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tett várni, de a magyar nép kezdettől fogva 
a pesti márciust véste a szivébe, mint a sza
badság ünnepét és büszke öntudattal hir
deti P etőfi: ^Nagyapáink és apáink, míg 
egy század elhaladt, nem tevének annyit, 
mint mink 24 óra alatt.«

Pozsony az országgyűlés közeli feloszlatása 
előtt most már nagy iramban intézi a leg
szükségesebb javaslatokat. Ám ezek a 
munkálatok ugyancsak távol állanak »a 
forradalomnak még csak a lehétől is«. A 
forradalmi Pesten a legnagyobb izgalmat a 
sajtójavaslat kelti. A március 20-án hozott 
tervezet a lapoktól 20,000 pengőforint 
kaució letételét köti ki, a sajtóvétségeket 
súlyos börtönbüntetései kívánja meg
fenyíteni és megtiltja a törvényhozó testület 
♦megsértését#, tehát a bírálatot csirájában 
akarja elfojtani. Üjból csak a felháborodott 
ifjúság forradalmi hangulata az, amely 
megakadályozza, hogy a törvényjavaslat 
ebben a formában kerüljön szentesftésre. 
Amikor a pozsonyi javaslatot Vachot fel
olvassa az összegyűlt tömeg előtt, a fel
háborodott nép *Tűzre vele l« kiáltások 
közt a javaslatot megégeti.

Március utolsó napjaiban érkezik Pestre 
a hír, hogy Bécs vonakodik a felelős magyar

kormány megalakulására vonatkozó tör
vényjavaslatot jóváhagyni. A március 28-1 
királyi leirat nem minden nádornak, csak 
István főhercegnek akart teljhatalmat 
adni, a kancelláriát továbbra is fenn akarta 
tartani, követelte az eddigi módon az 
udvartartás, a közös diplomácia és a had
sereg fenntartására szánt magyar össze
geknek a bécsi pénztárba való beszolgál
tatását és a honvédelmi miniszter hatás
körét is erősen megnyirbálta. Pest forra
dalmi hangulata a tetőfokra hágott. Már
cius 31-én éjjel nagy tömeg sereglett egybe 
a Szabadság-téren." Az alakulófélben lévő 
kormány két tagja Pesten időzött, Szemere 
Bertalan olvassa fel az izgatott tömegnek 
a leiratot. *Megcsaltak bennünket I# — 
zúgja elkeseredetten a tömeg. »Fegy vérré l« 
—- kiáltják az elkeseredettek.

És talán vérbe fulladt volna a magyar 
történelemnek ez a ver sacrum-ja, ha más
nap el nem terjed a híre, hogy az államkon
ferencia visszakozott, a javaslatot a király 
jóváhagyta, . .

Ez a pár sor és ezek a képek halványan 
bár, de a történelmi tények alapján igye
keznek megvilágítani a magyar március 
igazi értelmét. . .

A F O R R A D A L O M  
K O R S Z A K Á R A  IV

A kis műhelyből hatalmas teleppé 
fejlődött Ganz-gyár a múlt század- 
.baji. (Dőrre,.Tivadar rajza). •
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A  X IX . századot a tudomány és technika 
századának nevezték el a századunk elején 
író kultúrtörténészek. A század küszöbén 
talán senki sem sejtette a fejlődésnek 
azt a hatalmas mértékét, amely századunk 
első felében következett be és amelynek 
jövő kibontakozását csak sejtjük, érezzük, 
de méreteit átfogni nem tudjuk.

A magyarság a X IX . század küszöbére 
a tudás, a technikai és gazdasági felké
szültség alacsony fokán érkezett. A fel
világosodás, a racionalista gondolkodás 
meggyökerezése hozta magával, hogy okta
tásügyünkben lassan tért kezdett hódítani 
az új szellem. A piaristák gimnáziumaiban 
algebrát, gyakorlati mértant, polgári és 
katonai építészetet, kereskedelmi és mező- 
gazdasági ismereteket kezdtek tanítani. 
II. József alatt megszervezték az Institutum 
Geometricumot (1782) és ezzel megvetették 
a mérnökképzés alapjait. Ez volt a világ 
első polgári technikai főiskolája, amely 
egyetemmel volt kapcsolatban. Az új 
intézmény egész sorát nevelte a kiváló 
mérnököknek, akiknek' sorából magasan 
kiemelkedik Vásárhelyi Pál, Széchenyinek 
legkiválóbb munkatársa. A Duna térké-
Íiezésével, az aldunai szabályozó munká- 
atok vezetésével, a Tisza-szabályozás ter

vének alkotásával és a vízmozgás törvé
nyeinek korát megelőző megállapításával 
munkásságának örök emléket állított. A 
korszak nagyobbszabású műszaki alkotása 
a Ferenc-csatorna (1793— 1801), amely a 
tiszai és déli vidék Pesttel való közle
kedésének főere lett. 1801-1812 között

építették meg az akkori fogalmak szerint 
csodálatos Lujza-utat Fiúméba. Csekély 
lejtősödésével, faragott kő mellvédőkkel, 
ciszternákkal, az út mentén épített fogadók
kal valóban nagyszabású alkotás volt 
ez a műút, de a gabonakivitel oly csekély 
volt, hogy az építés nem bizonyult nyere
séges üzletnek. A vizek leosapolása már 
halaszthatatlan feladat volt. A  Sárvíz 
lecsapolását kétszer is elkezdték, a Hansá-
fot, a Bégát és Murát szabályozták. Ezek

en a munkálatokban már magyar mérnö
kök szerepeltek, így a Ferenc-csatornánál 
a két Kiss-testvér, a Mura szabályo - 
zásánál Póka Antal. Az igazi nagy kérdé
sekhez : a Duna és Tisza szabályozásához 
ez a kor még nem nyúlt hozzá, de a szolnoki 
csatorna tervét már fölvetették (Bállá 
Antal) és a szegedi kikötőre érdekes tervet 
dolgozott ki Vedres István.

A gyáripar az osztrák kormány gyarma
tosító politikája következtében, amely 
hazánkat Ausztria Indiájának tekintette, 
igen kezdetleges állapotban volt. A  leg
nagyobb üzem a gácsi posztógyár, amely a 
század elején ipar gőzgépet is használ. 
A kereskedelmi forgalom főleg a vásárokon 
bonyolódik le, ekkor emétkednek ki Pest 
város országos vásárai, amelyekre az ország 
minden vidékéről egybesereglenek.

Magyarországot az európai kapitalisztl- 
kus fellendülésben való részvételre bánya
termékeinek gazdagsága is kijelölte volna, 
ha útját nem állja a gyarmatosító politika. 
A  bányatermékek Ausztriába mennek és 
ott dolgozzák fel. A  vasbányászat és vas

feldolgozás nem tartozik a királyi jogok 
közé, de az általános gyáripari nehézségek 
miatt szenved, a belső fogyasztás teljesen 
hiányzik, bár a földbirtokosok sok vas
bányát, vashámort, acélgyárat alapítanak. 
(Felsőremete 1820, sztracenai vasgyár 1814, 
korompai 1848, betléri, dernői vasgyár, 
amelynek 1848 óta finom öntödéje is 
van.) A murányi bányabirtokosok »uniója« 
1805-ben jön létre, ettől külön fejlődött 
a rimái egyesülés, amely 1840 körül be
kapcsolta a termelésbe a várkonyi barna
széntermelést s 1848-ban megalakult a 
későbbi naggyá fejlődött rimamurányi 
vállalat. A társaság egyik legjelentősebb 
ipartelepe az . ózdi vasgyár. A diósgyőri 
vasgyár a század elején a kincstár kezébe 
kerül, az első két évtizedben jelentős az 
acéltermelése, de aztán visszafejlődik. Ma
gyarország nyers- és öntöttvastermelése 
a harmincas években mindössze 300.000 
mázsa, amikor Ausztria másfél millió 
mázsát termel.

A természettudományok fejlődése na
gyon lassú. Az orvostudomány, bármeny
nyire kezdetleges is volt akkor, már rég 
rálépett a tapasztalat és megfigyelés 
útjára. Weszprémi István 1760-ban meg
jelent kis munkájában hirdeti már azt az 
elvet, hogy »az embereknek arra kellene 
vigyázni kiváltkép, hogy meg ne beteged
nének és a nyavalyáktól eleve oltalmaz- 
tatnának«. Hirdeti a szakszerű orvos
képzés fontosságát, sürgeti a himlő
oltást, a gyermekápolásban kikel a szoros 
pólyák használata ellen és kárhoztatja,

Az óbudai hajógyár, Száahenyi egyik

hogy némely úriasszonyok iielúnják magukat 
gyermekeik táplálásában^ ezzel bizonyára 
a természet ellen vétkeznek. Mind olyan 
elv, amelyeket a modern orvostudomány 
és gyakorlat is magáévá tesz.

A  XVIII. és X IX . század fordulója 
az orvostudomány fejlődésében az a kor
szak, amely a technika és természettudo
mány tényleges eredményeire épített, s 
ezzel a gyakorlati orvoslás lényegében 
megváltozik. Felelevenítik a kopogtatási 
módszert, kiegészítik a hallgatózással, s az 
erre szolgáló eszköz valóságos szimbólu
mává vált az orvostudománynak. A bécsi 
iskola (Rokitansky és Skoda) nemcsak 
a betegségek által okozott bonctani elvál
tozásokat figyelte, hanem a betegségeket 
is értelmezte. A magyar orvostudorok 
nagy része is ezt a kitűnő iskolát járja. 
Lassan, de határozottan emelkedik az 
akadémikus képzettségű orvosok száma. 
Megalakul az orvosegyesület, amely köz
pontja lesz az orvostudománynak (1837). 
Az első valóban nagyszellemű • magyar 
orvosprofesszor: Balassa János 1843-ban 
kap tanszéket. A bécsi iskola teljes felké
szültségével tanítja hallgatóit, ő  az első, 
aki narkózissal végez műtétet.

Megindult az orvosi szakirodalom műve
lése is. Az 1831— 1848. években Bugát 
Pál és Flór Ferenc »Orvos Tár« címén 
szerkesztették az első szakfolyóiratot. Bugát 
a reformkorszak tanárnemzedékének egyik 
legrokonszenvesebb alakja. 1824-ben neve
zik ki az élettan, kór- és gyógytan s a 
gyógyszertan tanárának, 24 évig volt a

nagy alkotása (Indriko kőnyomata)
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Az újpiac. Itt tartották Pest híres kirakó-vásárait (Alt kőnyomata)

katedrán. Izzó magyar érzésű ember 
volt, szenvedélyes hévvel foglalkozott az 
orvosi szavak megmagyarosításával. Kevés 
jó szó mellett sok hibásat is alkotott, 
de ezek már annyira meggyökerezték, 
hegy kiirtani őket nem lehet. (Lob, heg, 
stb.) A természettudományok népszerű
sítésében igen nagy érdemet szerzett, 
amennyiben megalakította ma is virágzó 
természettudományi egyesületünket, a 
Természettudományi Társulatot és meg
szervezte a magyar orvosok és természet, 
vizsgálók vándorgyűléseit, amelyek évről 
évre más-más vidéki gócpontban kerültek 
sorra és egy-egy vidék természettudomá
nyos kutatásának alapját vetették meg. 
A szabadságharcban tanúsított magatar
tásáért az abszolutizmus megfosztotta ka
tedrájától és a közéletbe csak 1860-ban 
térhetett vissza.

A növénytan tudományát a polihisztor 
Kitaibel Pál emelte európai fokra. A bota
nikai tekintetben még egyáltalán fel nem 
kutatott ország természetrajzi felfedezését 
ő kezdi meg. Meglátta és feldolgozta azt 
a világot, amelyet a magyar föld, levegő, 
napsugárzás teremtett meg. A társadalmi 
és kulturális viszonyok még nem érettek 
meg arra, hogy e munka eredményei a 
nemzet közkincsévé váljanak. Még nem 
alakulhatott ki az a közösség sem, amely 
komolyán érdeklődött volna a természet- 
tudományok iránt. Legfeljebb műkedvelők 
körében vált különc szórakozássá a növény- 

A 19. századeleji sebészet csodája. Mecséry tábor- gyűjtés és meghatározás. A század elején
nagy meglékelt koponyáját összeforrasztották még sokan a botanikát csupán az orvos-

(Bock rézmetszete) tudomány és a gyógyszertan segédtudomá

nyának tekintették. Kitaibel nem gyójgy- 
szer- és haszonnövények felfedezése céljá
ból tesz meg 20 éven át 20.000 km-nyi 
utat tengelyen, lóháton és gyalog. Amikor 
a növényföldrajz csak megszületőben volt, 
ő már a fajok sajátos elterjedését kutatja 
s a talajnak, éghajlatnak a növényzetre 
való hatását vizsgálja. Az orvosi füvészet 
alkonyán megteremti az önálló magyar 
botanikát. Szakít Linné dogmatizmusával 
s a növényvilágnak egybekapcsolása a 
növényföldrajzi és életmódi vonatkozá
sokkal úttörővé teszi. A 4000 virágos és 
edényes virágtalan magyar növényfajtá
ból 200-nak felfedezése fűződik az ő nevé
hez. Az 1820-tól 1860-ig terjedő korszak a 
Kitaibel által megkezdett munka jegyében 
áll, Magyarország részletes flórakutatásának 
korszaka. A hazai növényvilág képe nagy
jából kibontakozott, bár még mindig voltak 
tekintélyes fehér foltok növény földrajzi 
térképünkön. Kitaibel tanítványai, mun
katársai sok újdonsággal gyarapították 
hazánk és Európa flóráját.

A rendiség korában nem alakulhatott 
ki az a közigazgatási szervezet, amely az 
állampolgárok szellemi és anyagi fejlő
dését biztosíthatta volna. A hatáskörében 
annyira korlátozott helytartótanács és a 
primitív megyei közigazgatás keretébe az 
egészségügyi igazgatást sem lehetett be
építeni, s ennek hiánya végzetesen akadá
lyozta a magyar népesedés fejlődését. 
Egy-egy ragály nemcsak az orvosi tudomány 
kevésbbé vértezett volta, Hanem a köz- 
igazgatási intézkedések tökéletlensége miatt 
is megötödölte az ország lakosságát. A 
pestis, a középkor borzasztó járványa, 
1738 óta nem jelentkezett nálunk, helyét 
a tömegpusztító járványok sorában az 
indiai eredetű kolera foglalta el, amely 
1826-ban Bengá'iából indult pusztító út
jára. Ellene éppenúgy, mint a pestis ellen, 
kvaranténnel, egészségügyi kordonnal véde
keztek és ezzel valósággal elzárták, éhen- 
hálásra Ítélték azt a vidéket, amelyen a 
járvány éppen kiütött. Az orvosok bizmut- 
porral gyógyítottak s a dezinficiálásra klór- 
mészt használtak. A»ragadvános epemirigy« 
1831-ben és 1832 első felében 536.517 
embert támadott meg, kiknek 44%-a, 
237.641 meg is halt. A betegség aratása 
mellett nem kevesebb kárt okozott a 
közigazgatási védekezés, amely szándéko
san zárt el falvakat, családokat a kül
világtól, azon téves hitből kiindulva, 
hogy a kolerát ember adja át embernek.

A  helytartótanáos csak 1766-ban rendelte 
el az orvoskataszter készítését és ekkor 
kiderült, hogy egész megyék vannak 
orvos nélkül. Képzelhetjük, milyenek voltak 
a népesség egészségügyét szabályozó ivó- 
vízellátási, élelmezési és lakásviszonyok. 
Végre utasították a megyéket, hogy hiva
talos orvosokat, »fizikusokat«alkalmazzanak

és 1786-ban a helytartótanács kebelében 
felállították az országos főorvos (Regní 
Protomedious) intézményét, amely 1848-ig 
állott fenn. A  forradalom idején az orvos
kar kezdeményezésére a belügyi kormány
zat keretében szervezték meg az egészség
ügy! kormányzatot.

A  régi kórházak csak nyomorúságos 
odúk voltak, amelyekben összezsúfoltak 
mindenfajta beteget. Az első modern 
kórház Pesten épült, a Rókus, amelybe 
1798-ban vették fel az első beteget. A 
budai kórház 1820-ban épült újjá és 
1838-ban már 100 betegágya volt. Az 
orvosi kar 1848-i reformjavaslata a forra
dalmi kormánytól jól berendezett egyetemi 
kórházak létesítését kívánta, amelyekben 
a fiatal orvosnemzedéket nevelni lehet.

A  sebészetet az orvosok sokáig lealázó- 
nak tekintették, hiszen a freyburgi egyetem 
professzorát, Mederert 1779-ben tanít
ványai majdnem megverték, amikor az 
orvostudomány és sebészet együvétarto- 
zását hirdette. Nálunk a sebészek jórésze 
borbélyműhelyekből került ki, akik meg
felelő gyakorlat után (érvágás) kerültek 
az egyetemre, s két évi tanfolyam után 
sebészi oklevelet nyertek.

A vegytan az orvostudomány segéd- 
tudománya volt. Akik alapos kiképzésben 
akartak részesülni, külföldön: Berlinben
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Bugát Pál, a magyar orvostársadalom és természet
tudomány első nagy szervezőle.

(Szentgyörgyl olajfestménye)



Vidéki kórház belseje a múlt száradban

Bécsben és Prágában végezték tanul
mányaikat, sőt akadtak olyanok is, akik 
Svédországba mentek, hogy a híres Berze- 
liust hallgassák. Görgey Artúr is vegyész
nek készült. A magyar vegyészek soréból 
kiemelkedik Irinyi János, a gyújtó föl- 
találója, aki kén helyett a gyújtó meg
gyújtására foszfort használt és egy éjszakai 
kísérletezés után elkészítette az első fosz- 
foros gyújtókat. A vegyészeti ipar nálunk 
csak lassan fejlődött és pusztán az elemi 
szükségletek kielégítésére szorítkozott. Tin
tát és faggyúgyertyát készítettek, az eszter
gomi »gyár« kis mértékben és kezdetleges 
minőségben pipereszappant termelt. Az 
első nádcukorgyár 1830-ban létesült Nagy- 
födémesen. A  répacukorgyártás úttörője 
a magyar mezőgazdaság kiemelkedő alakja, 
Tesselik Sámuel szarvasi lelkész, aki 1800- 
ban elsőül termelt cukorrépát és készített 
ebből oukorszírupot. Az első pesti répa
cukorfinomítógyár 1819-ben létesült. Fej
lett volt viszont papíriparunk, amely 1830 
körül már nagyarányú gyári termelést 
folytatott. A  Hutter szappangyár már 
1831-ben működött, 1842-ben alapították 
a Flóra stearingyertyá- és szappangyárat, 
ugyanekkor a pesti Spodiumgyárat, 1847- 
ben Wagner szénsavgyára, a forradalom 
évében pedig a Strobentz-testvérek festék
gyára alakult. Ezek voltak a magyar 
vegyiipar kezdetei.

Amikor 1820 táján egy fiatal magyar 
huszárkapitány, aki azonban még csak

törve beszélte anyanyelvét, nagycenki kas
télyából állomáshelyére, Debrecenbe uta
zott, összeszorult a szíve a »nagy parlag* 
láttára. Áldott föld volt ez, de a tudatlan
ság, a társadalmi önzés századokra vetette 
vissza a fejlődésben. A  meg nem szabá
lyozott Tisza szinte évről-évre több vár
megyét felérő területet öntött el. Számot
tevő városunk alig volt, Pest is inkább egy 
nagy falu. Az Alföld gyér lakosságának 
nagyobb része legeltető pásztorkodásból 
és halász-pákászatból él, a földművelés 
formája még a kora-feudális háromnyo
másos gazdálkodás, a gabonát cséphadaró- 
val verik ki, vagy lóval nyomtatják, 
az őrlés szárazmalmokban történik, magtá
rak helyett inkább csak vermelik. Az utak 
esős időben járhatatlanok, a könnyű 
hintó is, amelyben Széchenyi útját meg
teszi, a sártengerben felismerhetetlen úton 
a tengelyig süpped. Babona, tudatlanság 
pusztítja a »derék magyart, a legmagya- 
rabb magyart«. És Széchenyi »kimondja 
a legyent«. Megindul a teremtő munka, 
amely századok mulasztását igyekszik be
hozni.

Ha Széchenyi nem lett volna államférfi, 
bizonyára mérnök lett volna, írja egyik 
méltatója. Ő, aki annyiszor bejárta Angliát, 
megcsodálta az iparosodást, a modern kapi
talizmus nagy eredményeit, az ország 
technikai fejlesztése útján akar virágzó 
anyagi és szellemi kultúrát teremteni. 
A magyar gőzhajózás tulajdonképpen



A Vaskapu a szabályozást munkálatok megkezdése 
előtt

(Wolf kőnyomata)

(Heicke színezett kőnyom, '..'lAratómunkások

1831-ben veszi kezdetét, amikor az »Első 
osztrák dunai gőzhajózási társasági szaba
dalmát hazánkra is kiterjesztették. Szé
chenyi nyomban felismerte a gőzhajózás 
jelentőségét és lelkes propagátorává sze
gődik. Síkra szállott az Alduna hajózhatóvá 
tétele érdekében és az ő irányításával, 
felügyelete alatt Vásárhelyi Pál megkezd
hette úttörő munkáját s bár a végleges 
szabályozást nem valósíthatta meg, 1846- 
ban mégis sikerült Középeurópa számára 
megnyitni a megszakítatlan dunahajózási 
utat. A Tiszát is 6 nyitotta meg a gőz
hajózásnak 1833-ban a »Duna« gőzhajón 
megtett próbaútjával, majd a Tisza-szabá- 
lyozás megkezdése előtt 1846-ban a Pan
nóniával Tokajig hatol fel. Útjának ered

ménye : »Jól meg van vetve a Tisza-fei- 
virágzás alapja.« E Tisza-szabályozás volt 
hazánkban az első nagyobb közmunka, 
a népnek évtizedekre adott kenyeret s a 
korábbi zsellérségből kitermelte a kubikosok 
rétegét, akik vasút- és útépítésnél, 'v íz
szabályozásnál a határokon túl is keresett 
munkaerők voltak. A balatoni hajózást 
is felkarolja Széchenyi és tiszteletére az 
első balatoni gőzöst, a Kisfaludy-t születés
napján, 1.846 szeptember 21-én bocsátják 
először vízre. Hazánk geológiai képe akkor 
még nincs feltárva és így Széchenyi téve
dett, amikor a balatoni hajózásról írt 
röpiratában a jövő képét úgy rajzolta 
meg, hogy a Balaton-menti hegyekben 
feltárandó hatalmas széntelepek készletét

Szénás parasztok
(Bikssi színezett rézmetszete)

Szolnokvidéki alföldi táj (Országh kőnyomata)



majdan a megépítendő Sió-csatornán hoz
zák fel a főváros gyáraiba és nagy eszméjét, 
a Sió-csatornát Is egy évszázad múlva, 
1947-ben valósította meg az építő demo
krácia.

Széchenyinek legismertebb alkotása a 
Lánchíd, amelyet a barbár fasizmus a 
magyar munka annyi sok értékével együtt 
romokba döntött. A nagy alkotó kezdettől 
dédelgetett életművének tartotta az első 
dunai híd megépítését, amivel nemcsak 
egy remek technikai alkotást akart létre
hozni, nemcsak az ország két felét kívánta 
szilárd gazdasági egységbe vonni, hanem 
egy nagy elvet, a közteherviselést akarta 
diadalra vinni. Annyira leikébe gyökerezett 
a híd, hogy az ország sorsának alakulását 
fűzte hozzá. Ha a híd elpusztul, elpusztul 
az ország és a nemzet is. Ezért a magyar 
demokrácia Széchenyi szellemében az or
szág jövőjébe vetett hitét fejezi ki, amikor 
a Lánchíd megnyitásának 100 éves fordu
lójára a helyreállítandó hidat újból átadja 
rendeltetésének.

Széchenyi 1832-ben alapította meg a 
híd-egyesületet, ennek érdekében három 
hónapon át járta Angliát, Pest megyét, 
az érdekelt városokat, az országgyűlést 
éveken át ostromolta és ezzel az alkotásával 
kapcsolta be hazánkat a nyugati kapita
lizmus világába. A híres angol hídépítők 
közül Tiemey Clark-ot választja ki a 
tervezésre, az építést a tervező mérnök 
Ádám nevű öccse végzi, az építőanyagról 
Széchenyi gondoskodik, szinte ő fedezi 
fel a szlavóniai tölgyfát, a gránitot hajók 
szállítják Mauthausenből, a híd vasszer
kezeti anyagát Angliából hozzák. Munká
sokról is ő gondoskodik és 1848 tavaszán 
a munkanélküliség következtében növekvő 
forradalmi hangulatot is úgy akarja le
vezetni, hogy a munkásokat a Lánchíd 
építésénél alkalmazzák. 1842-ben volt az 
alapkőletétel és egész Európából csodájára 
jártak az épülő hídnak, amely hat évi mun
kával 1848 decemberére készült el, de a 
háború miatt csak 1849 november 20-án 
nyithatták meg.

A  magyar vasútépítés hőskora a negy
venes évekre esik. A vasútépítés kezdetén 
hazánkban az utak igen elhanyagolt álla
potban voltak, alig 2300 km a kiépített 
úthálózatunk. A postautakon háromfajta 
postakocsi közlekedett, Bécsből Budapestre 
a gyorsposta 30. a postaszekér 45, a tár- 
szekér pedig 57 Óra alatt tette meg az utat. 
A legnagyobbszerű átalakulást a gfigép 
a távolságok legyőzésével teljesítetté s az 
1829-ben Rainhlllben rendezett lokomotív- 
verseny, amelyen egyedül Stephenson 
Rocket-je állta meg a helyét, a lokomotív 
megszületésének napja. Addig lóvontatásra 
berendezett vasutak voltak Angliában is. 
Nálunk 1827-ben építették meg a 
pest— kőbányai lebegő vasutat Bodmer 
rendszere szerint. A  kocsik négy keréken 
fagerendákra erősített síneken függve sza
ladtak. Járásukat oldalaikon levő surló- 
kerekek tették egyenletessé. Csekély jöve
delmezősége miatt azonban már a következő 
évben lebontását határozták el. 1840-ben 
nyílt meg a Pozsony—Szent-György közti 
14 km hosszú lóvontatású vasút, amelyet 
1846-ban Nagyszombatig kiegészítettek. Ezt 
az első vaspályát 1872-ben rendezték be 
lokomotívra.

A külföldi vasútépítő mozgalmakra ná
lunk is felfigyeltek, megindultak a tervez- 
getések, amelyeknél Széchenyi István és 
Kossuth Lajos vezetőgondolata érvénye
sült : Budapestnek világvárossá fejlesztése 
érdekében a tővasútvonalaknak sugárszerű 
kiágaztatása. A magyar vasúthálózat nehéz 
körülmények között csak lassan valósult 
meg. 1846-ban elsőként adják át a for
galomnak a Pest— Vác, 1847-ben aSopron—  
Katzelsdorf,1848-ban a Marchegg—Pozsony 
1850-ben a Vác— Párkánynána, 1851-ben 
pedig a Párkánynána—Pozsony között 
épült vonalakat. Ettől kezdve Béds és 
Pest között megvolt a rendszeres vasúti 
közlekedés.

Széchenyi még mint a helytartótanács 
közlekedési ügyosztályának vezetője ter
jesztette be az utolsó rendi országgyűlésnek 
hatalmas »Javaslatát a magyar közlekedési

C/oti postakocsi a negyvenes évikben

(Hofbauer kőnyomata):?ül az első vasút. Vasútépítés a Rákoson
(Fiesei acélmMstete)A seatl pályaudvar 1346-ban
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Átnézeti térkép Széchenyi közlekedési \  
javaslatához

ügyek rendezéséről«. Terve Budapestet való
ban az ország szívévé teszi s onnan ágaz- 
tatja ki a négy fővonalat, Béosbe, Fiúméba, 
keletre és Galioiába, közéjük szárnyvas- 
utakat, csatornákat, országutakat tervez. 
A terv 298 mérföld vasút s 795 mf. műút 
kiépítését javasolja. A vaspályák épí
tésére 80 millió forintot, a folyók rende
zésére évenként 800.000, a közutak épí
tésére 1.2 millió forintot irányoz elő. 
Mindezt a munkát egy »tíz éves terv« 
keretében kívánja végrehajtani. A költ
ségeket államkölcsön útján kívánja fedezni, 
még pedig úgy, hogy 33 év múlva egy 
fillér adósság sem maradna. Ez volt a ma
gyar tervgazdálkodás első kísérlete, amely 
csak az idők változása miatt nem való
sulhatott meg.

A  vasútépítés akadályai miatt nálunk 
a lokomotívgyártás is csak a hetvenes 
években kezdődhetett (a MÁVAG építette 
az első lokomotívot 1873-6an). A forgalmat 
addig főleg Belgiumból importált gépekkel 
bonyolították le.

A magyar hajóépítő technika múltja 110 
évre terjed. Széchenyi kezdeményezésére 
a Dunagőzhajózási Társaság az 1838. évben 
az óbudai szigeten létesít hajógyárat, 
ahol az alkotás első lázában, a tervező
asztalnál, a műhelyek lobogó lángjainál 
és a sólyák zajában edződött meg az első 
névtelen generáció, amely a D. T. úgy
szólván teljesen ezen műhelyéből kikerülő 
hatalmas hajóparkjának megalkotásából

és a gyárnak folytonos fejlesztéséből tevé
kenyen vette ki a részét. Méltán volt 
ünnepe a magyarságnak, amikor a gyár 
első nagyobb alkotását, a Széchenyiről 
elnevezett gőzöst 1844 aug. 10-én vízre- 
bocsátotta.
♦Volt Árpád, van Pest, van több nemzeti

J;6zös, 
elén ;

Épült »Széchenyí« és meglátjuk, nemzeti
lelket

Istvánunk lelke majd képes-e önteni bele?« 
énekli az alkalmi költő.

A magyar gépgyártás kezdetei is a negy
venes évekre nyúlnak vissza. Ez első 
üzemek persze még nem gyárak, hanem 
a legegyszerűbb, kisebbfajta eszközök (eke, 
borona, henger, gabonarosta) gyártását 
tisztán tapasztalati úton űző kisebbszerű 
műhelyek voltak. Rock István 1804-ben 
a Szervita-téren alapított szerény kis mű
helyt, amely kezdetben csak szita- és 
rostakészítéssel foglalkozott, később ekéket, 
boronákat gyártott. Gyárrá akkor fejlő
dött, amikor a soroksári-úti telepre át
költözve (1857) cséplőgépeket, kevéssel rá 
gőzlokomobilokat gyártott. Az első cséplő
gép különben 1852-ben került hazánkba. 
Vidacs pesti üzeme 1838-ban hozta ki, 
1842-ben javította a Vidacs-ekét.

A legfontosabb mezőgazdasági iparnak, 
a malomiparnak modernizálása is Széchenyi
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A Lánchíd alapkőletétele (StrOhmeyer kőnyomata)

A budai Alagút
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A Bécs—győri vasútvonal első mozdonya, (ismeretlen szerző kőnyomata)

nevéhez fűződik. Jól tudta, hogy az élel
mezés biztosítása és a lisztkivitel nem 
lehetséges útépítés, folyamszabályozás, gőz
hajózás és állandó őrlés biztosítása nélkül. 
Ezért volt eszméje olyan malom, amelyet 
gőzerő hajt és kő helyett hengerszéken 
őröl. Éleslátását mutatja, hogy az akkor 
még alig használt hengerszékben látta meg 
azt a gépet, amely őrlési terveit valóra 
váltja. 1838 deo. 28-án alapította a Pesti 
József Hengermalmot s ezzel a kezdetleges 
háziipar helyébe a gyáripart vezette be. 
A siker páratlan volt, egymaga nem is 
tudott a megrendeléseknek eleget tenni 
s 1847-ben Magyaróvárott, 1848-ban Deb
recenben, 1849-ben Békéscsabán, 1850-ben 
Nyírbátorban nyílt meg gőzmalom. így 
fejlődött ez az ipar hazánk legfontosabb 
s ' a kivitel szempontjából legbeosesebb 
iparává. Fénykorát akkor érte el, amikor 
a Ganz-oég piacra hozta kéregöntésű 
hengerszékeit s a többi malomgép is sorjá
ban megjelent. Míg 1852-ben a malmokban 
dolgozó gőzgépek lóereje 292 HP volt, 
addig századunk elején 103.142 HP, a 
hazai gőzerőszükséglet 45%-a.

A Ganz-gyár kezdetei is az építőakarat
nak eme merész lendületű korába nyúlnak 
vissza. A külföldről hazánkba vándor.olt 
Ganz Ábrahám vasöntő 1844-ben alapí
totta Budán szerény műhelyét, ő készí
tette a Lánchíd vastartóit, a szegedi vasúti 
híd vasoszlopait s 1854-ben a kéregöntetű 
vasúti kerekeket. Ezzel indult meg a 
gyár páratlan fejlődése, ami a magyar 
technikai tudományok fejlesztésével is

Ganz-féle tIV—T«-ielü kettős hengerszék

járt, mert a gyár laboratóriumaiban nagy
szerű feltaláló tudósok egész sora szerzett 
világhírnevet a magyar technikai tudásnak.

A forradalom előtti kornak technikai 
eszméje volt a budai Alagút megépítése 
is. Széchenyi a Lánchíddal együtt vetette 
fel ezt az eszmét, hogy a budai hídfő 
forgalma ne ütközzék a Várhegybe. Clark 
Ádámmal készíttette el a tűnnél tervét, 
de építése és megnyitása a szabadságharc 
utáni időre maradt. (1851— 1857.)

Amikor a múlt század elején I. Ferenc 
király szövetségeseivel Buda és Pest 
városát meglátogatta, a fejedelmi vendé-
?ek megnézték a *J6zsef-épületét (az 

849-es mártírok hírhedt Neugebáude-jét), 
a csillagvizsgáló obszervatóriumot és ki- 
kocsiztak az újonnan ültetett városerdőbe 
is«. Egyéb látnivalójuk nem akadt, mert a 
krónikás kénytelen bevallani *. . .  de bizony 
sokat nem nyújt Pest.« Három évtized 
alatt milyen változás és mindez Széchenyi 
és társai munkájának eredménye 1 A kül
földi is elámul, amikor a gőzhajóról partra- 
szállva a Duna-sor elragadó panorámája 
fogadja. A X IX . szád első feléta nagyobb- 
arányú polgári építkezés jellemzi, még
pedig főleg a fővárosi rangra és szerepre 
emelkedő Pest-Búdán nyilvánul meg ez 
elsősorban. Nagy középületek is épülnek,mint 
a Nemzeti Múzeum, a Ludovika-Akadémla, 
megkezdődik az állandó kőszínházak épí
tése ; a Miskolcon és Balatonfüreden 
ma is fennálló színház és az azóta lebontott

Ganz-féle *111—T«-ieiű hármas hengerszók

pesti Nemzeti Színház, a nemzeti szellemű 
polgári érzés egyik legerőteljesebb meg
nyilvánulásának emléke. A városi építészet 
aztán kisugárzott a falura, megrontva a 
sajátos, ősi falusi építésmódot. Az építkezé
seknél már felbukkannak a szociális szem
pontok is. A lakóházak eddigi építtetői 
osupán arra törekedték, hogy minél keve
sebb és olcsóbb anyaggal építtessék meg a 
lakóházakat és azok minél nagyobb jöve
delmet hajtsanak, most már a középületek 
és bérházak építésénél figyelemmel vannak 
a házakban lakó és dolgozó emberek 
érdekeire is. Sajátos magyar építészeti 
stílus nem alakult ki, hiszen építészetünk
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Clark Á4im, a Lánchíd építőié s a budai alagút 
tervezője

eddigi fejlődése is a nyugateurópai stílusok 
kivetülése volt a Középduna medencére, 
amelynek kárpáti falán húzódott a nyugat
európai és keleteurópai stílusirányok éles 
határvonala. Nagy magyar építész sem 
lépett még fel ebben a korban, a nagyobb- 
szabású alkotások építői mind idegenből 
kerültek hozzánk. Az egyetlen kivétel 
Dankó József. Ausztriából származott hoz
zánk a négy Hild, a két Kasselik, Hof- 
richter, a legkiválóbb pedig Pollack Mihály, 
Milanóban tanult építészetet. E század 
elejének építőművészete világszerte a görög
római formák utánzásán alakult (klasszi
cizmus), nálunk is általánosan uralkodó 
volt, Pest első nagy bérházai s a vidéki 
nagyobb házak a klasszicizmus nemes 
egyszerűségének jegyében épültek. Míg 
azonban a külföld klasszikus építkezői 
merev dogmatizmussal kötelező törvény- 
szerűséget láttak az antik építészet hagyo
mányainak, törvényeinek követésében, ad
dig Pollack Mihály szervesen a megelőző 
korszak stílusirányára, a barokkra építi 
művészetét (Pesti Vigadó). Kasselik Fidéi 
és Hofrichter József pedig a vakolt tégla
építés szerkezeti mivoltából egy eredeti 
homlokzati stílust alakított ki.

A XIX. század a fizika és technika 
egymásrahatásának felhasználásával terem
tette meg az energiagazdálkodás alapját, 
a hőerőgépek rendszerét. A másfélévszáza
dos fejlődéssel egyidejűleg egy eddig isme
retlen, új energiaforrást, a villamosságot
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jedük Ánycs dir.amo-eleldromos motorjának első
modellje

kapcsolják be az energiagazdálkodás szolgá
latába. Csak a XVIII. század elején kezdtek 
behatóbban foglalkozni az elektromosság 
alaptüneményeivel. 1800-ban készítette el 
Volta az első galván elemet, 1867-ig a 
villamos áram egyedüli forrása a galván 
elemek voltak. A magyar fizikusok figyelme 
is természetesen ráterelődött az újdonság- 
számbamenő tüneménycsoportra, de a 
tudomány művelésének polihisztorikus jel
lege miatt az egyre sokasodó eredményeket 
egyszerűen tudomásul vették, elfogadták, 
beillesztették tudományos fegyvertárukba. 
Az egyetlen kiemelkedő fizikus egyéniség, 
aki főfigyelmét a fizikának erre a területére 
fordítja, Jedlik István Ányos, 1839 óta a 
pesti egyetem fizika-tanszékének tanára. 
Jedliket már egészen fiatal korában meg
ragadták az elektromagnetizmus jelenségei, 
amelyekre elsőnek Davy mutatott rá. 
Megismerkedett Oerstel, Ampére és Schweig-
fer fölfedezéseivel és elszigetelt magánya- 

an kísérletezni kezdett. Schweigger elektro- 
magnetikus multiplikátorának tanulmányo
zása közben fölfedezte az elektromagnetikus 
rotációkat, amennyiben a multiplikátor 
mágnestűje helyett elektromágnest alkal
mazott. 1827— 1828-ban elektromagnetikus 
forgó mozgásokra való készülékek szerkesz
tésével foglalkozott és három ilyen szer
kezet leírását adja. Az egyikben a galván
áram vezetése szilárdan áll és benne forog 
az elektromágnes, a másikban az elektromág
nes áll szilárdan és az áramvezető forog 
körülötte, mig a harmadikban a multi
plikátor drótját is elektromágnessel helyet
tesítette. Minthogy azonban Jedlik tudo
mányos felfedezésének eredményét külföldi 
folyóiratban nőm tette közzé, itthoni 
közlése pedig a magyar tudományos élet 
akkori reménytelen elszigeteltsége követ
keztében az ország határán. túl nem jut
hatott, gyakorlati jelentőségét pedig itthon 
ki ismerte volna fel, a felfedezés dicsősége 
Aragóra és «Ampére-ré szállt, akik jóval 
utána szerkesztették elektromágneses forgó 
készüléket.

Ugyanez a tragikus sors várt másik nagy 
felfedezésére. A  dinamo-elektromos gép esz
méjére jóval Siemens előtt rájött. 1861-ben 
egy pesti műszerésszel szerkesztette meg 
az első dinamo-elektromos gépet, amelyet 
a budapesti egyetem fizikai intézetében 
Őriznek. Mellette van J edlik sajátkezű 
használati utasítása is. Erről sem közölt 
semmit a külfölddel és így Siemensét 
illeti meg az elsőség dicsősége, aki szerke
zetét Jedlik után hat évre mutatta be. 
Csak egy sokkal kisebb jelentőségű készüléké
vel, csöves villámszedőjével szerzett kül
földi elismerést, amelyet az 1873. évi 
bécsi világkiállításon a haladási éremmel 
tüntettek ki. A magyar fizikának ez a 
nagy alakja kétségtelenül a világ legjobbjai 
közt érdemel helyet.

*

Az irodalom, tudományok, művészetek 
egyes ágainak művelése szempontjából 
igen nagyjelentőségű előrehaladás történt 
a Magyar Tudós Társaság megalkotásával, 
amely később a Magyar Tudományos 
Akadémia nevet kapta. Már a XVIII. 
század folyamán lelkes terjesztői voltak 
az akadémia eszméjének, s a II. József 
uralmát követő nemzeti felbuzdulás igen 
kedvező talajnak mutatkozott az eszme 
megvalósítására- A napóleoni háborúk 
nyomában fellépő gazdasági válság azon
ban a rendek érdeklődését teljesen lelo- 
hasztotta és á terv már csupán az iro
dalmi körökben élt. Uj stádiumba osak 
akkor került az ügy, amikor az 1825. 
november 3. kerületi ülésen Széchenyi nagy
lelkű felajánlását megtette. Egészen termé
szetes, hogy a reformkor tudományos 
életének központjává nem az egyetem, 
hanem az Akadémia válik, hiszen a pesti 
egyetemet a magyar közvélemény nem 
tartja magáénak, idegen tanárok latinul 
tanítanak az egyetemi katedrákról. Ahogy 
nő az ellenszenv az osztrák fennhatóság 
ellen, olyan mértékben törekszik magának 
saját hajlékot építeni. Az egyetemi katedrák 
jó része akkor csupán egyszerű ismeretközlő 
fórum volt, azok a tanárok pedig, akik 
magasabb színvonalat képviseltek, igye
keztek bekapcsolódni az Akadémia munká
jába. A reformkorszak szellemiségéből kö
vetkezik, hogy tudomány, irodalom és 
művészet a túlhevült nacionalizmus kohó
jában keveredik Össze, az Akadémia mun
kája főleg az ú. n. szellemtudományok 
művelésében csúcsosodik ki. De azért a 
természettudományok és a technika műve
lői is ott csoportosulnak az Akadémiában, 
s az üléseken akadémikus színvonalú 
előadások hangzanak eh az Akadémia 
értekezései sorában pedig komoly tanul
mányok jelennek meg. Az Akadémia 
1848-ig terjedő első történeti szakát az 
egyes szakosztályok emancipációja korá
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nak nevezik, amelyben elkülönül a hat 
osztály, köztük a természettudományi is. 
Az Akadémia üléseiről a sajtó mindig rész
letesen beszámol, a közönség érdeklődése 
is megnyilvánul, de az megint a kor hangu
latából következik, hogy az érdeklődés 
a történelmi és irodalmi .munkásság felé 
fordul.

A  természettudományok művelése és 
népszerűsítése terén korszakalkotó intéz
mény létesül a negyvenes években a 
Természettudományi Társaság megalakítá
sával. Magyar természetvizsgálók társu
latba való tömörítésének eszméje szintén 
megfogamzott már a XVIII. században, 
hiszen Fischer Dániel, Szepes megye fő
orvosa már 1732-ben felszólította Magyar- 
ország orvosait és természettudósait — 
a természettudósok pedig a múlt század 
derekáig csaknem kivétel nélkül orvosok 
voltak — társulatban való egyesülésre. 
1784-ben Winterl Lajos egyetemi tanár 
karolta fel az eszmét, de felszólítása éppen- 
úgy, mint Lenhossék Mihály országos fő
orvos felszólalása (1826) hatástalan maradt. 
Ami akkoriban nem sikerült, azt Bugát 
Pál ügybuzgalma létre tudta hozni. Amikor 
Bene Ferenc, az orvosi karnak igazgatója 
és legidősebb tagja, a magyarországi orvo
sokat és természetvizsgálokat 1841 május 
utolsó napjaira gyűlésre hívta egybe, 
s ezzel a magyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűléseit megalapította, Bugát az 
ország minden részéből összesereglett társak 
előtt indítványt tett a természettudományi

társulat megalapítására, amelyre azon- 
nyomban 44-en, az év végéig 134-en jelent
keztek. így indult újtára az a társulat, 
amely egy évszázados munkájában a ter
mészettudományok művelése s a természet- 
tudományos ismeretek terjesztése, a ter
mészettudományos gondolkodás meggyö
kereztetése terén annyira nagyértékű 
munkát végzett. A társulat 1848 november 
30-án tartott gyűlésével fejezte he műkö
désének első korszakát, amelyet az alap
lerakás korának mondhatunk. 1849-ben, 
a szabadságharc leverése után, működését 
a hatóság felfüggesztette s csak 1850 
június havában kezdhette meg újra munká
ját, felsőbb helyről kiküldött császári 
biztos felügyelete alatt. Bugát ugyancsak 
nagy hévvel kezdett hozzá egy, a Nemzeti 
Múzeumtól függetlenített természettudo
mányi múzeum nfegszervezéséhez, majd 
Pest-Buda környékének természettudomá
nyi monografikus feldolgozásához, de ezek
nek a vállalkozásoknak nem volt sikerük. 
A társulat első közlönye az Orvosi Tár volt, 
1845-től kezdve négy évfolyamban Év
könyveket adott ki, amelyekben többnyire 
igen értékes, akadémiai színvonalon álló 
értekezések jelentek meg, de az olvasó- 
közönségre még nem volt hatásuk. Több 
kezdeményezés történt már akkor egy 
népszerűsítő tudományos könyvsorozat ki
adására, de ez az eszme csak később való
sulhatott meg. Ugyancsak Bugát gondolt 
először, nyilván a márciusi események 
hatására, egy népképző természettudományi



folyóirat megindítására. Ennek az eszmének 
a megvalósítása azonban nem a 48 előtti, 
hanem az új iskolából kikerült nemzedékre 
maradt. Az 1869 január elején megindult, 
tehát jövőre 80. évfolyamába lépő Termé
szettudományi Közlöny a természettudományi 
ismereteknek bőséges tárháza és európai, 
színvonalú fóruma, a társulat kiadványai 
pedig a nemzetközi és magyar természet- 
tudományos irodalom reprezentáns alko
tásait közük.

Amint emlitettük, a természettudományi 
társulat alapítása egybeesett egy másik 
nagyfontosságú kulturális intézmény létre
hozásával, a magyar orvosok és természet
vizsgálók évről-évre megismétlődő vándor
gyűléseivel. Ezeknek igen nagy jelentőségük 
volt a természettudományos érdeklődés 
felébresztésében, mert nemcsak a Pestről 
érkező tudósok, hanem a környéknek 
természetbúvárai is szóhoz jutottak, még
pedig saját vidékük egy-egy természet- 
tudományi kérdését tártak fel. A 48 előtti 
vándorgyűléseknek szintén Bugát volt 
a lelke. Sorra kerültek az ország legki
emelkedőbb vidéki gócpontjai, de talán 
a legjelentősebb volt az 1847 augusztusában 
Sopronban megtartott kongresszus, amely 
iparművészeti, természettani, növénytani, 
gyümölcs, régészeti és állatkiállítással volt 
kapcsolatban. Először történt meg, hogy 
magyar tudományos kongresszuson kül
földi vendég jelent m eg: Bonaparte Károly 
Lucián caslnoi herceg, a »zoologusok királya*, 
a Congresso dei Bcienziati elnöke.
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Gyorssajtó egy pesti nyomdában az ötvenes években

A  kezdődő és fejlődésnek indult magyar 
könyvkiadás természetesen elsősorban a 
szépirodalmi művek kiadására vetette magát 
és a tudományos művek főleg a jog- és 
szellemtudományok köréből jelentek meg. 
Divatossá váltak azonban az enciklopédi
kus munkák, amelyek folyamatosan meg
jelenő füzetekben hazánk földrajzi és 
természetrajzi leírását adták, persze egy
általán nem tudományos feldolgozásban, 
hanem színes leírásokban, képekkel gazda
gon illusztrálva. Bár szempontjaik és mód
szerük egyáltalán nem emelkedik tudo
mányos magaslatra, adataikban is sok hiba, 
túlzás, tévedés van, jelentőségük mégis 
elvitathatatlan, mert mintegy előkészitik 
a tudományos alapokon nyugvó honis
meretet. Minthogy akkoriban egy-egy na
gyobb utazás valóságos fölfedező utat 
jelentett, az olvasóközönség igen kedvelte 
a folyóiratokban sűrűn megjelenő útleírá
sokat is és nagy olvasóközönsége volt a 
távoli országok viszonyait Ismertető közle
ményeknek. A magyar térképészet is ki
bontakozóban volt. Az ország rendszeres 
térképészeti felvétele katonai feladat volt 
és ez a korszak 1763-tól 1869-ig, a 75.000-es 
lapok első metszeteinek kiadásáig terjed. 
A hazai térképészet teljesen a bécsi központi 
kormány kezében volt, s a magyarság 
részvétele nélkül ment végbe az első, 
Idegenek által végzett térképészeti felmérés, 
a József térképek, majd a Fereno-térképek 
elkészítése. Tudományos tekintetben nagy- 
értékűek ezek a felvételek, de a közönség 
kezébe nem kerültek, mert katonai titok
ként kezelték őket. Az elnyomott és félre- 
szoritott magyar műveltség azonban az 
idegenekkel teljesen egyenrangú térkép
írókat termel ki, akik kitűnő megyei és 
egyéb részlettérképeket alkotnak. Miko- 
vényi mérnök a 18. században kitűnő 
térképeket rajzolt, ó mérte meg az első 
délkört hazánkban és pontos helymeghatá
rozással lerakta az ország térképének 
alapjait. Jeles térképező volt Bedekovich, 
a Jászság ábrázolója. A X IX . század első 
felében két térkép jelent meg. az egyiket 
Lipszky ezredes rajzolta (1808), a másikat 
Görög királyi tanácsos, ez több kiadást 
ért. A legnagyobb térképészeti alkotás 
Schedius és Blaschnek nagy térképe, 
amelynek II. kiadása a forradalmi év 
küszöbén jelent meg 470.000-es mértékben.

Röviden meg kell még emlékeznünk 
a magyar asztronómiáról is. A  csillagászat 
első feladatait végzi ez a korszak: az 
égitestek felkutatása, pályaelemeik kiszá
mítása a feladata. A  magyar csillagászat
nak kiemelkedően nagy alakja a X V II1. 
században egy európai rangú tudós:
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Egy pesti könyvnyomda 1862*ben

Hell Miksa, aki négy csillagvizsgálót 
szerelt fel hazánkban és pontos földrajzi 
helymeghatározással több megye térképé
szeti felvételét készítette elő. Legnagyobb 
jelentőségű 1768-ban megkezdett vardői 
expedíciója, amelyre a nyelvész Sajnovics 
János kíséretében indult. Az expedíció 
célja volt a Vénus Nap előtti átvonulásának 
tanulmányozása, aminek fontossága abban 
áll, hogy ezen az alapon meg lehet álla
pítani a Nap parallaxisát és így a Földtől 
való pontos távolságát. A vállalkozás az 
akkori viszonyok között rendkívül nehéz 
volt, a feladat pedig igen nagy, hiszen a 
a Nap parallaxisa igen kis szög, tehát a leg
kisebb megfigyelési hiba nagy tévedés 
forrása lehet. Hell a Nap parallaxisát 
8.7” -ben állapította meg, míg Éneke számí
tása 8.57116 -et adott és ez a látszólagos 
pontosság az oka, hogy általában az 
Éneke adatát fogadták el, de már Hell 
jelentős lépéssel Közeledett az igazsághoz.

A X IX . század elején Pasquich János 
kezdeményezésére megépült a budai Gellért
hegyen a csillagvizsgáló, amelyet 1815 októ
berében nyitottak meg. Az intézet több 
értékes megfigyeléssel járult az európai 
csillagászati munkálatokhoz és külföldön 
is jó hírnevet szerzett. 1849 májusában 
Buda ostromakor leégett. Műszerei közül 
többet a Szabadság-hegyi csillagvizsgáló intézet 
múzeumában őriznek. A forradalmi korszak 
magyar természettudósai sorában előkelő 
hely illeti meg Nagy Károlyt, aki politikai

írásokon kívül matematikával és csillagászat
tal is sikerrel foglalkozott. Bécsben Litrow 
obszervatóriumában képezte ki magát, Pá
rizsban pedig korának leghíresebb fiziku
sával, Aragóval került kapcsolatba. Olyan 
tudós volt tehát, aki a tudományos mód
szert az akkori tudományos élet köz
pontjaiban sajátította el. Megfordult Ang
liában, Amerikában és visszatérve hazájába, 
buzgó nemzetgazdasági és matematikai
csillagászati munkálkodáshoz kezdett. E 
munkái sorába tartozik az első magyar 
földteke és égiteke elkfszítése Jüttner 
ezredes két lábnyi tekéje szerint. A hozzá
való használati utasítást Vállas Antal 
matematikus írta. Egy teke kiállítása 25 
forintba és az egész vállalkozás 10.000 
forintnál többe került. Nem üzleti haszonra 
alapult a vállalkozás, minden hazai intézet 
és sok tudós, író és közéleti férfiú kapott 
egy-egy példányt ajándékba. Feltűnő, hogy 
a tekén Magyarország neve nem fordul elő. 
Az Akadémia almanachjaiban hat éven át 
ő szerkesztette az asztronómiai naplót és 
kalendáriumot. A magyarországi mértékeket 
ismertető tanulmányában elsőnek hirdette 
az egységes mértékrendszer bevezetésének 
szükségességét. 1845-ben a bicskei Batthyány 
birtokra költözött és ott egy kies dombon 
a tudomány magaslatán álló obszervató
riumot akart alapítani, amelyben fiatal 
matematikusok, csillagászok és természet- 
tudósok nyerjenek kiképzést. Batthyány 
Kázmér nagy összeget adott erre a célra,
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Áruszállítás az Alföldön. Út helyett csapás, amelyen szügylg süpped az állat

ő maga a sajátjából még többet költött 
és egy fiatal matematikust ki is küldött 
Altonába, hogy ott csillagásszá képezze 
magát. A csillagvizsgáló egyes épületrészei 
már el is készültek, állott már a magas 
torony, értékes műszereket is beszerzett, 
amikor bekövetkezett a forradalmi válság. 
Batthyány Kázmér birtokát elkobozták, 
a tudós Nagy Károly is az Újépületbe 
került, ahonnan hamarosan kiszabadult 
ugyan, de az abszolutizmus rendszerétől 
megundorodva, elhagyta Magyarországot. 
Becses gyűjteményeit a tudományos inté
zetek között osztották meg, ő pedig Párizs
ban telepedett le, ahol az üstökösökről és a 
Napról irt egy-egy munkát. Párizsban 
temették el a forradalmi korszaknak ezt a 
kétségtelenül legérdekesebb tudós egyéni
ségét, s Párizs ostromakor a temető pusztu
lásával még sírja is nyomtalanul eltűnt.

A forradalom előtti és a forradalmi

Magyarország tudományos és technikai 
életét tekintettük át rövid képekben. 
A  magyar szabadság kivirágzásakor nagy 
lendülettel indult új útjára a tudományos 
élet. De a reakció győzedelmeskedett 
és az országra nehezedő sötét abszolutiz
mus a szépen megindult fejlődést is vissza
vetette. Évek teltek el, míg tudomány és 
technika felébredt letargiájából. Új nem
zedék váltotta fel a forradalom nemzedékét 
és a nemzet élniakarásának bizonyítéka, 
hogy néhány évtized alatt századok mulasz
tását sikerült pótolnia.

A magyar tudományos és technikai 
élet egy-egy fejezetét évkönyveinkben 
sorozatosan fogjuk ismertetni. A centenáris 
esztendőt az Élet és Tudomány azzal 
ünnepli meg a legméltóbban, hogy fel
elevenítette a magyar természettudományos 
és technikai műveltség úttörőinek emléke
zetét.

i  F Ö L D
í b r A z o l í s í

Az emberiség képzeletét minden időben 
élénken foglalkoztatta égitestünknek, lakó
helyünknek, Földünknek a képe. A meg
ismerés vágya volt az az erő, mely Kolum- 
bust és felfedező, kutató társait a Föld kuta
tására, bejárására, megismerésére ösztö
nözte. Másrészt azonban érezték azt az 
égető hiányt, mely abból ered, hogy nin
csen hű képünk Földünk arculatáról. Rész
letesebb, egyes kisebb területrészeket már 
sikerült ábrázolni, de ez nem volt elegendő

sem a tudományos, sem a gyakorlati, világ
kereskedelmi célok kielégítésére. Mind
jobban nélkülözhetetlenné vált egy teljes, 
nagy, az egész Föld felületét ábrázoló, át
tekinthető világtérkép, melyen a sokféle 
kis részlettérkép adatait kiértékelve, egye
sítve látjuk, s az egész földfelszín arányosan 
kicsinyítve, egyszerre áll előttünk.

Ilyen térkép készítése azonban nehéz fel
adat volt. Ez a nehézség pedig onnan adó
dott, hogy Földünk gömbalakű égitest. Azt


