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Szemle

Ifj. Pápai Páriz Ferenc
album amicoruma

az interneten

Ifj. Pápai Páriz Ferenc orvostanhallgató 1711 és
1726 között látogatta Anglia, Hollandia, Német-
ország és Svájc egyetemeit. Albumába még Er-

délyben, majd
európai pereg-
rinációja fo-
lyamán mint-
egy százhúsz
személy: or-
vos, tudós,
lelkész és di-
áktárs írt em-
l é k s o r o k a t ,
köztük Isaac
Newton, Ed-
mond Halley,
B. S. Albinus
anatómus, II.
Apafi Mihály,
Bethlen Miklós, D. E. Jablonski, a berlini aka-
démia elnöke, J. F. Ostervald teológus, id. Pápai
Páriz Ferenc, Albert Schultens hebraista, Teleki
Sándor, Vilmos canterburyi és Vilmos yorki ér-
sek. A bejegyzések részei általában: idézet, mottó,
ajánlás, keltezés és aláírás; nyelvük latin, mel-
lette görög, héber, arab, német, olasz stb. A
magyar bejegyzõk családnevén kívül nincs ma-
gyar szöveg az albumban.

A projekt céljának megfelelõen az MTA
Könyvtára az interneten közzétette az album
anyagát. Minden beírt oldal digitalizált képét
kíséri a bejegyzés nyomtatott betûs, eredeti nyel-
vû és írásrendszerû (görög, héber, arab) szöve-
ge, valamint magyar fordítása, illetve az angol
változatban az angol fordítása. Azonosítottuk az
idézetek, mottók forrását, a beíró személyeket.
Közöljük a bejegyzõ rövid életrajzát és ennek
irodalmát, fontosabb mûveinek címét. Mellékel-
jük egy-egy mû címlapjának képét, ahol lehetett
a szerzõ portréját. Korabeli térképeken megmu-
tatjuk a szóban forgó városokat. Bevezetõ tanul-
mányban elemezzük a peregrináció szerepét, az
album amicorum mûfaját, ismertetjük ifj. Pápai
Páriz albumát. Törekedtünk arra, hogy a webhely
áttekinthetõ szerkezetû, a megjelenítés egyszerû
és tetszetõs legyen. Lehet az albumban egyen-
ként lapozva haladni, vagy az album kívánt he-
lyére lépni az oldalak, dátumok, személynevek
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vagy városok szerint rendezett listákból, vagy
Európa térképérõl. A webhelyen minden szöveg
magyar és angol nyelven olvasható.

A bejegyzõ személyek jó része az akkori
Európa, elsõsorban a protestáns területek tudo-
mányos és egyházi életének, közéletének jelen-
tõs alakja, a nemzetközi eszmeáramlás tevékeny
részese. Az album az érintett országok mûvelõ-
déstörténetének és kapcsolatainak értékes doku-
mentuma; adatai alátámasztják vagy kiegészítik
más források adatait. Az eredeti albumot egy-
részt óvnunk kell, ugyanakkor hozzáférhetõvé
kívántuk tenni mind a kutatók, mind a szélesebb
közönség számára.

Közremûködõk: Rozsondai Marianne – Sajó
Tamás – Rozsondai Béla, valamint Láng Klára
(fotó). A munkát a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram támogatta.

MTA Könyvtára, Kézirattár: Tört. Napló
kis 8o 6.

http://ppf.mtak.hu

Tudóssorsok –
tudósportrék
Imre Lajos
(1900–1974)
A BME OMIKK Tudománytörténeti Csoportja
A magyar tudomány és technika nagyjai soroza-
tának negyedik tagjaként megjelenõ kiadványa
Imre Lajos egyetemi tanárnak kíván maradandó
emléket állítani.

Tehetségérõl és szorgalmáról talán elég annyit
mondanunk, hogy nem egészen harmincévesen
már ösztöndíjasként dolgozhatott Berlin-
Dahlemben, a Kaiser Wilhelm-Institut für
Chemie-ben, mégpedig az uránhasadás késõbbi
feltalálója (és ezért Nobel-díjas) Otto Hahn
mellett, az akkori Németország egyik központi
kutatóhelyén. Majd Kolozsvárott, az 1919-ben
elûzött és 1940 és 1944 között ismét alapításá-
nak helyén mûködhetõ tudományegyetem Álta-
lános és Fizikai Tanszékének szervezésével és
vezetésével bízták meg. A második világháború
vége felé Budapestre kényszerült, de mihelyt
értesült a Bolyai Egyetem szervezésérõl, gya-
logszerrel visszaindult Kolozsvárra, ahol az új
egyetem alapító tagjainak sorába lépett. 1949-
ben, a kémiai tanszékek szervezése idején került
Debrecenbe, az egyetemen ekkor alakuló Ter-
mészettudományi Karra. 1957-ben – mintegy mel-
lékesen – felkérést kapott a hazai izotóptermelés
megszervezésére is, Debrecenben végzett munkája
mellé, az akkor nemrégen alapított Központi Fizi-
kai Kutatóintézetben – Csillebércen.

Ennyi lenne dióhéjban közel fél évszázados
tudományos életmûve, nem csoda hát, hogy a
magkémiai kutatás és oktatás terén végzett alap-
vetõ munkásságával, a radioaktív izotópok elõ-
állításában elért eredményeivel kivívta a nem-
zetközi tudományos közvélemény elismerését, s
neve elválaszthatatlanul egybeforrt a hazai ra-
diokémiai kutatások kibontakozásával.

A kiadvány – a sorozat ezt megelõzõ darab-
jaihoz hasonlóan – gazdag dokumentum- és kép-
anyagot tartalmaz Imre Lajos életérõl és mun-
kásságáról, valamint válogatást korábbi munka-
társainak vele kapcsolatos személyes irataiból,
levéltárakban és egyéb közgyûjteményekben õr-
zött anyagokból. A lemezen helyet kaptak egy-
kori tanítványainak, munkatársainak sokszínû,


