895

1822-1894

1823-1890

1824-1891 

1824-1900

1824-1908

1825-1894

1826-18% 

1827-1913 

1827-1897

1827-1901

1828-1884 

1828-1900

1829-1904 

1829-1922 

1829-1890 

1829-1902

1829-1877

1830-1897 

1830-1909 

1832-1898 

1832-1894

1832-1913

1833-1913

Keleti Károly 

Lechner Lajos 

Semsey Andor 

Sóltz Vilmos 

Angster József 

Felletár Emil 

Mechwart András 

Than Károly 

Balogh Kálmán 

Haggenmacher Károly 

Hermán Ottó 

Chyzer Kornél 

Heitzmann Károly 

Hieronymi Károly 

Szkalnitzky Antal 

Farbaky István 

Fekete Lajos 

Kaposi Móric 

Kerpely Antal 

Láng László 

Széchenyi Béla 

Zichy Jenő 

Hajnal Antal 

HunyadyJenő 

Matluász János 

Pékár Imre 

Szily Kálmán Id.

Tóth Mike Mihály 

Hofmann Károly 

Krenner József Sándor 

Kilhne Ede 

Steindl Imre 

Tormay Béla 

Wömer Jakab 

Böckh János 

Banovits Kajetán 

Leipzlger Vilmos 

Torma Zsófia 

Árkay Sándor 

Jungfer Gyula 

Schulek Frigyes 

Kntz Géza Id 

Feketeházy János 

Kherndl Antal 

Konkoly-Thege Miklós 

Staub Móric 

l'hék Endre 

Fodor József

1833-1892

1833-1897

1833-1923

1833-1901

1834-1918 

1834-1917 

1834-1907

1834-1908

1835-1885 

1835-1921

1835-1914

1836-1909 

1836-1896 

1836-1911

1836-1878

1837-1928 

1837-1916 

1837-1902 

1837-1907 

1837-1914

1837-1918

1837-1906

1838-1907 

1838-1889 

1838-1921 

1838-1923 

1838-1924

1838-1932

1839-1891 

1839-1920 

1839-1903 

1839-1902 

1839-1906

1839-1914

1840-1909 

1840-1915 

1840-1913

1840-1899

1841-1910 

1841-1908

1841-1919

1842-1919 

1842-1927 

1842-1919 

1842-1916 

1842-1904

1842-1919

1843-1901
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Heller Ágost 1843-1902 Déchy Mór 1851-1917

Koch Antal 1843-1927 Gonda Béla 1851-1933

Kunstadter Jakab Joachim 1843-1900 Ilosvay Lajos 1851-1936

Szomagh Miklós 1843-1899 Imre József Id. 1851-1933

Thanhoffer Lajos 1843-1909 Klimm Mihály 1851-1897

Epperlein Oszkár 1844-1903 Kogutowicz Manó 1851-1908

Lengyel Béla Id. 1844-1913 Simonkai Lajos 1851-1910

Puskás Tivadar 1844-1893 TautTer Vilmos 1851-1934

Wartha Vince 1844-1914 Csonka János 1852-1939

Fényi Gyula 1845-1927 Liebermann Leó 1852-1926

Lechner Ödön 1845-1914 l'ertik Oltó 1852-1913

Purjesz Zsigmond 1845-18% Halaváts Gyula 1853-1926

Siegmeth Károly 1845-1912 Zipernowsky Károly 1853-1942

Teleki Sámuel 1845-1916 Bartoniek Géza 1854-1930

Feszty Adolf 1846-1900 Déri Miksa 1854-1938

Kresz Géza 1846-1901 Gelléri Mór 1854-1915

Kurta nder Ignácz 1846-1916 Gestetner Dávid 1854-1939

Paszlavszky József 1846-1919 Károly Iréneusz József 1854-1929

Schickedanz Albert 1846-1915 Klug Lipót 1854-1944

Schmahl Henrik 1846-1912 Peez Samu 1854-1922

Farkas Gyula 1847-1930 Rupcsics György 1854-1924

Hauszmann Alajos 1847-1926 Schafarzik Ferenc 1854-1927

Hegyfoky Kabos 1847-1919 Alpár Ignác 1855-1928

Horváth Géza 1847-1937 Bíró Lajos 1856-1931

Hőgyes Endre 1847-1906 Cserháti Jenő 1855-1910

Hugonnay Vilma 1847-1922 Lepter János 1855-1934

Inkey Béla 1847-1921 Lovassy Sándor 1855-1946

Schulhof Lipót 1847-1921 Mágocsy-Dietz Sándor 1855-1945

Seefehlner Gyula 1847-1906 Vályi Gyula 1855-1913
Baross Gábor 1848-1892 Alexander Béla 1857-1916

Eötvös Loránd 1848-1919 Faller Károly 1857-1913
Kosutány Tamás 1848-1915 Gothard Jenő 1857-1909

Puskás Ferenc 1848-1884 Bókay János Ifj 1858-1937

Réthy Mór 1848-1925 Edvi Illés Aladár 1858-1927

Süss Nándor 1848-1921 Klemp Gusztáv 1858-1939

Weinek László 1848-1913 Kolossváry Endre 1858—1939

Zsigmondy Béla 18*18—1916 Alpár Ede 1859-1912

Fabinyi Rudolf 1849-1920 Bánki Donát 1859-1922

Kőnig Gyula 1849-1913 Bodola Lajos 1859-1936

Lóczy Lajos 1849-1920 Hollós László 18^9-1940

Czigler Győző 1850-1905 Nagy Virgil 1859-1921

Demény György 1850-1917 Kádas Ignác 1859-1944

Gerster Béla 1850-1923 Bláthy Ottó Titusz 1860-1939

Klatt Virgil 1850-1933 Huryra Ferenc 1860-1934

Kvassay Jenő 1850-1919 Kner Izidor 1860-1935

Lakits Ferenc 1850-1919 Korb Flóris Nándor 1860-1930

Schwarz Dávid 1850-189? Krúdy Jenő 1860-1942

Árkövy József 1851-1922 Prelsz Hugó 1860-1940



995 Az életrajzi lexikon szemclynévmutatója időrendben

Rátz István 1860-1917 Jámbor Lajos 1869-1955

Róna Zsigmond 1800-1941 Kandó Kálmán 1869-1931
Szádeczky-Kardoss Gyula 1860-1935 Raichle Józ.sef Ferenc 1869-1960

Wittmann Ferenc 1860-1932 Szalay Béla 1869-1952

Zielinski Szilárd 1860-1924 Zorkóczy Samu 1869-1934

Gáspár Ferenc 1861-1923 Bacsák György 1870-1970

Klupalhy Jenő 1861-1931 Breuer Albert 1870-1930
Thirring Gusztáv 1861-1941 Cholnoky Jenő 1870-1950

Ullmann Imre 1861-1937 Krompecher Ödön 1870-1926
Beke Manó 1862-1946 Pácz Aladár 1870-1938

Kövesligethy Radó 1862-1934 Tuzson János 1870-1943
Lénárd Fiilöp 1862-1947 Virág József 1870-1901

Méhely Lajos 1862-1953 Jordán Károly 1871-1959

Rados Gusztáv 1862-1942 Ma rezeII György 1871-1943
Stein Aurél 1862-1943 Mikola Sándor 1871-1945

Udránszky László 1862-1914 Pálfy Móric 1871-1930

Apáthy István 1863-1922 Steiner Lajos 1871-1944

Arany Dániel 1863-1945 Vitális István 1871-1947

Bogdánfy Ödön 1863-1944 Aschner Lipót 1872-1952

Lenhossék Mihály 1863-1937 Böszörményi Jenő 1872-1957

Rátz László 1863-1930 Farkas Géza 1872-1934

Winkler Lajos 1863-1939 Richter Gedeon 1872-1944

Korda Dezső 1864-1919 Wodetzky József 1872-1956

Kürschák József 1864-1933 Bernátskyjenő 1873-1944

Schlesmger Lajos 1864-1933 Geőcze Zoárd 1873-1916

Baross László 1865-1938 Lajta Béla 1873-1920

Chernel István 1865-1922 Láng Gusztáv 1873-1960

Magyary-Kossa Gyula 1865-1944 Moesz Gusztáv 1873-1946

Fóliák Antal 1865-1943 Pékár Dezső 1873-1953

Róth Miksa 1865-1944 Papp Károly 1873-1963

Zsigmondy, Richard Adolf 1865-1929 ‘Sigmond Elek 1873-1939

Jankó Sándor 1866-1923 Bauer Mihály 1874-1945

Kenessey Béla 1866-1936 Böckh Hugó 1874-1931

Kerpely Antal Ifj. 1866-1917 Detre László 1874-1939

Korányi Sándor 1866-1944 Francé Rezső 1874-1943

TangI Ferenc 1866-1917 Rhorer László 1874-1937

Kaán Károly 1867-1940 Gsörgey Titusz 1875-1961

Lőrenthey Imre 1867-1917 Entz Géza, Ifj, 1875-1943

Ffeifer Ignác 1867-1941 Klebi-lsberg Kunó 1875-1932

Szabó Péter 1867-1914 Sajó Elemér 1875-1934

Árkay Aladár 1868-1932 Svachulay Sándor 1875-1954

Bugarszky István 1868-1941 Vágó László 1875-1933

Frommer Rudolf 1868-1936 Zimmermann Ágoston 1875-1963

Marék József 1868-1952 Bárány Róbert 1876-1936

Aujeszky Aladár 1869-1933 Heim Pál 1876-1929

Buchböck Gusztáv 1869-1935 I lóra Nándor 1876-1963

Győry Tibor 1869-1938 Kadif Ottokár 1876-1957

Harkányi Béla 1869-1932 Tass Antal 1876-1937



Fülelek 9%

Welmann Oszkár 1876-1943 Dienes Pál 1882-1952

Ernev Móric 1877-1948 Gombocz Endre 1882-1945

Entz Béla 1877-1959 Hollendonner Ferenc 1882-1935

Fejes |enő 1877-1952 Mansfeld Géza 1882-1950

Magyar Ede 1877-1912 Prinz Gyula 1882-1973

Medgyaszay Lslván 1877-1959 Schima A. Bandi 1882-1959

Mihailich Győző 1877-1966 Szabó Zoltán 1882-1944

Nopcsa Ferenc 1877-1933 Szepesfalvy János 1882-1959

Schick Béla 1877-1967 Jávorka Sándor 1883-1961

Terkán Lajos 1877-1940 Kós Károly 1883-1977

Vágó József 1877-1947 Mendejenó 1883-1944

Zámor Ferenc 1877-1960 Nádler Herheri 1883-1951

Goldbeiger Leó 1878-1945 Pélerfi Tibor 1883-1953

Gorka Sándor 1878-1944 Unger Emil 1883-1945

Grossmann Gusztáv 1878-1957 Verebély László 1883-1959

Grossmann Marcel 1878-1936 Zemplén Géza 1883-1956

Hajós Alfréd 1878-1955 Zmmeczky Dezső 1883-1917

Szilády Zoltán 1878-1947 Zsélyi Aladár 1883-1914

Szily Pál 1878-1945 Imre József II). 188'i—1945

Warga László 1878-1952 Jánszky Béla 1884-1945

Dienes Valéria 1879-1978 Kozma Lajos 1884-1948

Fasching Antal 1879-1931 Kőnig Dénes 1884-1944

Hankóczyjenő 1879-1939 Maucha Rezső 1884-1962

Kompolthyjób 1879-1938 Novobátzky Károly 1884-1967

Lóvy-Schmidt Ede 1879-1948 Selényi Pál 1884-1954

Melczer Tibor 1879-1936 Sklenár János 1884-1954

Réthly Ant3l 1879-1975 Szász Oltó 1884-1952

Széki Tibor 1879-1950 Szilárd Béla 1884-1926

Teleki Pál 1879-1941 Thorotzkai Péter 1884-1942

Zemplén Győző 1879-1916 Wálder Gyula 1884-1944

Fejér Lipót 1880-1959 Bartucz Lajos 1885-1966

Fekete Jenő 1880-1943 Gaál Sándor 1885-1972

Győrffy István 1880-1959 Gelei József 1885-1952

Káplány Géza 1880-1952 Ha3r Alfréd 1885-1933
Király Pál 1880-1955 Hevesy György 1885-1966

Riesz Frigyes 1880-1956 Leidenfrost Gyula 1885-1967

Bőhm Ferenc 1881-1940 Ortvay Rudolf 1885-1945

Dávid Lajos 1881-1962 Pattantyús-Ábrahám Géza 1885-1956

Fonó Albert 1881-1972 Strömpl Gábor 1885-1945

Galamb József 1881-1955 Vadász Elemér 1885-1970

Kármán Tódor 1881-1963 Bányai János 1886-1971

Kittenberger Kálmán 1881-1958 Fekete Mihály 1886-1957

Maunlz Béla 1881-1971 Gróh Gyula 1886-1952

Nyárády Erazmus Gyula 1881-1966 Györgyi Dénes 1886-1961

Oltav Károly 1881-1955 1 lankó Béla 1886-1959

Rerrich Béla 1881-1932 Huzelln Tivadar 1886-1950

Adorján János 1882-1964 Issekutz Béla 1886-1979

Balogh Ernő 1882-1969 Mernie Valér 1886-1918



997 Az életrajzi lexikon szemelynevmutatója időrendben

l*app Simon 1886-1970 Vendl Mária 1890-1945

Pávai-Vajna Ferenc 1886-1964 Asbóth Oszkár 1891-1960

Riesz Marcell 1886-1969 Bródy Imre 1891-1944

Ryhár István 1886-1971 Császár Elemér 1891-1955

Schulier Aladár 1886-1960 Ege rváry Jenő 1891-1958

Telegdi-Roth Károly 1886-1955 Mazalán Pál 1891-1959

Tomlts Iván 1886-1953 Pacsu Jenő 1891-1972

Vendl Aladár 1886-1971 Pattantyús-Ábrahám Imre 1891-1956

Verzár Frigyes 1886-1979 Polányi Mihály 1891-1976

Gyulai Zoltán 1887-1968 Szepessy József, lfj. 1891-1958

Pogány Béla 1887-1943 Tomcsányi István 1891-1977

Pólya György 1887-1985 Tulogdi János 1891-1979

Szökefalvi-Nagy Gyula 1887-1953 Varga József 1891-1956

Gebauer Ferenc 1888-1958 Csapody István 1892-1970

Korach Mór 1888-1975 Haynal Imre 1892-1979

Magyary Zoltán 1888-1945 Komondy Zoltán 1892-1957

Putnoky László 1888-1948 Proszt János 1892-1968

Finkey József 1889-1941 Szász Nándor 1892-1958

Frölich Pál 1889-1949 tJher Ödön, lfj 1892-?

Götz Irén Júlia 1889-1941 Ábrahám Ambms 1893-1989

Greguss Pál 1889-1984 Borbiró (Bierbauer) Virgil 1893-1956

Hermann Imre 1889-1984 Jákv József 1893-1950

Járay Pál 1889-1974 Juhász Kálmán 1893-1972

Jelitai József 1889-1944 Korbuly János 1893-1976

Johan Béla 1889-1983 Kubányi Endre 1893-1983

Kazinczy Gábor 1889-1964 Lánczos Kornél 1893-1974

Kiss Árpád 1889-1968 Riszdorfer Ödön 1893-1944

Kotsis Iván 1889-1980 Sávoly Pál 1893-1968

Lambrecht Kálmán 1889-1936 Schulek Elemér 1893-1964

Mihályi József 1889-1981 Schweitzer Pál 1893-1980

RennerJános 1889-1976 Szél Tivadar 1893-1964

Rusznyák István 1889-1974 Szent-Györgyi Albert 1893-1986

Scherf Emil 1889-1967 Szondi Lipót 1893-1986

Szatala Ödön 1889-1958 Weichinger Károly 1893-1982

Zechmeister László 1889-1972 Andrássy Ernő 1894-1968

Balogh Ernő 1890-1964 Fejérváry Géza Gyula 1894-1932

Bauer Ervin 1890-1942 Juhász István 1894-1981

Csapody Vera 1890-1985 Mihály Dénes 1894-1953

Fehér Dániel 1890-1955 Miskolczy Dezső 1894-1978

Freund Gyula 1890-1960 Oberth Hermann 1894-1989

Grofcsik János 1890-1977 Okollcsányi Ferenc 1894-1954

Hevesi Gyula 1890-1970 Patai Imre 1894-1949

Hollub János 1890-1984 Szőke Béla 1894-1980

Kner Imre 1890-1944 Almásy László Ede 1895-1951

Manninger Rezső 1890-1970 Bandat Horst 1895-1982

Róna Erzsébet 1890-1981 Buzágh Aladár 1895-1962

Sébor János 1890-1965 Dudich Endre 1895-1971

Szilvay Kornél 1890-1957 Emst Jenő 1895-1981



Függelék 998

Gerlóczy Gedeon 1895-1975 Rédei László 1900-1980

Irmédy-Molnár László 1895-1971 Regőczi Emil 1900-1980

Moholy-Nagy László 1895-1946 Tárczy-Hornoch Antal 1900-1986

Nemes Tihamér 1895-1960 Telkes Mária 1900-1995

Öveges József 1895-1979 Törő Imre 1900-1993

Radó Tibor 1895-1965 Vitális Sándor 1900-1976

Rados Jenő 1895-1992 Bertalanffy, Ludwig Von 1901-1972

Szegő Gábor 1895-1985 Csűrös Zoltán 1901-1979

Tarján Ferenc 1895-1956 Faber Gusztáv 1901-1969

Abody Előd 1896-1949 Hazay István 1901-1995

Csonka Pál 1896-1987 Janáky István 1901-1966

KabayJános 1896-1936 Papp A. Rémig 1901-1985

Koch Sándor 1896-1983 Papp Ferenc 1901-1969

Vendel Miklós 1896-1977 Rotter Lajos 1901-1983

Benedikt Ottó 1897-1975 Szász Pál 1901-1978

Csonka János, Ifj. 1897-1981 Szebellédy László 1901-1944

Forbát Alfréd 1897-1972 Winkler Dezső 1901-1985

Gruzl Ferenc 1897-1972 Breuer Marcel 1902-1981

Jáky József 1897-1945 Erdey-Grúz Tibor 1902-1976

Lassovszky Károly 1897-1961 Kozma László 1902-1983

Molnár Farkas 1897-1945 Lauber László 1902-1953

Rótt Andor 1897-1981 Menyhárd István 1902-1969

Tihanyi Kálmán 1897-1947 Mináry Pál 1902-1983

Tomcsányi Béla 1897-1950 Nyíri István 1902-1955

Winter Ernő 1897-1971 Orowan Egon 1902-1989

Gáspár Béla 1898-1973 Tasnádi Kubacska András 1902-1977

Geleji Sándor 1898-1967 Urbányi László 1902-1974

Jendrassik György 1898-1954 Valkó Imre 1902-1975

Kerékjártó Béla 1898-1946 Wald Ábrahám 1902-1950

Lampich Árpád 1898-1956 Wigner Jenő 1902-1995

Pécsi Eszter 1898-1975 Aujeszky László 1903-1978

Rédey István 1898-1968 Békésy Miklós 1903-1980

Száva-Kováts József 1898-1980 Dulovils Jenő 1903-1972

Szilárd Leó 1898-1964 Gerecs Árpád 1903-1982

Alexiis György 1899-1978 Lászlóffy Woldemár 1903-1984

Bárány Nándor 1899-1977 Neumann János 1903-1957

Békésy Gyötgy 1899-1972 Rimanóczy Gyula 1903-1958

Biró László József 1899-1985 Sántha Kálmán 1903-1956

Cholnoky László 1899-1967 Soó Rezső 1903-1980

Millner Tivadar 1899-1988 Szádeczky-Kardoss Elemér 1903-1984

Náray-Szabó István 1899-1972 Széchy Károly 1903-1972

Sámsondi Kiss Béla 1899-1972 Barnóthy Jenő 1904-1994

Babits Viktor 1900-> Bendefy László 1904-1977

Bay Zoltán 1900-1992 Dékány Sándor 1904-1974

Bruckner Győző 1900-1980 Forró Magdolna 1904-1995

Gábor Dénes 1900-1979 Kahán Theó 1904-1985

Gyulay Zoltán 1900-1977 Keller Béla 1904-1975

Magyari Endre 1900-1968 Neugebauer Tibor 1904-1977



999 Az életrajzi lexikon szcmclyncvmutatóia időrendben

Rázsó Imre If). 1904-1964 Olgyay Aladár 1910-1963

Zádor Anna 1904-1995 Olgyay Viktor 1910-1970

Dallos József 1905-1979 Túrán Pál 1910-1976

Kalmár László 1905-1976 Újhelyi József 1910-1979

Kulin György 1905-1989 Gsicsátka Antal 1911-1976

Péter Rózsa 1905-1977 M. Zemplén Jolán 1911-1974

Szigeti György 1905-1978 Szederjei Ákos 1911-1991

Szörényi Imre 1905-1959 Gillemot László 1912-1977

Vermes Miklós 1905-1990 Hajós György 1912-1972

Bodon Sándor 1906-1993 Jánossy Lajos 1912-1978

Bogsch László 1906-1986 Papp György 1912-1964

Detre László 1906-1974 Szentágothai János 1912-1994

Goldmark Péter Károly 1906-1977 Erdős Pál 1913-1996

Rédl Endre 1906-1993 Kovács István 1913-19%

Barényi Béla 1907-1997 Láng Sándor 1913-1982

Forgó László 1907-1985 Váczy Kálmán 1913-1992

Heller László 1907-1980 Budó Ágoston 1914-1969

Kárteszi Ferenc 1907-1989 Egyed László 1914-1970

Kessler Hűbéri 1907-1994 Rapcsák András 1914-1993

Korpássy Béla 1907-1961 Straub F. Bmnó 1914-1996

Selye János 1907-1982 Vértes László 1914-1968

Sztrókay Kálmán Imre 1907-1992 Grubér József 1915-1972

Tóth Géza 1907-1990 Szőkefalvi-Nagy Zoltán 1916-1980

Vajda Pál 1907-1982 Bölcskel Elemér 1917-1977

Berkes Zoltán 1908-1993 Fényes Imre 1917-1977

Frank Gábor 1908-1944 Szele Tibor 1918-1955

Granasztói Pál 1908-1985 Kézdi Árpád 1919-1983

Lissák Kálmán 1908-1982 Varga Tamás 1919-1987

Nagy József 1908-1990 Bodrossy Félix 1920-1983

Tarján Rezső 1908-1978 Rényi Alfréd 1921-1970

Balogh Béla 1909-1971 Takács János 1921-1979

Gerő László 1909-1995 Lakatos Imre 1922-1974

Gombás Pál 1909-1971 Farkasdy Zoltán 1923-1989

Laki Kálmán 1909-1983 Balázs Dénes 1924-1994

Polzovics Iván 1909-1978 Csaba László 1924-1995

Szalay Sándor 1909-1987 Rényi Kató 1924-1969

Varga Ottó 1909-1969 Gábori Miklós 1925-1996

Dallos György 1910-1945 Bökönyi Sándor 1926-1994

Dégen Imre 1910-1977 Kemény János György 1926-1992

Dercsényi Rezső 1910-1987 Izsák Imre 1929-1965

Erdei Ferenc 1910-1971 Kertész Andor 1929-1974

Erdey László 1910-1970 Györgyi Géza 1930-1973

László Tihamér 1910-1986
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Abody Előd 1896-1949 Baross László 1865-1938

Ábrahám Ambrus 1893-1989 Bartoniek Géza 1854-1930

Adorján János 1882-1964 Banucz Lajo% 1885-1966

Albert Ferenc 1811-1883 Batthyány Tódor 1729-1812

Alexander Béla 1857-1916 Bauer Ervin 1890-1942

Alexiis György 1899-1978 Batier Mihály 1874-1945

Almási Balogh l*ál 1794-1867 Bay Zoltán 1900-1992

Almásy László Ede 189S-1951 Beke Manó 1862-1946

Alpár Ede 1859-1912 Békésy György 1899-1972

Alpár Ignác 1855-1928 Békésy Miklós 1903-1980

Andrássy Ernő 1894-1968 Bél Mátyás 1684-1749

Angster József 1834-1918 Bendefy László 1904-1977

Apáczai Csere János 1625-1659 Bene Ferenc 1775-1858

Apáthy István 1863-1922 Benedikl Oltó 1897-1975

Arany Dániel 1863-1945 Benkő Ferenc 1745-1816

Aranyi Lajos 1812-1887 Benkö József 1740-1814

Árkay Aladár 1868-1932 Benkő Sámuel 1743-1825

Árkay Sándor 1841-1910 Benyovszky Móric 1741-1786

Árkóvy József 1851-1922 Berde Áron 1819-1892

Asbóth Oszkár 1891-1960 Befkes Zoltán 190&-1993
Asbóth Sándor 1811-1868 Bernátskyjenó 1873-1944

Aschner Lipót 1872-1952 Bertalanffy. Ludwig Von 1901-1972

Aujeszky Aladár 1869-1933 Berzenczey László 1820-1884

Aujeszky László 1903-1978 Berzeviczy Gergely 1703-1822

Babits Viktor 1900-> Beszédes József 1787-1852

Bacsák György 1870-1970 Beythe András 1532-1613
Balassa János 1814-1868 Beythe István 1564-1599
Balázs Dénc* 1924-1994 Bíró Lajos 1856-1931
Balla Antal 1739-1815 Bíró László József 1899-1985
Balogh Béla 1909-1971 Bláihy Ottó Titusz 1860-1939
Balogh Ernő 1882-1969 Bodola La|os 1859-1936

Balogh Ernő 1890-1964 Bodon Sándor 1906-1993
Balogh Kálmán 1835-1885 Bodor l'étcr 1738-1849
Bandat Horst 1895-1982 Bodrassy Félix 1920-1983
Bánki Donát 1859-1922 Bogdánfy Ódon 1863-1944
Banovits Ka|etán 1840-1915 Bogdanich Imre- Dániel 1762-1802
Bányai János 1886-1971 Bogvch László 1906-1986

Bárány Nándor 1899-1977 Bókay János Id 1822-1884

Bárány Róbert 1876-1936 Bókay János If) 1858-1937
Bardócz Lajos 1832-1898 Bolyai Farkas 1775-1856

Barényi Béla 1907-1997 Bolyai János 1802-1860

Barnóthy Jenő 1904-1994 Borlnró (Bierbauer) Virgil 1893-1956

Baross Gábor 1848-1892 Born Ignác 1742-1791
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Böckh Hugó 1874-1931 Demény György 1850-1917

Böckh János 1840-1909 Dercsényi Rezső 1910-1987

Bőhin Ferenc 1881-1940 Déri Miksa 1854-1938

Bökönyi Sándor 1926—1S>94 Detre László 1874-1939
Bölcskei Elemér 1917-1977 Detre László 1906-1974

Bölöni Farkas Sándor 1795-1842 Dienes Pál 1882-1952

Böszörményi Jenő 1872-1957 Dienes Valéria 1879-1978

Brassai Sámuel 1800-1897 Diószegi Sámuel 1760-1813
Brentán Karoly 1694-1752 Díváid Károly 1830-1897

Breuer Albert 1870-1930 Domin József 1754-1819
Breuer Marcel 1902-1981 Dorner József 1808-1873
Bródy Imre 1891-1944 Dudich Endre 1895-1971

Bruckner Győző 1900-1980 Dugonics András 1740-1818

Buchböck Gusztáv 1869-1935 Dulovits Jenő 1903-1972

Bucsányi Mátyás 1731-1796 Éder Xavér Ferenc 1727-1772

Budó Ágoston 1914-1969 Edvi Illés Aladár 1858-1927

Bugarszky István 1868-1941 Egerváry Jenő 1891-1958

Bugát Fái 1793-1865 Egyed László 1914-1970

Buzágh Aladár 1895-1962 Entz Béla 1877-1959

Chernel István 1865-1922 Entz Ferenc 1805-1877

Cholnoky Jenő 1870-1950 Entz Géza Id 1842-1919

Cholnoky László 1899-1967 Entz Géza, Ifj. 1875-1943

Chudy József 1753-1813 Eötvös József 1813-1871

Chyzer Kornél 1836-1909 Eötvös Loránd 1848-1919

Csaba László 1924-1995 Epperlein Oszkár 1844-1903

Csapó József 1734-1799 Erdei Ferenc 1910-1971

Csapody István 1892-1970 Erdey László 1910-1970

Csapody Vera 1890-1985 Erdey-Grúz Tibor 1902-1976

Császár Elemér 1891-1955 Erdős Pál 1913-1996

Csató János 1833-1913 Erney Móric 1877-1948

Cserháti Jenő 1855-1910 Erast Jenő 1895-1981

Csernák (Chernac) László 1740-1816 Faber Gusztáv 1901-1969

Csicsátka Antal 1911-1976 Fabini János Teofil 1791-1847

Csonka János 1852-1939 Fabinyi Rudolf 1849-1920

Csonka János, lt]. 1897-1981 Faller Gusztáv 1816-1881

Csonka Pál 1896-1987 Pallér Károly 1857-1913

Csorba József 1789-1858 Farbaky István 1837-1928

Csorgey Titusz 1875-1961 Farkas Géza 1872-1934

Csűrös Zoltán 1901-1979 Farkas Gyula 1847-1930

Czetz János 1822-1904 Farkasdy Zoltán 1923-1989

Czigler Győző 1850-1905 Fasching Antal 1879-1931

Dallos György 1910-1945 Fazola Henrik 1730-1779

Dallos József 1905-1979 Fehér Dániel 1890-1955

Dávid Lajos 1881-1962 Fejér Lipót 1880-1959

Debreczeni Márton 1802-1851 Fejérváry Géza Gyula 1894-1932

Déchy Mór 1851-1917 Fejes Jenő 1877-1952

Dégen Imre 1910-1977 Fekete Jenő 1880-1943

Dékány Sándor 1904-1974 Fekete Lajos 1837-1916
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Fekete Mihály 1886-1957 Gombocz Endre 1882-1945

Feketeházy János 1842-1927 Gonda Béla 1851-1933

Felletár Emil 1834-1917 Gorka Sándor 1878-1944

Fellner Jakab 1722-1780 Gothard Jenő 1857-1909

Fényes Elek 1807-1876 Görgey Artúr 1818-1916

Fényes Imre 1917-1977 Görög Demeter 1760-1833

Fényi Gyula 1845-1927 Götz Irén Júlia 1889-1941

Festetics György 1755-1819 Granasztói Pál 1908-1985

Feszi Frigyes 1821-1884 Greguss Pál 1889-1984

Fesziy Adolf 1846-1900 Grofcsik János 1890-1977

Fichtel E. János 1732-1795 Gróh Gyula 1886-1952

Fi nkey József 1889-1941 Grossinger Keresztély János 1728-1803

Fodor József 1843-1901 Grossmann Gusztáv 1878-1957

Földi János 1755-1801 Grossmann Marcel 1878-1936

Fonó Albert 1881-1972 Gruber József 1915-1972

Forbát Alfréd 1897-1972 Gruby Dávid 1810-1898

Forgó László 1907-1985 Grúz! Ferenc 1897-1972

Forró Magdolna 1904-1995 Gyarmathi Sámuel 1751-1830

Francé Rezső 1874-1943 Győrífy István 1880-1959

Frank Gábor 1908-1944 Györgyi Dénes 1886-1961

Freund Gyula 1890-1960 Györgyi Géza 1930-1973

Fridvaldszky János 1730-1784 Győry Tibor 1869-1938

Frivaldszky Imre 1799-1870 Gyulai Zoltán 1887-1968

Frölich Dávid 1595-1648 Gyulay Zoltán 1900-1977

Frolich Pál 1889-1949 Haar Alfréd 1885-1933

Frommer Rudolf 1868-1936 Hadaly Károly 1743-1834

Gaál Sándor 1885-1972 Haggenmacher Károly 1835-1921

Gábor Dénes 1900-1979 Hajnal Antal 1838-1907

Gábori Miklós 1925-1996 Hajós Alfréd 1878-1955

Galamb József 1881-1955 Hajós György 1912-1972

Ganz Ábrahám 1814-1867 Halaváts Gyula 1853-1926

Gáspár Béla 1898-1973 Hankó Béla 1886-1959

Gáspár Ferenc 1861-1923 HankóczyJenő 1879-1939

Gáthy István 1780-1859 Hantken Miksa 1821-1893

Gebauer Ferenc 1888-1958 Haraszthy Ágoston 1812-1869

Gelei József 1885-1952 Harkányi Béla 1869-1932

Geleji Sándor 1898-1967 Hatvani István 1718-1786

Gelléri Mór 1854-1915 Hauszmann Alajos 1847-1926

Geócze Zoárd 1873-1916 Haynal Imre 1892-1979

Gerecs Árpád 1903-1982 Haynald Lajos 1816-1891

Gerlóczy Gedeon 1895-1975 Hazay István 1901-1995

Geró László 1909-1995 Hazslinszky Frigyes 1818-1896

Gerster Béla 1850-1923 Hegyloky Kahos 1847-1919

Gestetner Dávid 1854-1939 Helm Pál 1876-1929

Gillemoi László 1912-1977 Heitzmann Károly 1836-1896

Goldberger Leó 1878-1945 Heli József Károly 1713-1789

Goldmark Péter Károly 1906-1977 Heli Miksa 1720-1792

Gombás Pál 1909-1971 Heller Ágast 1843-1902
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Heller László 

Henszlmann Imre 

Hermán Oltó 

Hermann Imre 

Hevenesi Gábor 

Hevesi Gyula 

Hevesy György 

Hieronymi Károly 

Hilcl János 

Hild József 

Hofmann Károly 

Hollán Ernő 

Hollentlonner Ferenc 

Hollós László 

Hollub János 

Honterus János 

Hóra Nándor 

Horányi Elek 

Horváth Géza 

Hógyes Endre 

Hugonnay Vilma 

Hunfalvy János 

Hunyady Jenő 

Huszár Mátyás 

Hutyra Ferenc 

Huzella Tivadar 

Hyrtl József 

Ilosvay Lajos 

Imre József Id.

Imre József Ifj 

Inkey Béla 

Irinyi János 

Irmédy-Molnár László 

Issekutz Béla 

Izsák Imre 

Jáky József 

Jáky József 

Jámbor Lajos 

Janáky István 

Jankó Sándor 

Jánossy Lajos 

Jánszky Béla 

Járay Pál 

Jávorka Sándor 

Jedlik Ányos István 

JeliUi József 

Jendrassik György 

[endrassik |enő

1907-15)80 Jeszenszky Qessenius) János 1566-1621

1813-1888 johan Béla 1889-1983

1835-1914 JónásJózsef 1787-1821

1889-1984 Jordán Károly 1871-1959

1656-1715 jubál Károly 1817-1853

1890-1970 Juhász István 1894-1981

1885-1966 Juhász Kálmán 1893-1972

1836-1911 Jungfer Gyula 1841-1908

1766-1811 Kaán Károly 1867-1940

1789-1867 KabayJános 1896-1936

1839-1891 KadiC Ottokár 1876-1957

1824-1900 Kahán Theó 1904-1985

1882-1935 Kalmár László 1905-1976

1859-1940 Kandó Kálmán 1869-1931

1890-1984 Kanitz Fiilöp Félix 1829-1904

1498-1549 KáplányGéza 1880-1952

1876-1963 Kaposi Móric 1837-1902

1736-1809 Karacs Ferenc 1770-1838

1847-1937 Kármán Tódor 1881-1963

1847-1906 Károly Iréneusz József 1854-1929

1847-1922 Kárteszi Ferenc 1907-1989

1820-1888 Kazinczy Gábor 1889-1964

1838-1889 Keleti Károly 1833-1892

1784-1843 Keller Béla 1904-1975

1860-1934 Kemény János György 1926-1992

1886-1950 Kempelen Farkas 1734-1804

1811-1894 Kenessey Béla 1866-1936

1851-1936 Kerekes Ferenc 1784-1850

1851-1933 Kerékjártó Béla 1898-1946

1884-1945 Keresztúri Ferenc 1735-1811

1847-1921 Kéri B. Ferenc 1702-1768

1817-1895 Kerpely Antal 1837-1907

1895-1971 Kerpely Antal Ifj. 1866-1917

1886-1979 Kertész Andor 1929-1974

1929-1965 Kessler Hűben 1907-1994

1893-1950 Kezdi Árpád 1919—1983

1897-1945 Kherndl Antal 1842-1919

1869-1955 Király Pál 1880-1955

1901-1966 Kiss Árpád 1889-1968

1866-1923 Kiss Imre 1775-1831

1912-1978 Kiss József 1748-1813

1884-1945 Kitaibel Pál 1757-1817

1889-1974 Kittenberger Kálmán 1881-1958

1883-1961 Klatt Virgil 1850-1933

1800-1895 Klebelsberg Kunó 1875-1932

1889-1944 Klemp Gusztáv 1858-1939

1898-1954 Klimm Mihály 1851-1897

1824-1891 Klug Lipót 1854-1944
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Klupalhy Jenó 1861-1931 Lajta Béla 1873-1920

Kner Imre 1890-1944 Lakatos Imre 1922-1974

Kner Izidor 1860-1935 Laki Kálmán 1909-1983

Koch Anlal 1843-1927 Lakits Ferenc 1850-1919

Koch Sándor 1896-1983 Lambrecht Kálmán 1889-1936

Kogutowicz Manó 1851-1908 Lampich Árpád 1898-1956

Kolossváry Endre 1858-1939 Lánczos Kornél 1893-1974

Komondy Zoltán 1892-1957 Láng Gusztáv 1873-1960

Kompolthy Jóh 1879-1938 Láng László 1837-1914

Koncság Nándor 1703-1759 Láng Sándor 1913-1982

Konkoly-Thege Miklós 1842-1916 Lányi Sámuel 1791-1860

Korach Mór 1888-1975 Lassovszky Károly 1897-1961

Korányi Frigyes 1827-1913 László Tihamér 1910-1986

Korányi Sándor 1866-1944 Lászlóffy Woldemár 1903-1984

Korh Flóris Nándor 1860-1930 Lauber László 1902-1953

Korbuly János 1893-1976 Lázár deák 15-16. század

Korda Dezső 1864-1919 Lechner Lajos 1833-1897

Korizmics László 1816-1886 Lechner Ödön 1845-1914

Korpássy Béla 1907-1961 Leidenfrost Gyula 1885-1967

Kós Károly 1883-1977 Leipziger Vilmos 1840-1913

Komi lány Tamás 1848-1915 Lénárd Fülöp 1862-1947

Kotsis Iván 1889-1980 Lengyel Béla Id 1844-1913

Kovács István 1913-19% Lenhossék Mihály 1863-1937

Kovács János 1816-1906 Lepter János 1855-1934

Kovats Mihály 1768-1851 Liebermann Leó 1852-1926

Kováts-Martiny Gábor Pál 1782-1845 Lippai János 1606-1666

Kozma Lajos 1884-1948 Lipsicz Mihály 1703-1766

Kozma László 1902-1983 Lipszky János 1766-1826

Kölesén Sámuel 1663-1732 Lissák Kálmán 1908-1982

Kőnig Dénes 1884-1944 Lóczy Lajos 1849-1920

Kőnig Gyula 1849-1913 Lósy-Schmidt Ede 1879-1948

Körösi Csorna Sándor 1784-1842 Lovassy Sándor 1855-1946

Körösi József 1811-1868 Lőrenthey Imre 1867-1917

Kőszeghi-Mártony Károly 1783-1848 Luppis János 1813-1875

Kövesligeihy Radó 1862-1934 M. Zemplén Jolán 1911-1974

Krenner József Sándor 1839-1920 Mac.len.pach Károly 1791-1849

Kresz Géza 1846-1901 Mágocsy-Dietz Sándor 1855-1945

Krompecher Ödön 1870-1926 Magyar Ede 1877-1912

Krúdy Jenő 1860-1942 Magyar László 1818-1864

Kmspér István 1818-1905 Magyari Endre 1900-1968

Kubányi Endre 1893-1983 Magyarországi György 1422-1502

Kubinyi Ferenc 1796-1874 Magyary Zoltán 1888-1945

Kulin György 1905-1989 Magyary-Kossa Gyula 1865-1944

Kunstádter Jakab Joachim 1843-1900 Makó Pál 1723-1793
Kúria nder Ignácz 1846-1916 Makra Benedek 1365 köriil-1421

Kuhr>e Ede 1839-1903 Málcás Hugó 1829-1922

Kürschák József 1864-1933 Mandl Lajos 1812-1881

Kva.vsayjenő 1850-1919 Mannmger Rezső 1890-1970
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Mansfeld Géza 

Ma rezei 1 György 

Marék József 

Margó Tivadar 

Markusovszky Lajos 

Maróthi György 

Martin Lajos 

Martinovics Ignác 

Márton József 

Mathiász János 

Maucha Rezső 

Mauritz Béla 

Mazalán N I 

Mechwart András 

Medgyaszay István 

Méhely Lajos 

Melczer Tilx>r 

Melius Juhász Péter 

MendeJenő 

Mende Valér 

Menyhárd István 

Mihailieh Győző 

Mihalik János 

Mihály Dénes 

Mihályi József 

Mikola Sándor 

Mikoviny Sámuel 

Millner Tivadar 

Mináry Pál 

Miskolczy Dezső 

Mitterpacher Lajos 

Moesz Gusztáv 

Moholy-Nagy László 

Molnár Farkas 

Molnár János 

Müller Ferenc József 

Nádler Herbert 

Nagel Emil 

Nagy József 

Nagy Károly 

Nagy Virgil 

Náray-SzalVi István 

Nemes Tihamér 

Nemet* József 

Nendtvich Károly 

Neugebauer Tibor 

Neumann lános 

Nopcsa Ferenc

1882-1950 Novobátzky Károly 1884-1967

1871-1943 Nyárády Erazmus Gyula 1881-1966

1868-1952 Nyiri István 1902-1955

1816-1896 Oberth Hermann 1894-1989

1815-1893 Okolicsányi Ferenc 1894-1954

1715-1744 Oláh Miklós 1493-1568

1827-1897 Olgyay Aladár 1910-1963

1755-1795 Olgyay Viktor 1910-1970

1771-1840 Oltay Károly 1881-1955

1838-1921 Orbán Balázs 1829-1890

1884-1962 Orosz László 1697-1773

1881-1971 Orowan Egon 1902-1989

1891-1959 Ortvay Rudolf 1885-1945

1834-1907 Öveges József 1895-1979

1877-1959 PackhJános 1796-1839

1862-1953 Pacsu Jenő 1891-1972

1879-1936 Pác* Aladár 1870-1938

1515-1572 Pálfy Móric 1871-1930

1883-1944 Pápai Páriz Ferenc 1649-1716

1886-1918 Papp A. Rémig 1901-1985

1902-1969 Papp Ferenc 1901-1969

1877-1966 Papp György 1912-1964

1818-1892 Papp Károly 1873-1963

1894-1953 Papp Simon 1886-1970

1889-1981 Pasquich János 1735-1829

1871-1945 Paszlavszky József 1846-1919

1700-1750 Patai Imre 1894-1949

1899-1988 Pattantyús-Ábrahám Géza 1885-1956

1902-1983 Pattantyús-Ábrahám Imre 1891-1956

1894-1978 Pávai Vajna Elek 1820-1874

1734-1814 Pávai-Vajna Ferenc 1886-1964

1873-1946 Pázmány Péter 1570-1637

1895-1946 Péch Antal 1822-1895

1897-1945 Péch József 1829-1902

1728-1804 Péchy Mihály 1755-1819

1742-1825 Pécsi Eszter 1898-1975

1883-1951 Pecz Samu 1854-1922

1817-1892 Pékár Dezső 1873-1953

1908-1990 Pékár Imre 1838-1923

1797-1868 PertikOttó 1852-1913

1859-1921 Petényi Salamon János 1799-1855

1899-1972 Péter Rózsa 1905-1977

1895-1960 Péterit Tibor 1883-1953

1753-1808 Pethe Ferenc 1763-1832

1H11-1H92 Peltkó János 1812-1890

1904-1977 Petzval József 1807-1891

1903-1957 Petzval Ottó 1809-1883

1877-1933 Pfeifer Ignác 1867-1941
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l’iller Mátyás 

Pogány Béla 

Polányi Mihály 

Pollack Mihály 

Pollák Antal 

Póly3 György 

Polzovics Iván 

Pósaházi János 

Preisz Hugó 

Preysz Móric 

Prinz Gyula 

Proszt János 

Purjesz Zsigmond 

Puskás Ferenc 

Puskás Tivadar 

Putnoky László 

Rácz Sámuel 

Radó Tibor 

Rados Gusztáv 

Rados Ignác 

Rados Jenő 

Raichle József Ferenc 

Raisz Keresztély 

Rapcsák András 

Rátz István 

Rátz László 

Rázsó Imre Ifj.

Rédei László 

Rédey István 

Rédl Endre 

Regőczi Emil 

Reguly Antal 

Reisinger János 

Reuter Ferenc 

Renner János 

Rényi Alfréd 

Rényi Kató 

Rerrich Béla 

Réthly Antal 

Réthy Mór 

Rhorer László 

Rich(er Gedeon 

Riesz Frigyes 

Riesz Marcell 

Rimanóczy Gyula 

Riszdorfer Ödön 

Kómer Flóris 

Róna Erzsébet

1733-1788

1887-1943

1891-1976 

1773-1855 

1865-1943

1887-1985 

1909-1978 

1628-1686 
1860-1940 

1829-1877 

1882-1973

1892-1968 

1845-1896 

1848-1884 

1844-1893

1888-1948 

1744-1807

1895-1965

1862-1942

1859-1944 

1895-1992 

1869-1960 
1766-1849 

1914-1993

1860-1917

1863-1930 

1904-1964 

1900-1980 

1898-1968 

1906-1993 

1900-1980 

1819-1858 

1784-1852 

1813-1874

1889-1976 

1921-1970 

1924-1969 

1881-1932

1879-1975 

1848-1925 

1874-1937 

1872-1944

1880-1956 

1886-1969 

190.3-1958

1893-1941 

1815-1889

1890-1981

Róna Zsigmond 

Rónay Jácint 

Róth Miksa 

Rótt Andor 

Rotter Lajos 

Rupcsics György 

Rusznyák István 

Rybár István 

Sajnovics János 

Sajó Elemér 

Sámsondi Kiss Búb 

Sámha Kálmán 

Sanory József 

Sávoly Pál 

Schafarzik Ferenc 

Schenek István 

Schenzl Guidó 

Scherf Emil 

Scheuthauer Gusztáv 

Schick Béla 

Schickedanz Albert 

Schima A. Bandi 

Schlesinger Lajos 

Schmahl Henrik 

Schmidl Adolf 

Schmidt Ferenc 

Schnedár János 

Schöpf-Mérei Ágoston 

Schulek Elemér 

Schulek Frigyes 

Schulhof Lipót 

Schuller Aladár 

Schwarz Dávid 

Schweitzer Pál 

Sébor János 

Seefchlner Gyula 

Segner János András 

Selényi Pál 

Selye János 

Semmelweis Ignác 

Seinsey Andor 

Siegmeth Károly 

Sigmond Elek 

Simon kai Lajos 

Sipa\ Pál 

Sklenár János 

Sóltz Vilmost 

Soó Rezső

1860-1941

1814-1889

1865-1944

1897-1981

1901-1983

1854-1924

1889-1974

1886-1971

1733-1785

1875-1934

1899-1972

1903-1956

1766-1839

1893-1968

1854-1927

1830-1909

1823-1890

1889-1967

1832-1894 

1877-1967 

1846-1915 

1882-1959 

1864-1933

1846-1912 

1802-1863 

1827-1901 

1826-1896 

1804-1858 

1893-196^ 

1841-1919

1847-1921 

1886-1960

1850-1897 

1893-1980

1890-1965 

1847-1906 

1704-1777 

1884-1954 

1907-1982 

1818-1865

1833-1923 

1845-1912 

1873-1939

1851-1910 

1759-1816 

1884-1954 

1833-1901 

1903-1980
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Stauh Móric 1842-1904

Slein Aurél 1862-1943

Steindl Imre 1839-1902

Steiner Lajos 1871-1944

Straub F. Bninó 1914-1996

Sirömpl Gábor 1885-1945

Süss Nándor 1848-1921

Svachulay Sándor 1875-1954

Svaiczer Gábor 1784-1845

Szabiik István 1740—1816

Szabójózsef 1742-1801

Szabó József 1822-1894

Szabó Péter 1867-1914

Szabó Zoltán 1882-1944

Szádeezky-Kardoss Elemér 1903-1984 

Szádeczky-Kardoss Gyula 1860-1935 

Szalay Béla 1869-1952

Szalay Sándor 1909-1987

Szász Nándor 1892-1958

Szász Oltó 1884-1952

Szász Pál 1901-1978

Szatala Ödön 1889-1958

Száva-Kováis József 189&-1980

Szebellédy László 1901-1944

Széchenyi Béla 1837-1918

Széchényi Ferenc 1754-1820

Széchenyi István 1791-1860

Széchy Károly 1903-1972

Szederjei Ákos 1911-1991

Szegő Gábor 1895-1985

Széki Tibor 1879-1950

Szél Tivadar 1893-1964

Szele Tibor 1918-1955

Szenczi Molnár Albert 1574-1634

Szentágothai János 1912-1994

Szent-Györgyi Aliiért 1893-1986

Szentkirályi Zsigmond 1804-1870

Szentmártonyl Ignác 1718-1793

Szepesfalvy János 1882-1959

Szepessy József, II], 1891-1958

Szepsi Csombor Márton 1595-1622

Szerelmey Miklós 1803-1875

Szigeti György 1905-1978

Szilády Zoltán 1878-1947

Szilágyi Tönkő Márton 1642-1700

Szilárd Béla 1884-1926

Szilárd l*?ó 1898-1964

Szilvay Kornél 1890-1957

Szily Kálmán ld. 1838-1924

Szily Pál 1878-1945

Szkalnitzky Antal 1836-1878

Szőke Béla 1894-1980

Szőkefa Ivi-Nagy Gyula 1887-1953

Szőkefalvi-Nagy Zoltán 1916-1980

Szondi Lipói 1893-1986

Szoniagh Miklós 1843-1899

Szörényi Imre 1905-1959

Szioczek József 1819-1890

Sztrókay Kálmán Imre 1907-1992

Takács János 1921-1979

Tangl Ferenc 1866-1917

Tarczy Lajos 1807-1881

Tárczy-Hornoch Antal 1900-1986

Tarján Ferenc 1895-1956

Tarján Rezső 1908-1978

Tasnádi Kubacska András 1902-1977 

Tass Antal 1876-1937

Taulfer Vilmos 1851-1934

Telegdi-Roth Károly 1886-1955

Teleki Pál 1879-1941

Teleki Sámuel 1739-1822

Teleki Sámuel 1845-1916

Telkes Mária 1900-1995

Terkán Lajos 1877-1940

Tessedik Sámuel 1742-1820

Than Károly 1834-1908

Thanhoffer Lajos 1843-1909

Thék Endre 1842-1919

Thirring Gusztáv 1861-1941

Thorotzkai Péter 1884-1942

Thurzó János 1437-1508

Tihanyi Kálmán 1897-1947

Tilius Pius Vendel 1801-1884

Tiltel Pál 1784-1831

Tomcsányi Béla 1897-1950

Tomcsányi Islván 1891-1977

Tomits Iván 1886-1953

Torma Zsófia 1840-1899

Tormay Béla 1839-1906

Tótfalusi Kis Miklós 1650-1702

Tóth Ágoston 1812-1889

Tóth Géza 1907-1990

Tóth Mike Mihály 1838-1932

Törő Imre 1900-1993

Török József 1813-1894

Tulogdi János 1891-1979
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Túrán Pál 1910-1976 Wirga László 1878-1952

Türr István 1824-1908 Wartha Vince 1844-1914

Tuzson János 1870-1943 Wass Sámuel 1814-1879

Lklránszky László 1862-1914 Weichinger Károly 1893-1982

Uher Ödön, Ifj 1892-? Weinek László 1848-1913

Újhelyi József 1910-1979 Weiss Ferenc 1717-1785

Ullmann Imre 1861-1937 Welmann Oszkár 1876-1943

Unger Emil 1883-1945 Wenzel Gusztáv 1812-1891

Urbányi László 1902-1974 Weszprémi István 1723-1799

Váczy Kálmán 1913-1992 Wigner Jenő 1902-1995

Vadász Elemér 1885-1970 Windisch Lipót 1765-1842

Vágó József 1877-1947 Winkler Dezső 1901-1985

Vágó László 1875-1933 Winkler Lajos 1863-1939

Vajda l*ál 1907-1982 Winter Ernő 1897-1971

Vajda Péter 1808-1846 Wittmann Ferenc 1860-1932

Valkó Imre 1902-1975 Wodetzky József 1872-1956

Vállas Antal 1809-1869 Wörner Jakab 1839-1914

Vályi Gyula 1855-1913 Xántus János 1825-1894

Vámbéry Ármin 1832-1913 Ybl Miklós 1814-1891

Varga József 1891-1956 Zách Ferenc Xavér 1754-1832

Varga Márton 1767-1818 Zádor Anna 1904-1995

Varga Ottó 1909-1969 Zámor Ferenc 1877-1960

Varga Tamás 1919-1987 Zay Sámuel 1753-1812

Vásárhelyi Pál 1795-1846 Zechmeister László 1889-1972

Vass Imre 1795-1863 Zemplén Géza 1883-1956

Vay Miklós, Id 1756-1824 Zemplén Győző 1879-1916

Vedres István 1765-1830 Zeyk Miklós 1780-1850

Vendel Miklós 1896-1977 Zichy Jenő 1837-1906

Vendl Aladár 1886-1971 Zielinski Szilárd 1860-1924

Vendl Mária 1890-1945 Zimmermann Ágoston 1875-1963

Verancsics Faustus 1551-1617 Zipernowsky Károly 1853-1942

Verebét? László 1883-1959 Zipser Keresztély András 1783-1864

Veress Sándor 1828-1884 Zitterbarth Mátyás, If|. 1803-1867

Vermes Miklós 1905-1990 Zlamál Vilmos 1803-1886

Vértes László 191-1-1968 Zorkóczy Samu 1869-1934

Verzár Frigyes 1886-1979 Znimeczky Dezső 1883-1917

Virág József 1870-1901 Zsámboky János 1531-1584

Vitális István 1871-1947 Zsélyi Aladár 1883-1914

Vitális Sándor 1900-1976 Zsif>mor»dy Béla 1848-1916

Vitéz János 1-108 köm 1-1472 Zslgmondy Vilmos 1821-1888

Wágner Dániel 1800-1890 Zsigmondy, Richard Adolf 1865-1929

Wald Ábrahám 1902-1950 Zsolnay Vilmos 1828-1900

Witlder Gyula 1884-1944



HELYSÉGNÉVMUTATÓ

Aachen 257, 441. 442. 443. 533 
Abaliget 7OK 

Abbázia Opatija 562 
ÁIxHfalva /  Abelova 581, 640 
Alierystwyth 249 
Ajtony 543, 834
Abnidbanya Abrud 590, 659, 829 
Abrudkerpenycs 829 
Acij I Ákos 

Ács 563
Adámfolde MníSurov 566 
Aden 180
Adnny 1. Dunaadony

Aggszrnlpéter (Ercsi) 486

Aggtelek 140, 252. 458, 459, 560. 568. 665.

698, 708, 722. 732 
Aiud I Nagyenyed 

Ajka 134, 213. 379 
Aknaszlatina 1 Szoloivina 727 
Akai /  Acis 125, 327. 451. 473, 492, 842 
Álba lulia I. Gyulafehérvár 

Albertfalva 132, 737 
Albertirsa 803 
Albuquerque 931 
Alcsút 447, 650, 900 
Alexandria 120 
Alíort 348 
ÁlmcMd 635 
Alsógcxl 401
Alsókálosa / Ni2ná KaloSa 813 
Alsókubtn /  Dolny Kubin 783 
Alsóperepuszta (Hakonynána) 798 
Alsósaregova Dúlná Strehova 166 
Al.só.szúcs /  Dolná Sűfa 748 
Alsóvárad / Dolny Várad 820 
Alsózsolea 844
Abtó-Mi«-Tótfalu T3u|fi de Joí 816

Altdcirl 581,762

Alvinc ' Vinni de Jcm 227
Ai’Miiza 120

Amarillo 931
Amlxrrg 762

Amszterdam / Amsterdam 167. 1X7, 188, 199, 

262 584 587 602, 823 

Andriiz (Graz) 101.502 

Ankara 677 

Annacy 438 
Arma|X>lis 546 

Annin 765 

Antali I SelejtvJntó
Antwerpen 182, 688. 6h9, 712, 809. 817, 859

Apáca Apai,) 124 

Apátfalva 325 

Apaiin 579, 664 

Apa la I. Apáca 

Aquincum 391. &t4. 814 

Arad 130. 132. 156, 181 197, 208, 237, 238, 

266, 288. 319, 342, 391 471, 490, 542, 551, 

563. 578. 637, 658, 704-706, 724. 759. 811. 

829, 832. 871 

Aranyida / Zlatá Ida 738 

Aranyos ArAnic-s 548 754 

Aranyosmarói Zlaté Moravce 585 

Arkadlopolisz 28 
Árkos f Arcus 323 

Arlesheim 853 

Amstadt in Thurlngen 416 
Anowhtad Sprmgs 931 

Asjiern 573

A^vakiirt / Nőve Sady 133 
Aszód 573, 574 

Athén 284, 359. 926 
Atzgersdíirf 178

Auiphuig 28, 267, 274, 570. 753. 809. 810, 825
Auschwitz 560

HalíeLsIierg 525
Hálxilna 388

lubony 489

Hűi* IVae 246, 365
Hácslxwsod 586

liácsíoldvar TiaígradiMc 463

Had Tatzmanndorf I. Tartva

Baden 460

Bágyon / lUdcnl 620

llaia Maré I, Nagybánya

Hala Spric 1 Felsólránya

Haja 275. 415. 474, 507 543. 584, 710. 823

liajna 389

tiakar I Ruccan

Bakonyiunk 146

llaku 699

Balassagyarmat 511,697 

Hálán <naliga 610 

Balatonalmádi 351,352 
Halatonarác* 542 

Halatonlioglár 491 703 

Ualalonloldvár 411,514 

llalatonlured 266, 281, 433, 452 

Ha laton lel le 7|o 

Haitiinon' 174, 313. 436. 484 

Hamberg 836 
Hánhida O'atalxínya) 373
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Bánhorváti 373 

Bánk 659 

Bűnkül 154

nánkútpuxzta I. Nagykamarás 
Banská Belá ! Bélabánya 
U.msk.i Byxtrica I. Besztercebánya 

Bunska stiavmea I Selmecbánya 

Barcelona 352, 453, 664 
Barcs 754

Barossháza / Pmzina 153 

Hars-Újbánya / Növi Tekov 700 

Bánfa 122, 222, 252, 253. 770 

Hasd I Bázel 

Kán 181 

Bátorliget 823 

Batlhyánypuszta 683 

Battignolíes 7^5 

Baumgarten 819 

Bayonne 212

Bázel Haséi 182, 224 367. 394, 487 506, 535,

553. 560, 563, 564. 620, 643 725. 782, 786,

799, 800, 853, 854 

Hála 181
Hazin Pczinnk 8H3 

Hat I. li.ii.s

Bacgradiste I. Bácslóldvir 

Néc* Wien 44, 82. 117, 124, 129. 132, 139. 

150. 152.156, 157, 167. 169. 173 178 179.

185-187. 189, 192. 193, 195-197, 201-203, 

211, 215 221, 222, 228, 230, 237. 238 241, 

242, 246-250, 252 253. 255-257. 261, 277.

278, 280, 2M, 285. 287. 292, 297. 299, 
300-302. 307 309. 310, 315 321 329. 330. 

333. 336, 338-340. 346. 348-350. 35H. 363,

364. 368. 369. 371, 373, 375-377 380. 381. 

58.3-585. 387-390. .394, 396, 402 405, 413. 

415, 419, 423. 425-427. 437-142. 447,

451-453, 455-458. 460, 462-465, 467 

476. 483-485. 488, 490, 493. 494 499.

502-504. 508. 509. 513. 515. 521-524. 527, 

529 530, 536-541, 549, 551. 555, 557-564. 

566, 571. *173. 575. 578, 579. 581, 58^-590. 

592. 594, 598 602, 603, 607, 613. 617, 618, 

624. 626. 627, 630. 632, 635-638, 640 641. 

643-647. 649-652, 656. 658, 661. 665 671, 

677. 682, 683, 684 687, 693, 699 700-703, 
707-712. 715. 716. 718-722. 729-731. 735.

738, 746. 747, 752. 754. 755 758. 767, 770, 

771, 779, 781, 783, 792. 794, 795. 797. 799.

800. 804. 808. 811. 812. 817 MIK. 820. 82?. 

834, 840. 845, 848 850. 856-858 863-865. 

867. 870, 878, 879, 881. 885 886 892 894, 

897. 899-901. 908. 922

Becse 80*1

Bécsújhely 1 Wiener Neiixtadt 224 

Békés 168. 359. 473

Békéscsaba 228. 366. 474, 573, 640. 806, 834. 

899

Béla Béla 556 
Bélapátfalva 664 

Belém 210
Belgrád Beograd 283, 561, 859

Belica 767

Belin I Bölón

Bellye Hélje 585

Beregszász Beitrgovo 637. 679

Beremend 510
Berettyóújfalu 612

Bergen 166

Bergen-Belsen 782

Berkeley 250. 723. 933

Berkenye 496

llcrlm 40, 59, 86, 101, 121, 122, 124, 13? 148. 

152, 156, 157. 159, 168. 175, 178, 179, 186, 

193 211. 214, 218. 242, 248, 283-287 302, 

304. 315, 316, 319, 327. 333, 337. 341. 346. 

351, 368. 395. 398, 405. 413, 416, 421, 442, 

452 453. 454, 466, 467. 470, 480, 484, 486,

493, 499. 512, 517, 520, 521, 531, 533, 535, 
541 542 549, 560. 571. 578, 579, 581, 586,

587 595. 600. 602, 603. 608, 613, 630. 648.

657. 662. 664, 667, 668. 675, 684, 689, 690,

699. 705, 706. 712. 713, 717. 725, 729, 742, 

745. 751, 758. 760, 764. 775. 776. 780. 781, 

786 787 790, 792, 793. 796. 800, 810 811 

815, 820, 822, 832, 834 835. 859, B60, 
K62-H64. 868, 869, 872. 885-887. 916 921, 

923. 962, 967 

Berlin-Sieinensstadt 304 

Bern 162, 179, 507, 561, 563, 783 

Bernstein I Borostyánké 

Berzék 813

Beszterce / Bistrila 369, 817 

Besztercebánya / Bansk.i Bysinca 36. 166, 425, 

431. 524, 555. 581. 640, 649 715, 739. 809, 

810. 831, 893 

Bethesda 516.619 

Bethlenfalva Bedean 810 

Ikrverly Hills 320 

llczdan Hezdán S78, 824 

Bece| 1. Óbecse 

Illa (Biatorbágy) 299 

Bicske 594 

Bilje I Bellye 

Birmingham 614. 859 

Dismarc 212

Bizánc 23. 28, 34 36, 518, 806 

Bochum 633 
Hokhara 40. 501

Bologna 363, 364. 377. 404 445, 482 753, 960 

Ikilsereck 174 

Bolya / Hu la 194
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Bombay 180, 273, 507

Bonchida Boniida 489

Bonn *>17, 533, 729. 751

Bordeaux 349, 708, 912, 913

HonwyAnkó / Bernstcin 120. 500

Horasrió Breslau Wrotlaw 167,374. 377.

394, 423, 533, 543. 656, 688, 742, 743. 756 

Borsod 172. 360, 495, 519. 830 

Borsodnádasd 895

Boston 414, 443, 516. 524. 560, 613. 658, 758, 

834. 945 

Bozie> 1. Szilágybnrzáx 

Bobhngen bel Stuttgart 152 

Bühlcn 840 

Búliin Belin 207 

Bős / Galx'tkovo 764 

Bran l. Torc.wár 

Brandenburg 753 

Bra$ov 1, Brassó

Brassó Brajov 122, 151, 202. 236, 394. 452, 

572, 585. 586. 590, 606, 829, 850. 854. K59 

Brattslava I. Poasony 

Braunschweij’ 481, 690 

Brebu I. Perlő 

Bréma / Brcmen 319 

Brcscia 429 

Breslau 1. Boroszló 

Bressanone 817 

Brczncibánya / Brc7.no 380, 857 

Briglilon 942 

Brixen 817 

Bmo 1 Brunn 

Brockhausen 251 

Bronx 212 

Bruxelles I Brüsszel 

Bnihl 881
Brunn , Brno 427, 496 502, 587, 703. 708, 

753, 790, 870. 871. 893 
Brüsszel Bruxeües 180, 231. 333. 352, 549,

554. 658. 692. 700. 771, 864 

Buixari Bitkar 156 

Biicuroti I. Bukarest

Buda 12. 36. 37. 40, 117, 121, 128, 129. 168

172, 180, 191. 200, 205. 221, 222. 224, 238, 

264. 265. 282. 289. 307, 311, 318. 320, 322. 

329 335. 357. 358 368, 369. 377. 378, 380, 

386, 389. 395, 412. 447, 451, -155, 460. 462.

468, 469. 479, 480, 185. 487. 491. 494. 495 

504 513 514. 528. 530, 539, 543, 535. 556,

558. 565. 570, 582 585. 588, 589 597. 606, 

626. 628. 633, 637 647. 649. 661 663. 664 

671. 673. 677, 693. 694. 696, 698, 700, 701 

704, 707-710, 719, 729. '50, "36, 740, 741,

753, 781). 7K1. 787, 812. 813, 821, 831. 832,

837, 842, 849, 859, 860. 862-*65, K77. K79.

880, 884, 892

Budalapuszta 569. 625. 631 

Budafok 411,862 

Budakeszi 299, 389 

Budaörs 200, 528

Budapest 15, 23, 44, 55, 56, 58, 59, 78, 82, 91, 

94, 95, 101, 102, 103, 109, 112, 115-119

121, 122, 124, 126-137, 140-149, 153, 

155-162, 164. 168-170. 176, 177. 179, 180, 

183-187. 190, 193, 194, 199. 200, 202-206. 

208, 210-215, 217-226. 228, 230, 232. 233. 

235 237. 239-241, 243, 245-251. 253-257

259, 260 262-267. 269-272. 274, 275

277-283, 285-288, 290-293, 295, 298-300, 

302. 303, 305, 307-309, 311. 313. 315. 
317-336, 340-344, 346, 347 349-355, 

357-363, 366-374, 378-382, 384-386, 

389-401, 403. 404 406, 407, 400-415, 417, 

419-433. 435-439, 44M44. 446-448.

452-454, 457-461, 464, 466, 468-470. 472. 

474-478, 480, 481. 483-492, 495-499

503-508. 510-523, 525, 527, 528, 530-538, 

541-549, 551-554. 557. 559-561, 567-58H 

591-600 603, 605-615 618. 620-625 

627-632. 634.636-642. 645-652. 653.

655-670. 673-682, 684, 685, 687-691, 

694-696. 698-700. 702-706, 708-710, 712, 

713. 715-717 721-732, 734-736. 741-752. 

'SS, 756. 758-764. '68-775, 778-782, 784,

786, 787. 789-791. ''93-798, 800-802, 

804-808. 810, 812-4115. 818-823, 825-832, 

834, 836, 837, 840, 841, 845, 846, 849-855. 

85-862, 864, 865, 867. 869, 871, 873-877. 

879. 882, 883, 885-887. 889-896, 898-900,

905, 914. 916. 926, 927. 934. 935. 937-939. 
958-960. 964, 968, 970 

Budatin 825 

Bucivá 811

Btiena Vista 1 Sonomsi

Buenos Aires 133. 184, 185, 236. 237. 480. 550.

613 767 

Bullák) 232. 748 

Bullára 837, 889 

Buta I. Bolya 

Bujavita 203, 625

Bukarest / Bucure»ti 109, 119, 126, 143, 148. 

149. 196, 198. 199. 266. 341, 394. 444. 498, 

500, 501, 526. 587, 606. 613. 621. 766. 800. 

817, 829. 836, 850 

Bussa Dutoncc 898 

Buslyaltáct Busttna 715 

Buftlnce I Bussa 
Buziásfttrdó Buziaji 902 

Hüdszentinilfctny Tisz.wasv.in 432. 433. 643 

Bükk 284,433, 519. 523 

Bükkszék 798 

Caíln 1 Csétsény
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Cádiz 613 

Cairo 654

Cakovec I. Csáktornya 
Calcutta I. Kalkutt.i

Cambridge (Massuchusetts) 211, 380, 408, <•09, 

602. 748, 778 

CamlnkJge (N-Hr) 286, 516, 614. 643. 67K,

732, 746, 914-918, 938 

Canberra 859 

Cárao 1 Karács 

CardilT 478 
Carlupjgn 192 

Cattaro Kotor 811 

Cavendish 614 

Cwnic I Kapnikbánya 

Cegléd 389, 444, 567. 574. 606 

Celldómölk 705 

C.en.ide 1 Szá.szc.saivád 

Ccrtege I. Csatét

Cb.trlortenburg 239. 304, 316, 333. 421, 442.

522, 613. 712, 759 

Cherson 157 

ClicícTcu I Érkeserii

Chicago 133. 153. 286. 586. 587, 661. 6K2. 776, 

“77, 869. 930. 958 

Chiunit I Csomakőros 

Chotm I Hctény 

Ciíarovce I Gsicsér 

Cirapeni 1. Topánfalva 

Cincinnati 408. 748 

Ctnkota 6-iO 

Ciungj I Csonka 

Cleveland 319.801 

Clu|-Napoca I Kolozsvár 

Collcgevllle 212 

Colombo )17

Columbia 609. 622, 636, 776, 858 

Cordoba 613, 706 

Crisuirti Secuesc I .Székriykcre.saúr 

Csákánydoniszló 789 

Csáktornya / íakovec 355. 767 
Csákvár 350, 664 

Csap /  Csop 428 

Cséc.s / tfecejovce 396 

Csccsény / Caíin 588

Csepel 242. 324, 442. 485, 514. 551 576. 577, 

689, 784.818, 851.871 

O-eprc* 739 

Csnépfirfu 434 

C*erépvsSral|a 224 

Csernát 315

Cscmovic / Cvfrnovci 326 

Csellé* •' Cenegc 241 

Gácsér /  íüaro rn : 613 

Csiosókcíesatif / Chrlstntii Ciccukii 814 

Csikvimlyó /  üumuleu 115, 371

Csíkszereda Micrairca-Ciuc 115,785
Csokonya 7S4, 877

Csoitiakóros i Chilim* 500

Csongrád 502

Csongva / Ciunga 631

Gsop I. Csap

Csorna 330, 705

Csiingcsmg 479
Cstilürtökhely / Spissky Stvortok 122

Cugir 1. Kudsir

Curtici I Kürtös

Dachau 119

Danzig 770

Darjeeling 500

Darm.stadt 16. 187, 305, 496, 543 

Dartmouth 59, 103, 448, 449 450, 451 

Debrecen 140, 141. 159.164, 172. 183,191. 

205. 216. 217, 224. 229. 234. 235. 240, 249, 

251, 252. 259. 290, 294. 295. 299, 306. 307,

328, 339. 340, 342. 351. 354, 359, 360, 362,

367, 368. 373, 396, 401, 402, 405, 411, 420, 

421, 441. 447, 448, 452, 453, 458, 462, 485, 

492 493. 507, 511 513, 516, 532 534, 537, 

541 S43. 552, 554, 563. 564, 566, 569. 574, 

597, 598. 628, 631, 633. 635-637. 639. 643. 

658 666, 668, 675. 677. 682, 691, 697, 699

716. 717. 722, 728, 746. 747, 761, 762, 770, 

773. 774. 781, 796, 797, 800, 803. 815, 820. 

821 840, 847. 850, 853. 854, 866. 867, 874, 

XH4.890 919,920 963 

Pég M9
De) I Dé.s

Delena I .Magyarsáros

Delhi 180 501

OereiKSény DrienCany 218

Dcs/Dej 115.403,620,642

Dé.sakna ' Ocna Dejulul 240

Detroit 152.319

Déva / Déva 122,315,602.825

Dévaványa 637

Dcvcntcr 229 867

Dévény /  Devin 400, 463

Dicsfczcntmánon / Tirnávcni 122

Diósgyőr (Miskolc) 284. 319. 428, 716. 727

Diiró / Diir.m 568. 658, 846

DdMlna / I M M  252, 560. 857
Dodona 9-10

Dumáld Doinakl 197

Dorog 279. 306. 363. 575

Dorozsma 843

Dimai 244

Dm*r 78. 801

Dobiing 754
Drenkova 301
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Drezda Orcádén 124, 184, z)8, 319, 416, ■423, 

438. 447. 459 469, 577, 607 706, 707. 713 
863, 87C)

Drieníany I. Derencsény 

Duhlin 413, 521 

Dubrovnik Kaguza 296, 307 

DumbnJvcni I Erise líetváros 

Dumbrílvioara 1. Sáromberke 

Dunaadonv i  Aclcnv 717 
Duna földvár 1 Hl, 277, 550, 698 

Dunaszerduhcly Dunajskí Strcíia 836 

Dunaújváros 283, 457, 528 

Düsseldorf 152. 179. 319, 460 586 

Ecséd 670 

Ecser 826
Edde-AlsObogAtpuszta 435 

Edinburgh 676, 829 

Edinburgh (N-Hr.) 540, 709, 938 

Edmonton 178,179
Égheti Gbely 203. 205, 266, 625 638. 854 

Eger 117, 118.181, 217 252, 2H4, 293, 294

373. iT ' 389 400, 491, 523, 524, 539, 555, 

557, 595, 609. 655. 664, 697, 698. 7X4, 785, 

797, 812, 852, 858, 859 

Égerszög 140 

Eindhoven 628 

Eisenstadt I. Kismarton 

Ernőd 152 

Enyed I Nagyenyed
Eperjes I’reíuv 122. 252. 373, 409, 576, 722 

Ercsi 502

Érd 140, 141, 210. 221, 446 799. 821, 878 

Erdőt sokonya 715 

Erdőhegy Pádureni 452 

Erdrtsaentgyorgy Singeorglu 188 
Ér keserű ' Cliejercu 208 

Erlangen 608, 803, B99 

Érmihályfalva ' Valea lui Mihal 123 

Érsekújvár ! Nővé ZAmky 229, 618 

Érsenilyén •' Simian 123 

Értarcsa / Tareea 123
Erjsébetváro* !  Dumbr.lvcni 236, 439, 515,

637. 731 785 

Eszék Ősije k 123

Esztergom 156. 245, 246, 327, 344. 345, 370 

383. 389. 520, 521 529. 538, 557, 574. 588. 

609, 617. 618, 632, 686. 700, 716, 847. 854, 

856

Evanston, III 152, 305

Evian 436

Fadd 34

Facnza 482

Kejérd / Keiurdeni 488

Fejérpatak I Terelje.sfejérpatttk

Fejérs2ék / Fersig 635

Feldioara I. Foldvár

Felsőbánya ■' Baia Sprie 201, 620, 738 

Felsőkézsmárk ' Kézsmárk Ke&mamk 659 

FeLsfi-Kulpa 330 

Pelsőzsember / íemberovcc 154 

Fenyőfáivá Bradu 548 

Fertőd 664 

Fertőszéplak ''52 

Firenze 253, 311. 753 
Fisehamend 115, 322, 415, 442, 485, 573 
Fiume Ríjeka 141, 142, 176. 192, 292, 359.

368, 369 478, 479, 481, 504, 546, 550. 636, 
6V7, 639. 658, 729, 860. 886, 887 

Fia int 212

Fogaras Fagaras 259. 770, 816 
Foktő 389 

Fonyód 117 

Fonyod-Uélatelep 137 

Fort-Dauphin 174 
Föl 879

Foldvár Féld ionra 020 854

Franeker 125, 49" 773

Frankfurt 152, 201, 246, 312, 319, 416, 425,

484 521. 588, 725. 748, 762 
Franzenfest 502

Freiberg 170, 324, 355, 356, 389, 404, 457

Freiburg 385. 386, 707, 825

Friedridísliafen 415 416
Futak Futog 364
Fiirged 285

Füzesabony 750

Gahfikovo 1. Hős

Galánta 293
Gánt 798, 838

Glxrly 1 Égheti

Gdansk 770

Gelinc-.i I Golnicbánya

Genf 553 426. 432, 559. 782. 831

Genova 186 209, 210, 753 881

Georgetown 525

Gernye.szeg Gorne*tl 799

Gesztes HtvMisovce 322. 493, 884

Ghcrta 1 Szamosujvár

Gidófalva / Ghidíaláu 236

Giessen 424, 706

Giurglu 119

Gleisdorí 708

Gogánvár-alja Gogan-Varolea 315 

Gornii l’etrovct I Péterhegy 

Gothfl 541. 881. 882 

God 868
Gödöllő 571, 578, 652, 688, 689 

Golnicbánya Gclntca 210. 278, 629 

Gönc 444

Gorbeszeg / Uli&ské Krivé 749 

GOrlItz 883 

GótelHirg 472
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Götlingen Góttinga 40. 48. 115, 157. tó i, 170, 

180 181, 195 202, 212, 215, 240. 251. 266.

286. 506. 353, 354, 357 358. 377. 442. 453.

494. 499 500, 517, 518. 600, 607. 614. 638.

647, 651. 661, 668, 677. 6M0, 681 691 716.

717, 725, 748, 752, 758. 785. 792, 800. 887

888, 900. 911 

Granada 706

Graz 118. 119. 121, 214, 221. 322, 323, 345 

383. 455, 501, 502. 517. 519, 53», 539 541, 

555, 562, 588, 613, 632. 647, 651, 659.661.
700, 701. 703, 767, 804. 817, 85-1, 899 

Greenwich 812 

Grinzing 340

Groningen 105. 229, 563, 764. 773, 913 

G n w p te i 773 
Gross-Herlitz 322 

Grushach 870

Gyclovoic I Tcrebcsfe|érpa»k

Gyergyóditró I Ditró

Gyertyánliget Kobileckaja Poljana 727

Gyetva ’ Detva 524

Gyoma 16. 403, 471, 472, 473, 474 496

Gyöngyös 217, 242, 453, 470, 575, 623, 679.

754, 812, 859 

Gyöngy osoroszi 284, 788 

Győr 109, 122, 124.127, 201, 224. 228. 253, 

281, 292, 357. 360. 383, 418-420, 440, 445, 

451 493, 499 521, 538, 539, 555. 588, 589 

615 630, 632, 634, 635, 658, 670. 673, 676 

680. 681, 683. 684. 686, 687,693. 705, 709.

716, 739, 762, 770, 833, 838. 839, 862, 871.

873, 885. 893 
Gyula 212, 350 458

Gyulafehérvár Alhsi lulla 122.124, 125. 201.

309, 371, 377, 654, 829, 848 

Gyulavári 159

H.tdh.i? I Ha|dúhadház 

Hamburg 578 

Hajdúböszörmény 251 

Hajdúdorog 339 

Haidúhadhiiz 306, 307, 781 

Hajdúnánás 251 432

Hajdúszoboszló 205, 351. 360. 396. 462. 492, 

631
Ha! (Tirol) 828

Halle 166, 214, 253. 256, 454, 458. 481. 484, 

490. 584, 716, 717, 732 870 

Hamburg 173. 215, 237, 245, 319, 357. 429, 

512. 600, 671. 687, 706, 764. 840 

Hámor 284 727 

Hanau 762 

Haníord 869 

Hannover 753 

Ibrdcrv/ijk 125 

Harkány 900

Harlem (Hollandia) 142 

Harrtshurg 714 

Hatvan 292.411 

Haute Savoine 212

Hegybánya Stiavnické Bane 376, 417 

Hegyes Highi* 817 

Hegyeshalom 437 

Hegykő 754

Heidellierg 225. 265, 378, 389, 403, 430. 499, 

500, 533. 534. 607, 620 621. 677, 706. 714, 

762.774,804.860, 875 

Heidcn 358 

Heilhronn 460 

Helgoland 362 

Helsinki 756

Heliian Helwan (Kairó) 698, 756

Herlxirn '62

Hercegfalva 676

Héreg 553. 937
He rend 860

Heiény 338, 339

Herkulesfúrdö Dilile Hcrculane 122 

Hessen 762

Helény > Clioun ^92, 793 

Heves 284, 399, 575 

Hévíz 298, 459, 544, 545 

Hidasnémeti 350 

Hitfhis I Hegyes 

Hüversuin 91, 188 

Hirosima 869 

Hinenberg 152. 521

Hódmezővásárhely 243, 319, 403, 411, 412, 

550, 666, 804, 873. 899 

Hohenheim 405, 513 

Hollóháza 224 

Hollywood 101 

Hongkong 180 

Honolulu 162 

Hont 817 

Hassuúvólgy 890 

Hosti*ovce I Geszté*
Houston (Texas) 145, 290, 316, 692 

Hunedoara I Vajdahunyad 

Hurhanovo I. Ógyalla 

Húsa 322 

Ica (Peru) 460

Igló / Sptíska Nova Vés 194, 524, 569, 783, 784

Ikervár 339
Illinois 587

IruWcspusHa 896

Ingolsiadt 529, 897

Innsbruck 178. 297. 444. 537. 819
Irkutszk 500

Isonzó 369

lítambul 1 Konstantinápoly 

Iszkaszentgyorgy 566
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Iváncsa 452

lauaRCwl / Sácel 204. 632 

Izsák 125, 779 

lablonka 363 
lagodniak I Kacslalu 

Ják 122, 245, 246 

Jakutszk 174

Jasovsky Fodzamok I. Jászóvár 

lászapát. 555 

laxzbereny 859 

Jáxzó Jaswv 278, 811 

lászóvár Jászöváralja ' lasovsky 1‘odzamnk

279, 444 

lelía I Jolsva

|én.i / |ena 148, 168, 170. 171, 195. 507 337. 

395, 495, 566, 581. 642, 643, 716. ^52. 863, 

884 

Jena I Zsena 

Jeruzsálem 291. 966 

lijan 479 
Joachimslhal 637 

Johou I. Zxilx'i 

Jolsva / Jflía 278 

Jósvafő 459, 622, 784 

Jur pri lir.itislavc I Szwitgyorgy 

Kalxilapolyána I Gyertyánliget 

Kabul 729
Kácsfalu / Jagodn|ak 123 

Kairó 120
Kakaslomnu. Velká Lomnttsi 180 

Kalinyingrad I Königsberg 

Kalksbucg 819
Kalkuttii / Calcutta 4-4. 180, 286 SOI. 752 

Katocn 124. 167. 296, 297. 370. 371, 474, 477, 

481, 504, 507, 550, 739, 741. 819 

Kálócfa-puszia 412 

Kan|lia I Magvarkanizsa 

Kansas 930
kapmkbánya / Cavnic 279, 423. 425, 625, "58

Kaposvár 1<>9, 224. 234. 257, 440, 550

Kapuvár 300, 318

Karács / Cáraci 624

Karaganda 30*1

Kararvsebes f Oransebe1* 548

Karcag 205,631.884

Karvsa 710
Karlóca Sremski Karlovski 500 

Karl.sbud Karlovy Vary 560, 912 

Karlsrubc 389. 431. 460, 639, 648, 659, 660,

684, 703. 849 

Karlstadt (Svédország) 520 

Kassa / KoJ.cc 124. 151. 152, 173. 222. 299,

329. 344 373. 380, 399. 427. 470, 496, 524.

539. 543. 566. 568, 588. 627. 629, 652. 654.

661. 667, 687. 700. 721, 731, 736. 737. 762,

769. 770, 780, 811, 813, «59, 902

Katowice 543

Kecskemét 109. 121, 156. 183. 251, 269. 325, 
367 392, 395 412, 415, 484 48S 504 531, 

566, 567. 575. 615, 636, 638, 677, 687. 812, 

884, 892 

Kékkő Modry Kantért 524 

Kenézlö 455 

Kerecsen 182

Kerepes 320, 398, 558. 771, 805

Kereszthegy Krtiny Vrch 738

Késmárk Kcímamk 118, 213, 249, 312, 373.

398, 703. 709. 769. 840 

Keszthely 40, 133. 297 298, 351. 432, -»S2. 489 

543, 544, 552, 643, 687. 700, 712, 785, 803 

815 817

Kczd.vasárhely / Tírgu Secuiesc 148. 151, 236, 

811

Kcz.sinárk 1. Felsőkézsmárk 

Kiél 248. 533, 690. 712. 790 

K.|ev 36, 666, 786 

K.kinda I Nagykikinda 

Kisbacon Bátanu Mici 172 

Kisl>ér 149, 156, 348, 486 

Kisienő /Chisineu Cris 142 

Kiskartal 481 

Kiskorpád 495 

Kiskunhalas 306 

Kiskunhegye.s 757 

Kisiód 343

Kismarton Eisenstadt 296, 402, 617

Kispest 485, 488, 667, 859 896, 897

K.spetn Petrinzel 489

Ktssármás Sármá$el 203, 205. 624. 638, 875

Kissz.intO Sántául Mic 644

Kisterenye 855

Kisújszállás 285, 462

Kladnó 457

Klagenfurt 117, 180. 563 

Klostergrah (Teplice) 633 
Kobcnhavn I Koppenhága 

Koblleckaja Poljana I. Gyertyánliget 

Kócs 36

Kolozsvár Cluj-Napoca 37 48, 55, 56. 119,

122, 124-127, 142-144, 151, 170, 171, 175. 

179, 182, 187, 190. 195, 196. 207. 209. 220, 

222, 236, 240-242, 254, 260, 262. 263, 277, 

278, 281, 286, 290, 291, 295, 296, 303. 309,

310, 323, 326, 334, 339, 341, 350, 351, 

353-355, 357, 362. 368-370. 376. 381. 397,

403. 406, 423, 441. 444, 470. 474, 475. 484,

485, 487-489. 504, 519, 526, 527, 535. 539,

545, S54. 562. 563, 565. 569. S72 574. S84.

589. 592. 605-607, 614, 620. 621. 625,

630-632, 642. 647, 655. 673, 676-479. 681,

685. 706. 722, 723. 726, 728. 736. 742, 744. 

745, 749 759. 762, 766, 767. 773, 785 797,
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M00, 815-818. S2I. 822, 825. 829. 835, 836. 

840, 854, 858. «59, 861 Hfi7, 888. 923. 96S 

Komamo 1. Rév-Komárom 

Knmárom / Kcim.irno 181, 200, 209. 277, 293, 

300, 54$ 459, 463. 594. 698. 716, 718, 762, 

771. 774 839, 884. 885 

Komló 798 
Komlócd 754 

Komlóska 855 

Komoró 182

Konstantinápoly / Istambul 329, 467 Í88 500 

611. 635. 755. 836, 850 

Koppenhága / Kobenhavn 377, 385, 386. 643.

671. 694 
Korneuburg 230 

Koíitc I Kassa 

Kotor I Cattaro 

Kotor t Kotoriba 811 

Kovnó 291

Kóhalom Rupea 406 

Köln 178. 369. 512 

Kömggratz 877

Komgsberg . Kaiinyingrád 758, 912 

Königsburg 369

Körmöcbánya / Kfcmnita 585, 633 644. 677, 

m .  809 

Kóros I Csomakőms 

Kórósladánv 534, 804 

Kortvélye.% 665

Kószeg 120, 219, 381 407, 477 607 

Kotcgyán 295

Krakkó / Kwków 394, 509. 632. 809,810

Kr.ixzmijitr'izk 174, 406

Kícmmca I Körmöcbánya

Knrms 565

Kronstadt 301. 590

Kucsa 730

Kudsir 1 Cugir 457

Kunhegyes 389

Kunszentmámin 277 739

Kiirtom ' Curtici 456

Kusnacht 781. '82

Lábatlan 890

Laborcfalva / Vbla 175

l.idákh Ich (Kasmtr) 501

Lafayette 521
Li Gaude 212

laboré 729

Laibach / Ljubljana 578 

la Jól la 775 

Lakócsa 302 

Landau 291 
U»pm I Magyarlápos 

Le Mans 417 

Leányfalu 240 

Whény 245

Lecds 517, 945

l.eesdorf 875 

Leh I Ladákh 

Le Havre 288

Leiden / Leydcn 125. 172. 419, 461, 497 4*4, 

764, 773. 774 

Leingrulien 843 

Leipzig 1 Lipcse
Lemlierg / Lvov 197 566, 572, 881, 908, 910

Lengyelfalva Koílcká Holianka 611

Lemngrád 1. Szentpétervár

Leohersdorí 274

Lesné I Ójleszna

Leuvcn 782

Léva f Le vice 464, 487

Levoca I Lőc.íe

Lhasza 501

Lichtfleld 212

Liégc 146, 199. 325. 446, 454

Lillafüred 433

Lilié 244

Lima 257, 460

Linz 618

Lipc.se/ Leipzig 118, 124, 166, 178, 179, 184, 

197, 201. 215. 218 248, 253. 287, 339. 366, 

377. 392. 395. 423, 439 453. 455. 456. 461. 

471-473. 484 490. 499. 500. 507 536, 538 

555. 590. 594 620, 626, 672. 678. 703. 706. 

708, 712, 717. 729. 735. -Mö. 751. 790. 817. 

834. 863, 867, 897, 900. 960 

Lisszabon 446. 767 

Liverpool 660 

L|uN).ina I. Laibach 

Lloyd ILirlxir 212 

Uxarno 408, 560 

Lomnic I Kakaslomnic

London 40. 115. 120, 123. 168. 174, 179. 180, 

202, 203, 207, 211, 218, 221. 230. 237, 239. 

240. 249. 250. 289 311. 315. 316, 330. 332, 

333, 380. 386, 411. 413, 414, 421, 429 430, 

437-139, 443 446, 452, 461. 465, 474. 479, 

481, 487. 498, 501. 505. 507. 511. 515. 516, 

545. 5-16. 551. 560, 572, 587. 594. 595. 598, 

603 608, 609, 611. 614, 625. 630. 651. 658.

686, 709. 713, 717. 723, 729, 730. 755, 759. 

771, 772, 810, 812, 817, 833, 837. 850, 854, 

859. 865, 866, 870.877, 881, 882 885, 886. 

914-917, 938. 943.958, 960.961 

Uxs Alamos 448, 600, 944, 946, 947 

Los Angeles 365. 602. 877 

Lom * / Lufenec 166, 367, 389.494,524. 540.

638. 640. 894 

Louis 434.611 758 

IxMisIxiurg (Madagaszkár) 174 

Lovas / Luvasberény 389. 473, 852
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1/k x  Levoía 122, 157. 173. 181. J12. 350.

373, 3H0, 400. 494, 566. 621 680 7J0 768

809, 811, «47 

Uihló / l.ul)lováral)a / Hodsadck 524 

luCenci I Losonc 
Ludu» I Marosludas 

Ludwigshaíen 834 

Lugox ■ Lugoj 400, 456. 715 

Lukau 865
Uind 304. 484, 681. 6K2 

Luxemburg 698 

Luzern 124 

Lvov 1 Lcinberg 

Műd 567

Madrid 5H4, 613. 745, 775 

Madumtr I Vágmcdcncc 

Magnitogonak 304 

Magyaregregy 788
Magyargyerflnnontwttw Mínistireni 240 

Magyarkanizsa Kanjií.a 181 

Mjigyari.ifxn. / Tirgu Lápu> 170 

Magyaróvár I. Musonmagyarórar 

Magyarxims IXHemi 838 

Mairvz 472, 496

Makó 174, 257. 267, 269 319. 350 359. 592 

859

Málta 2X7, 310
MSri.wifcni I. Magyargyerómonostor

Manchester 213, 271. 385, 413, 426. 517 595.

613, 649. 660. 709, 952 

Manhattan 448 

Mantova 173

Máranuros 204. 386. 425. 632 727 
MdramaroMziget, Sighetu Marinadéi 434 

Mawnháo ">67 

Maratom 209 

Martiurg 735 
Marcali 817 

Maoiitta Marghita 441 

Máriaíalva / Manasdorf 687, 902 

Mariasdorf I, Máriaíalva 

Márkosfalvu /  MSraija 725 

Marocdudas Uidu> 486 

Marosvásárhely Tirgu Murts 12, 16, 48, 

109^111. 148, 189 190 194-197 440. 445, 

488 584. 605. 606. 612, 663. 687 688. 725, 

71(k 742 799. 800 835. 908-910, 913. 966 

Maitoolalva Metis 774 

Maryland 682 

Mátészalka 890 

Mátralürvd 859 

Mátraháza 435 

Mátr.iwrle 328 

MattcnlHiqt I Nagymarton 

Muultuusen 332 

M:ityá»íold 117,769

Mauth.msen 134. 332

Mekka 853, 966

Merán 889

Merano 246

Merselnirg 505

Mevvrlliaiiscn 533

M isina 445

Mc(i> I Martnnlalv.i

Mczól>erÉrry 774

Mczőc.sát 494

Mezőhegyes 388

Mczóknmftmm 261, 262
Meiótúr 471, 899

Miervurea-Ciuc I. Csíkszereda

Milano / Milano 246. 333. 445. 482, 5W». 649.

753. 862, 865 882 

Mmdxnrnt 169 

Minneapolks 359. 747 

Minnesou 429

Miskolc 109. 147. 172. 242, 282, 291. 324, 355 

356 360. 3H0. 382. 398. 412. 440. 457. 459. 

481. 496 507, 523, 583. 614, 616, 630. 632, 

634, 64-1. 658. 670, 679 713. 714, 716. 727,

728, 744. 747, 784, 807. 814. 845 

Mi>-jzaki 592. 593 

Modena 504 

Modor Módra 494 

Mudos Modoj 441, 690 

Modry Karriert 1 Kékkő 

Mogilia (Krakkó) 809 

Mogyoród 426 

Mohács 37. 463, 609 

Moldava nad llodvmu I SttfMi 

Moldvahánya . ltaia 767 
Momhusz* 120 

MonoMorraeg 463 
Montreal 697. 718 

Montreux 748 

Már 294. 4h4, 891 

Mtwon I Mosonmagyaróvár 

Mosonmagyaróvár 154. 167, 168, 178, 307.

340. 341. 362, 395. 490. 512-514. 539 545 

667. 668 670, 721. 723. 7H0 

MoMyenk 809

Moszkva 157. 170, 318, 341. 408. 414. 438.

454. 472 492. 500. 560. 672. 675. 71}. 862 
M< *ala 446

Mnsurov I Adámlolde

Modltng 402

Múlva I Háfusmutyad

Munkács / MukacttM) 672, 722. 749. 837

Mnr.in I Kunaimirány
Muhldorf 212

München 129. 130. 137. 152. 164. 187, 199.

200, 202. 252, 256, 257. 264. 299. 302, 304. 

307, 308. 323, 328. 378, 379. 403, 433, 438,
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441. 466, 490. 494. 534, 545. 549, S60 571. 

587. 607. 614. 626. 661, 708. 713, 722. 737.

718. 776. 822, 879. 889, 899 

Munz 590 

Nádasladány 637 

Nagasrakí 869 

Nagyig / Sícűíimh 404, 624 

Nagybánya / U:ii;i Maré 200. 411, 425. 475.

569. 620, 661. 737. 738, 741, 770, 809 

Nagyban:* 119

Nagybetskerek Zrcnjanin 446. 640. 690 

Nagyboldogasszuny 558, 637 

Nagybörzsöny 788 

Nagyienk 753, 754 

Nagyegyhiza 855

Nagvenyed Aiud 37, 122, 128. 170-172. 195.

199. 227, 500. 576, 620, 630. 725. 745. 773 

Nagyerdő 543, 75*1 
Nagykálló 432, 462, 483 

Nagykamarás 154

Nagykanizsa 299. 355. 451. 569. S72, 580. 739 

831.859.887 

Nagykároly Carci 224,695 

Nagykikinda Kikinda 324, 549 

Nagykőrös 141,677, 859 

Nagyiéra 405

Nagylomnu. I Kakaslomnic 

Nagylózit 705 
Nagymányok 545 

Nagymaros 128, 464, 469, 7<xí 
Nagymarton Mattersburg 463 

Nagyrike Rcvúta 544 

Nagyxalló / Tekovské lutany 254 

Nagysármás S.irm.iju 624 

Nagysiirány 247

Nagyszülők Vdky Slovkov 398 

Nagyszalonta / Salnnta 143, 144, 306, 510, 899 

Nagyswíwn / Slhlu 170. 172. 201, 237 301. 

458. 487, 497. 498. 590, 607. 609. 635, 699.

745. 867

Nagyszcntmiklós / Sinnicolau Mart- 121, 803 

Nagy>ziget 357

Nagyvzombat / Itatva 40. 155. 172, 255. 25” 

292, 296. 309, 345. 353. 357. 371. 387. 418,

455, 456. 538, 539. 543 555. 556 585. 589. 

609. 613. 629. 632, 640, 647,693, 694, 706,

739. 752. 864. 897 

Nagyszőllős 234 

Nagytétény 397

Nagyvárad / Oradca 122, 123. 191. 292. 294.

339. 379, 399. 400, 401, 405. 44-4, 462. 563 

575 589. 595. 633. 634, 658. 683. 68-1. 724, 

732. 785. 830. 831. 839, 856 

Nagyvarwiny 592 

Nagyvényun 838. 839 

Nanc.sang 479

Nápoly / Napoli 126, 253. 337. .362, 532 533.

753. 773, 824 

Németbe ksa I)oc$a Montaná 123 

Német0|vá( Cílsslng 182 

Neinti 633 

Neuerburg 142 
Neuliausen 461 

Neusohl I llesziercehánya 

New Canaan 212 

New Ha ven 954, 957 

New Orleanx 365. 834, 835, 877 

New Smyrna ISeadt 661 

New York 130. 145. 179, 211, 212, 237. 249, 

309, 319. 321. 333, 334, 339, 365, 368, 375,

430, 443 448, 452, 471, 486, 492, 517, 566.

580, 587. 602, 609. 610. 620-022. 636. 042.

658. 662, 703, 713, 714. 766, 776, 778. 799,

822, 834. 861, 862, 869. 870, 877, 942. 944

Nice I Nizza 

Nieuwkoop 552 

Nikolai 266 

Nikol.sburg 293 

Niles (Ohio állam) 319 

Nitra I Nyílra

Nizza Nice 250. 434, 822

Niína Kalo.ta l. Alsókálosa

Nógrád 141. 370, 506. 510. 524, 572. 633

Noithampton (v48

Nővé Sady 1 Assakurt

Nnvé Zámky I Érsekíi|var

Növi Sad L Újvidék

Növi Tekov I Hars-Újbánya

Novy Smokovec I. Újtálrafiired

Norten 717

Nurnberg 147, 301, 438. 570, 581. 608, 762, 803

Nyáregyháza 141

Nyilasbemyő 444

Nyirábrány 788

Nyirád 798

Nyírbátor 805

Nylrderzx 224

Nyíregyháza 121, 122. 280. 432. 506, 670, 723.

746. 832 

Nyirlugos 489

Nyitra / Nitra 133. 173. 181. 203, 205, 292, 395.

618, 625, 700. 739, 769. 781, 870 

Oak Kldgc 684. 685, H69 

Oakland 71,3 

Óbecse /  lleiej 694. 804 

Óbuda 200. 329 332. 420, 4}8, 488. 492. 515. 

533. 557, 576. 577, 597, 677, 684, 698. 761. 

862,896 

Ocna De|ulul 1 Dcvikaa 

Ocna Sibiului I. Vízaknaíiirdő 

Ocsova 166 

Odessza I Ogycssaa
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Odorlteiu .Scaiieíc I Székelyudvarhely 

Önyalia / Hurlranovo 286 300, 366, 367. 480, 

481, 503. 504, 507. 518. 519 560. 731. ?96, 

802
O^ycssí,! Odessza 889 

Ohotüzk 174 

OUhhánya 279
Olmíitz / Olomout 168, 197, 817 900

Ómassa 284
Omszk 180

Oppenheim 762

Or.ide.1 1 Nagyvárad

Órást ic I Szászváros

Or.tvic.l / Oravip 123 

Oravicabánya 320 

Oregon 930
Orleans 365, 834 835, 877 

Orontes 756

Orosháza 549 705, 806, 854 

Oroszlány 147 
Orsóvá Orsóvá "'15 842 

Osijek I Eszék 

OslA 813

Ostendr Oostende 848 

Ótátrafüretl Stary Smokovec 679, 783 

Otroknwice 819 

OlUw« 178

Ottoinány / Otomam 123 

Oxford (N-»r) 249, 414, 602. 649. 729. 751, 

776 805, 914-918 

Ózd 414 895, 896 

Ozora 221

Ór / Sztorozsnyica 819
Padua / Padova 40, 202. 278, 380, 482 498.

557.809. 811.848, 897 

Pádureni I Erdőhegy 

Páka 615 
Pákozd 877 

P.tlaznok 34 

Palermo 281. 286. 824 

Haló Alto 651. 757 878 

Panama 257.877 

Panesova / Paníevo 519, 724 

Pankota / Pincoia 132 

Pannonlulma 28, 34.618. 683, 686. 715 

Pápa 116. 146, 161. 166, 219. 229. 293. 322,

343. 477, 793 

Parid 284

Paraimis (New York) 145 

Pánt* / Paris 36. 58, 59. 79. 116, 121 124, 129, 

133. 130. 152. 155. 173, 179. 180. 184.

186-188, 211, 212. 230, 231, 237. 240. 242, 

244. 245 247, 249, 250. 258, 285, 286. 289.

292, 299. 300 325. 32*. 331. 333. 336. 337

340. 341, 346. 348, 349. 352. 360. 364. 366.

380. 395. 400 403, 404, 407. 410, 411. 414.

425. 426, 450, 454. 438-440. 442, 446. 

465-467, 476. 477, -186. 494 496, 506, SOM. 

511, 513. 514, 517. 523 542, 545 549, 557.

559. 566, 571. 587. 594, 009. 612. 630. 639. 

650, 651, 658-660, 675. 676, 680 681, 684,

687. 705, 710-713, 718. 725. 742, 748 7S9
770. 771, 774-776, 778. 782, 7«8. 798, 806

812, 818. 820, 827, 830, 832, 850, 803. Hóm

874, 879, 881. 887, #88, 890 897. 901 902. 

912, 915. 920-922. 924. 960, 964 

Panna 445. 753 

Pasadén* 94. 443, 885 
Pasvati 587 

Pásztó 812

Pé« 36 122-124 147, 204 211, 221, 225 227,

234, 245, 253, 255, 260. 261, 275, 276. 285. 
28~ 288. 302. 304. 305 337. 33* 341, 357. 

375, 380, 404, 414, 424, -*32. 447. 517. 519.

520 523, 528, 541. 549 554. 560 582. 587

588 598. 606. 643, 649. 658. 670, 678, 679 

T52, 763 786, 797, 804, 809 812, 818 819 

827. 830. 860. H62, 877, 883 885 886. 901. 
902

Pecsvárad 2j60 

l'ekinn 889 

Péklapuszra 634 

PélífOldszentkereszt 592 

Peneszlek 123 
Percliluldsdorf bei Wien 402 

Perlrt Hrehii 508 

Pcrnik 851

Pest 12, 100. 117-121, 126-151. 133, 135. 

139-141.144-146. 150-153, 157, 169, 172,

173, 182, 186, 191-194, 203, 209 217, 218. 

221-223. 225, 234, 235, 237, 238. 241, 253, 

254. 261, 262. 264, 277, 278, 281, 291. 295, 

294. 295, 298-300, 502. 303. 306. 307. 310.

311. 319, 320. 522. 529. 533. 335. 337. 342, 

345 348. 357-359. 363-366. 370, 375. 3?8 

380, 3K7-390, 395. 398, 399. 405. 410. 419, 

423, 42V427. 430. 436. 441. 453, 462-4*4,

469. 476 480, 481, 483, 484, 489. 494, 495. 

501-503, 505. 508. 509. 511, 514. 522, 530, 

531. 534-536, 540. 545. 551. 559 561-563, 

565. 580, 585. 592. 594, 597. 598. 626. 627, 

6}7. 639-641, 645-647. 649. 650. 656-659, 

661. 662, 664, 671-^73, 679, 684, 687. 699. 

703. 704, 707-710, 716. 720. 724, 729-731. 

739-741, 751. 753. 755. 767. 771, 779. 781, 

783. 787. 790, 801. 8W. 805, 818. 820, 821. 

831. 833-837. 839. 842-844, 857, 861. 
864-866, 869, 870, 875-878 881, 884. 890. 

894, 899-901, 912, 922. 925, 959. 940. 962. 

965
Pesterzsébet 415, 687 

Pcstludeskifo 178
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Pest-Duda 200, M l 649. 876 

Pestszcnrlőrmi I Purarasajntlfirinc 

Pét 838

Péterliegy Gornji Petrovci 580 

Péterhida 754 

Pétervár 1 Szentpétervár 
Pélervárad Petrov-aradin 390. 400. 817 

Pét rejti I. Szentpéterfalva 

Petrovaradin 1. Pétervánid 
Petrozseny felmerni 575, 900 

Pezinok I. Ikizm
Phihiűdphw 265. 309, 352. 452, 594, 628. 820 

Phoenix 802 

PicMan I POsiyén 

Pilis 433
PiiSsiittRrt 299 318 

Pilisszántó 852 

Pipe Pipe* 353 

Pirano 811 

Pisa 753, K41

Pittsburgh 226, 319. 952-956 

Podbrezová I ZAIvombrézó 

Podsadek I lubló 

Poiana CodrviliU 1 Szelestychum 

P< na na Sár.itü I. Sósmezft 

Pola I Pub

Ponto de Cujo (Angola) 550 

Popr.id / leprád 361. 506, 840 

Port CIktskt 333 

Postnjna 253 

Potsdam 222, 610 

Poughkeepsie 949. 951 

Poy.tdorf 589

Pozsony Iiraiislava 36, 122, 137. 138, 151, 

155 157, 166. 172, 181, 202. 214, 219. 221 

222, 225. 228. 253. 255, 260-262. 294. 297. 

300. 301, 307 337. 350, 357 358. 368. 3n\,

374. 386, 399 400. 403, 404, 413. 419, 425 

447, 451. 463, 465. 470 477. 493, 494, 498. 

503. 522. 532 533. 538-540. 542, 548 554. 

557. 560. 562 576. 581, 582 589 594, 609 

632, 634. 640. 643. 644, 650, 658. 661. 683 

684, 686. 687, 693. ‘Wl. 705, 710. 716, 726,

729. 735 757, 762. 764, 783. 784, 803. 800

810, 819 836, 848, 856, 857, 867. 883, 885, 

893, 895. 900 

l'Attyén / Piesian 384 

Prága / Praha 124.150. 157, 201, 202. 242.

266, 284. 339. 342, 346, 376, 402 423, 424, 

455,557 642,671.718.762,764 8-10.848, 

863,871, 938 

Prakfalva 575 

Presshurg 222. 262 
PrHov I Eperjes

Piinccton 602, 609 610. 618. 867. 925. 930 

931, 933, 944. 946. 948. 949, 967

Pniiinu I, llarojwltóza 

Prarmysl 150.811 

Pulii Polli 274 

Pusztafalu 744
Pusztaszentlőrini Pestraentlörinc 206, 281.

404. 561

Puszlaszenttornya (Orosliáza) 854

Pusztazselyke 1 Zsejke

PíiSpÓkföfdO / l« ilc  1 Mai 2H7
Püspökladány 441

Quito 209

Rábacsanak 705

Kábakcrtil 715

Hiibamolniiri 656

Ráckeve 293, 664
Hadvány Pacivan n;id Dunaiom 895

Raguza I Dubrovnik

Rákoskeresztúr 516, 668

Károsmulyad / Mula 572

Kcc.is I Temesrékas

Rex'hnitz I Rohont

Kecxk 788, 855

HegenslMirg 310

Reghin I Szászrégen
Rétság 751
Révfúlöp 362

Hé*-Komárom Komarno 12K, 300, 594. 792 

Revúca I. NagyttYv 

Riieka i. Piume 

Kimamunm) Mur.in 897 

Rimaszombat Himavska Sobota 367, 813 

Hímctea I Tonickó 
Rinya-Ojak 754 

Rnchester 579. 580, 683 

Roltotv Rechtxtz 156 

Róma 185 210. 238. 246, 317, 329. 375. J91

395, 467, 494, 530. 538, 557, 564, 595, 609, 

613. 632, 633. 684. 718, 739, 753, 76O, 809, 

811 848 866. 897. 912, 926. 927, 966 

Rosta Montan.11. Verespcilak 

Rosti nk 671

Rotterdam 188, 207, 409, 609 

Rözvahegy ' Ruíoinberok 575 

R<iz.\nyrt / KoJÁava 344, 513 557, 638, 665, 

813.843,857 

Kufjlvy 938-9*2 

Ruma 655 

Rúpia I Kőhalom

Ruszkabánya / Rusca Mnntana 389. 456, 457, 
547

NVariinb I Nagyág 

Med I lawzacsal 

vx'ramento 365 

Ság 297 

xigvár 318 

Sámliid 8W
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Sitin I. Vágsellye

Salgótarján 32H. 50’ , 516. 523, *55. 895

Sáliéit de Kéarn 830

Salonta I Nagyszalonta

Salzburg 120, 129, 307. 350. 865
.San Barbár.) 366

Sun llernadino J66

San Oiego 365

San Francisco 365, 861
San 1‘ier d'Arerta 186

:san Kemo 78

Sanghaj 479, 752

S3rAsíli I Aknaszlatina

Sárd Sard 373. 799

Sarkad 850

SflrmAíel I Kissartnás

sannflíu I Nagysármás
Sáromberke / Dumbrílvioara H00

Saronnö 437

.Sárosd 281
Sárospatak 126, 245, 301, 336, 373. 454 461.

494, 495. 588 654, 655, 725, 726, 843 

SarszentlfiniK 139 

Sárvár 182, 477

Satoraljaújlirly 222 527. 627, 666, 722 

Satu Maré I Szatmarnemeti 

Schemmtz 1 Selmecbánya 

Schmolmtz I Szomolnok 

Scbonbriinn 451 

Sehwcvhat 900 
Schweinlurt 570 

SedllCna 1. Vágszállá*

Seelowitz 476

Segesvár /' Nighi$oara 122. 607 

Neiclie ! Sze|kcfurdő 

Nelegszantó Antau 334 
Selmecbánya Hanská Snavnica Scbeinnilz 

36. 40. 127, 133, 201-203. 205. 240, 252. 257,

278-280. 284. 285. 290. 291 301. 302, 361, 

363. 375, 376. 412. 413. 417, 425. 431 442,

456. 457. 49H. 547 548, 569. 582. 585, 585,

590 598. 625. 628-631. 633, t>34, 640, 644, 

657, 698, 700, 715. 727. 728. 737, 738. 741

742, 766. 822. 854, 855. 886 895, <>00 ‘>01

Senec I .Szene 

Senki I Zenta
Nepniszentgyorgy !  St. Gheorghe 148. 315,

489. 543 
Serke Sirkovce 843 

Sibtw I NagyszclKti 

Sidilcy 282 

Sicnna 40. 202 

Siklós 329 

Mkonda 855
^imieiil Nilvamci I Szilágysorolyft 

Simonlnmya 394

simpton 411

Mngapur 180, 507, 602, 752 

Sinmcolati M.ire 1 Nagyszcntmiklós 

Siófok 859 

Ijiria I Világos 

Sitkovce I Serke 

Sk.ilica I Szakolca 

Sklene Teplice I .  Szkleno 

Slovcnska l.upca I ZOlyomlipese 

Smokovec I. Tátralured 

Smolnik 1. Szotnolnok 

Sombor I Zombor 

Sonoma lluena Vista 365 

Sopmn 122, 246, 253, 254, 257. 284. 285, 291. 

i90. 301 302 '24, 330. 335. 355, 372. 3«3. 

412, 413, 476. 477. 491. 492. 502, 539, 559. 

572, 576. 580 582. 626, 629, 630. 643, M4.

656-658, 667. 674, 714-716, 744. 751. 752,

787. 791, 807. 818. 833. 845. 846. 851, 893, 

894

Sopronkőhida 239, M71
Sorkil'ahi I. Sorkitfttfaki

Snrkitótlalu / Sorkilalu 116

Soroksár 311, 514, 530. 673, 690, 694
SíwmeZn / Poiana Sarat! 204

Soutliampton 249

Sovata 1 Szováufürdő

Spakhingen 119
Spalato Split 811

.Spanlic-rg 174

Spandau 304

Spania Dolina I Úrvolg)
Sparta 926

Splíska Hela 1. Szepeslíéla 
Spiíska Kapitula I Szcptsbely 

SpU.ika Nova Vés I ,  Igló 

Spisska Vlachy I Szepesolaszt 

Sp|<ske Podhradie I Szepesv,iral|a 

spuskv Stvortok I .  CsiWmokbely 
Split I Spalato 

Sremski Karlovski I Kuilúca 

Mami I  Sztána

Stanford 652, 758. 952. 954. 955 

Stapur I  Sztapár 

Mysslon 872

Slate College (1‘ennsylvaniíi) 428. 713 
Slavnické Hane I Hegybanya 

Stockholm 40. 78. 112. 150, 162. 202. 304. 312. 

377 386, 428, 446, 560, 624, 671, 678, 681, 

745, 868. 921 

Strassburg 263. 366, 434, 503, 639, 667. 699, 

762, 825. 897 

Stuttgart 116. 132, 152, 168. 212. 219. 223 226,

235, 37H. 397 53*. 637, 779. 792, 805. 828, 
K72. 875 

St Gálién 415
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Sí Gheorghe I SepsíszentgyOrgy

St. Loui.1 (USa ; 32$, 579, 758. 877

St Moritz 853

Sí Pölten 230

Subotica I. Szabadta

Sumuleii I Csik.somlyó

SurAny 803

Sümeg 261, 391

Suttá 676

Svedlér Svedlár 727 

Swartóca 249
Swarthmore 525

Szabadka Subotica 578, 665. 786 

ü s h o b  215, 483, 844 
szakolca skalica 455, 588 
Szalomki 304 

Szalonra 306 

Szamarkam) 837, 889 

Szamusüjvár Gherla 189, 623 

Szántó 34
Szárazfahi (Tínnye) 155 

Szárberény 34 

Szárszó 268

Szarvas 40, 80V 833. 899

Szászesanád Cerude 822

Szászfalu 151

Szávzrégen .• Kegltin 864

Szászváros /  Oristitr 814

Szatmár Satu Mare 205, 215 306, 400, 410.

621.638, 770, 798,814,819 

Szatmárnémeti Satu Maré 306. 389, 399, 638. 

749
SzSzbalomhatu 274 

Szeben I Nagyszeben 

Szécsény 370, 506. 510 

Nzedliona I Vágszállás 

Szeged 115 116, 124. 126, 127 142-144 156, 

159. 181, 184. 214-216. 230. 254, 255, 259, 

267 270, 275 292. 293. 295. 313. 319 322. 

323. 325. 327, 328, 334. 342. 343. 350-355. 

357, 391 395 403, 406-409 435, 4*9, 446. 

453, 45-1, 461, 469, 471. 472, 475, 483, 485, 

487 501 502. 516. 517, 523. 530 531. 541 

549, 550. 554, 577. 584. 586. 589 596 615, 

623. 631, 647, 648, 661. 662, 665. 666. 668, 

673, 675. 676. 681, 690, 691. 704, 710 

732-734. 739. 746. 759, 761, 765 766, 773 

785 804. 806 841, 843-845, 860. 874, 890. 

899. 919, 920. 922, 924, 962 

Szeghalom 492. 493 
Szegvár 156

Szejkefurd/i Selche 612 

székHvkere'ZU'ir / Cristuru Sccuej*. 148. 175. 
612

Székelyudvarhely Odorhem Sevcitew 148 

172, 662. 728

Székesfehérvár 124, 233. 245, 246, 262, 263, 

281. 336. 380, 426. 452, 466, 473, 486, 491,

521 552, 576, 649. 670, 682, (>8(1. 736, 802,

813, 829, 838, 879, 889 

Szék,szard 250, 392 523, 631 650, 704, 739, 

815
Szeleslyeluita l’oiana Codmkii 756 

Szeinpt 40 

Szent Senec 762 

Szendrö 497

Szentes 361, 541 650, 657, 754. 772. 899 

Nzentgál 646 

Nzentgotthárd 415 789 
Szentgynrgy Jur pri DratisUvc 39?, 856 
Szentgyurgyvár 754 
szcntpeterfalva l'etresti 602 

Szentpétervár Lemngrád 40, 157. 168, 180, 

202, >78, 441, 447. 453, 654, 672, 676, 712.

717. 745 803 

Szepesl)éta SpiAska Ikrla 645 

szepeshelv Sptsska Kapitula 400 

Nzepesolaszt < Spuska Vlachy 842 

Szepesváralja Spi*ske Podhradie 588. 589 

Szépeinek 840

Szepsi / Moldava nad Hodvou 769

Szcs-asztopol 180

Sziget szentmiklós 411

Szilágyborzás t Hozie* 773

Szilagysomlyn Vmleul Silvamei 321, 643. 721

Szí búvárad 389

Szirtin Zeinné 418

Szingapúr I Singapur

Szklent: Sklené Teplice 40, 201

Szob 299. 318

Szólia Szofija 285, 439. 467 

Szolik.imszk 672

Szolnok 141, 144, 292. 415. 473, 516, 576, 577 

679, 698 

Szolotvina I Aknavzlatina 

Szombathely 168. 219, 233. 248, 329, 338. 339. 

360. 390. 391. 404, 452, 550. 595. 838 847, 

858 
snomltotu 34

smmnlnok , Smolnik 425, 697, 738 

Snnatafurdft Sovata 606 

seődliget 318 

Szőllőske Vmicky 336 

Szóny 322

sztána Slana 48H, 489 

Sztapái Stapar 463, 824 

Sztomzsnyua I, Ór 

Taksony 233 
Tápmvíg 624 

Tápiiwzeoő 328 

Táptíi<zentmárton 389 

Tapolca 235. 293
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Tartsa 156 

Tarjait 725 

Taskent 180 

Tasnad TSjn.id 1H3 

Tata 40. 185, 200, 273, 293. 294, 300, 322. 

553-555, 575 615. 616, dói, 838. 85V 8K4, 

937
Tatabánya 328, 459. 634. 830 

Tdtralured Smokuvec 252, 783 

TalninR 464

TáuSii de Jós I. Alxo-Misz-Tútfalu 

Tbiliszi 889 

Teherán 501

Tekovské Luiany 1 Nagysalló 

Tel Aviv 86 

Tclkibánya 770 

Temesköz 463 
Temesrékas Kecas 576. 796 

Temesvár Timisoara 11,48, 123. 129, 130 

181, 190, 196, 197, 222, 241, 245, 283. 315

374, 465. 487 500, 504, 508, 577, 592, 594,

595, 603, 633, 651. 658, 673, 695, 708. 894,

906, 90? 966

Temp.s 711 

Teplicc I Toplk
Terebesfc|érpatak Gyelovo|c 727 

Textilen 363 

Tictnó 811 

Tiellanü 768
Tilwny 117, 137. 199. 238. 263, 264, 266 36 .̂

467, 491, 554, 674. 728, 811, 853. 920 

Timi»o*fa I Temesvár 

Tirana 459
Tirgu Murc> I Marosvásárhely

Tírjju Seciiiesc I Kéidivá,sárhely 

Tiszadob 400 

Tixcieszlár 293. 703 

Tiszafüred 884
Tisza vasvári I. llüdszentmihány 

Tilel 6,38 

Tivc.li 185

Tolnilszk 174 

Toeplit* "'58 

Toka) 249, 656. W  
Tokió 44. 256. 593. 602, 860 

Tolna 181, 261. 285 

Toinszk 174

Topánfalva Cimpeni 829 

Tnpcka 179
Topors Topores 339,665
Torda / Turda 37. 190, 290. 353. 548, 606. 612.

799.821 

Torda* 693 
Tordos t Tlirdaj 814 
"lórtno / Turln 429, 445. 676. 753 

Torockó / Kimetea 209

Torontó 178, 212. 361, 622, 624

Torrigia TvrodoSin 546

Tószeg 392

Toulouse 202, 527

Tnketerebex l'rehisov 702

Toplk Teplice 635
Torcsváf llran 862

TiebiSov I. Tókelerelies

Trencxén / TrenCin 153, 480, 538, 540, 541.

555. 581 582, 613, 644, 693. 825, 834. 886 

Trcndclenburg
Trieszt / Trieste 347, 445. 550, 565, 964

Trnava I. Nagyszombat

Tulkm 339

Tungluia 730

Tunisz 184
Turda I. Torda

Turdas I Tottlos
Turdtwsm / Tvrdosin 685
Turflin 7}0

Turln I Torino

Turjaremete 727

Túrkeve 373, 374

Tumbridge 249

Tusniid Tudnád 115

Tublngen 398, 504, 535. 548. 729. 812

TvrdoSin I Ttirdossin

Tvrodo<in I Torngia

Udvarhely 611

Udvari 753, ?70

Uía 340

Újleszna / lesné 373

Újpest 134. 294, 360, 412. 453, 582, 669. 698 

716, 772, 868, 935, 936. 963 
ÍJjtátnifüred Novy Smckovci 783 

1 yjvidek / Növi Sad 3r>4. 638 

Ulm 7io

Ungvár / Uzsgorod 326. 327, 337, 339. 384, 
487, 504 538. 555, 627, 637, 749

llnter Embrach 319 

Uppony 852 

Uppsila 40, 150, 202 

Ürkút 855

l  r völgy Spania Dolina 809 

Ulica (New York állam) 229 

lltredil 125, 263, 278, 552, 606 654. 655. 773, 

799, 829, 835, 866 
Uasgonxl I Ungvár 

Úzbcg Zlxrliy 810

Vic 121. 200. 245 342, 370. 395 411. 522, 523.

531. 558, 615. 636, 731, 739. 740, 865. 876 

Vado l.igure 436, H49 

Vágmedence Madumce 7Hí>

Vágxellye / Sala 292 

Vagszállás Sedltína 540



Függelék 1024

Vajdahunyud / Huneduara 122, 129, 193, 310, 

325, 456, 457. 54?. 633, 731, 902 
Vallighy 304 

Valtellina 58 

Vanyola 833 

Várad 632

Varannó / Vranov 396. 769, 770

Varasd / Varaidul <80

Vardó 377, 693 

Várna 850 

Városlöd 343

Várpalota 151 329. 412, 491, 582, 797, 798.

864.880 

Varsó / Warstiwa 271, 339. 467 

Vásárosmiske 383 

Vasvár 168, 412. 576 

Vázsony 271
Nfclence / Venczia 36, 368, 530. 6í«, 706, 753.

809 811,847 848 

Vdk.i U>mni<.a I Kakaslomnit 

Vdky Slovkov 1 Nagyszalók 

Venezia I Velence 

Vcrbó Vrhové 173 

Vefesputak Kosia Momyná 389 

Verona 503,865 

Verőce 122, 191 

Versese Vrtác 176, 874 

Vértes 405. 830 

Vcftesszólős 852

Veszprém 166, 181, 219, 224 >35. 290. 293. 

294, 318, 343. 344. 362, 477. 478, -.83, 545. 
571, 572, 705, 739. 838, 848, 865, 866 

\Vrszpréinvólí>y 34 
Vexztfália 37

Videfalv.i /  Vidm.i 509, 640. 644, 894 

Világos Sifjy 130. 447, 565, 686 850 

Villány 798 

Vinicky I Szól lóiké 

Vbegrid 245. 339. 831. 856 

Vitrovka 191

Vizaknaílirdö Ocna Sibiului t l l

V ja lka 672

Vola I Uborcfalva

Vranov I. Varannö

Vrhové I Vertló

Vrsác 1 Verset

Vukovár. Vukovár 330

Vulka Pordány 576
Warsz^wa I Varsó

Washington 16, 136, 159-161. 212, 232. 247,

365, 443. *17, 525, 599. 685, 702 75M. 916. 

930, 944. 949, 951, 961. 963-965, 967,

Wéiinar 211, 3W, 586-588 

Wetzikon 415 

Weyland 212 

Wien I Ilécs 

Wle.shaden 506. 535 

Wieselhtirg 513 

Winslow 930 

WmlL-rtliur 358, 359 

Witkovilz 457

Wittenlierg *23, 424. 574, 762. 897 

Witzlelien 59

Wbods Hole (USA) 764, 905. 944, 946, 949. 

950

Wroclaw I lioroszlo 

Wllrzlnirg 284, 323. 470, 535 678, 792 

Zágráb / Zagreh 253.2»3. 433, soo, 539, 609, 
650. 658. 712, 787 856 

Zalai, sány 787

Zalaegerszeg 130, 407. 412, 491 

Zalaszentlászló 754 

Za latna / Zlatna 241 590, 024, 766 

/.alán I Zilált 

Zl>eliy I Uzliég 

Zeliezovte I. Zseliz 

Zemherovce I Felsfasember 

Zeniné I Sziinó

Zemplén / Zemplin 127 222, 223, 235. 236,

260, 313, 327. 456. 547. 019, ^02. 735. 769, 

839, 885, 887 

Zenla / Senta 217, 291. 714 

Zeyklalva . Strei 888 

Zilah / Zalán 183, 350, 695 

Zilina I. Zsolna 

Zirc 671 797, 839.855 
Zlatá Ida I Aranyida 

Zlaltia 1. Zalatna 

Zólyom / Zvolen 215. 309, 858 

Zólyombrézo / Podbrez<Au 457 

Zólyomhpcsr Slovenska Lupca 809 

Zonilx* / Sombor 361. 462,474, 578, C>65 

Zredna 856

Zrcnjanin I Nagyl>ecsken.-I<

Zrimlwk 245. 327 

Z-vamixik 305 

Zsamóca 741

Zsejke Puszta zselyke 362 

Zseliz Zeliezovcc 460 

Zscna k-na 361 

ZsÜxi. luhou 659 

Zsolna , Zilina 444

Zunch 121. 129, 211 228, 230, 292, 300. 305, 

9. 332 346. 347. 357, 37H. 379. 3H5. 3*4.










