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A háromszázéves Pázmány Péter-
Tudományegyetem. 

A magyar egyetemalapítási törek
véseknek 700 éves múltja van. Az 
egyetemi gondolat a magyar szelle
miségben már a XIV. század közepén 
tért hódított, amikor 1367-ben Nagy 
Lajos magyar király az Ausztria és 
Lengyelország egyetemalapításaival 
egyidőben létrehozta az első igazi 
magyar egyetemet Pécs városában. 
Húsz esztendővel később Óbudán kí
sérletezett Zsigmond király egyetem 
alapításával, majd Mátyás király ide
jében Vitéz János érsek Pozsonyban 
alapított négy fakultásos egyetemet, 
•amelynek tanszékeire külföldi híres
ségeket hivott meg. Ezek azonban az 
idők homokjában épúgy eltűntek, 
mint az 1872-i helybeli és az 1912-i 
pozsonyi magyar egyetem. A száza
dok viharát egyedül a budapesti 
egyetem állotta ki. 

Pázmány Péter bíboros hercegprí
más, esztergomi érsek az 1635 május 
12-én kelt alapítólevelében 100.000 fo
rintot helyezett el pénzben és érték
papírokban a nagyszombati jezsuita 
kollégium rektoránál egy universitas 
studiorum felállításának céljaira. I I . 
Ferdinánd király 1635 október 18-án 
az egyetem felállításához megadta a 
hozzájárulást s az intézményt felru
házta az akkor szokásos egyetemi elő
jogokkal. Néhány évvel később Lósy 
Imre, majd Lippay György eszter
gomi érsek a Pázmánytól alapított 
bölcsészeti és hittudományi kart jogi 
karral egészítette ki. Mária Terézia 
királynő nagy adományokkal és ja
vadalmakkal halmozta el az egyete
met s ezeknek a segítségével a XVIII . 
század második felében az orvostudo
mányi kar is megkezdte a működé
sét. Mária Terézia 1777-ben az egyete
met Nagyszombatból Budára költöz
tette át, majd 1804 január 20-án I. Fe-
reno király a Pesten elhelyezett egye

tem részére új .adománylevelet adott. 
Az 1848. XIX. t. c. az egyetemet a 
közoktatásügyi miniszter hatósága alá 
helyezte s kimondotta az egyetemi 
tanszabadság elvét. Az abszolutizmus 
idején az egyetemen a német nyelvet 
tették kötelezővé, de 1867-ben az egye
tem visszakapta a jogait s azóta aka
dálytalanul teljesítheti tudománymí-
velő és terjesztő hivatását. 

A Pázmány Péter alapította egye
tem tíz emberöltőn keresztül az egy
ház, a közigazgatás, az igazságszol
gáltatás, a közegészségügy, a közélet, 
a politika s általában véve vala
mennyi tudomány számára a kiváló 
embereknek, a nemzedékeknek hosszú 
sorát képezte ki. Alapítása óta 40.700 
ifjat avatott doktorrá s az idei rektor 
a sorban a 198-ik volt. Tanára i közül 
világhírre tettek szert Katona István, 
Révai Miklós, Toldy Ferenc, Gyulai 
Pál, Goldziher Ignác, Pauler Ákos, 
Gombocz Zoltán, Balassa János, Sem
melweis Ignác Kitaibel Pál , Jedlik 
Ányos, Than Károly, Eötvös Lóránd, 
Lóczy Lajos. 

A magyar törvényhozás ez év má
jus 7-én hálája jeléül törvényes em
léket állított az egyetemnek, az egye
tem 300 éves alapítását megörökítő 
50.000 drb. kétpengős érme forgalom
bahozataláról intézkedett s az egye
temnek ajándékozta a Csillagvizsgáló 
Intézetet ós a Budapesti Földrengési 
Obszervatóriumot. Főünnepségét az 
egyetem ez év szeptember 25—30. nap
jain tartja s erre a meghívók az 
egész világ minden nevesebb tudósá
hoz elmentek. 

Az egyetem jubileuma alkalmából 
az Osservatore Romano-ban D. Gu-
lizia sorra veszi azokat az érdeme
ket, melyeket a magyar tudományos
ság az emberiség szolgálatában szer
zett. Megemlíti egyebek közt, hogy a 
világhírű wittenbergi óa bécsi udvari 
könyvtárak alapítását magyar tudó
sok kezdeményezték, g emlékeztet rá, 
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hogy a vérkeringés törvényét elsőnek 
nem angol, hanem magyar kutató ál
lapította meg; hogy az első dinamót 
magyar bencés pap szerkesztette; 
hogy az első írógépet magyar ember 
gondolta ki; hogy a magyarok előbb 
végeztek himlőoltást, mint az ango
lok); hogy a gyermekágyi láz kór
okozóját magyar tudós találta meg; 
hogy a bórt és a tejet a magyarok 
már Pasteur előtt is „paszterizálták"; 
hogy az első gőzmozdony nem Ang
liában, hanem Magyarországon von
tatott teherkocsikat; hogy az egész 
röntgenológia magyar ember fölfe
dezésén alapul, stb. Ezek a közismert 
tények ünneplik legszebben a há
romszázéves magyar egyetemet. 

Gombocz Zoltán. 
Az egész magyar tudományossá

got megrendítette a Gombocz Zoltán 
váratlan elmúlása. A magyar nyelv
tudomány az egyik legnagyobb kép
viselőjét vesztette el benne, a magyar 
tudomány világhírű büszkeségét és a 
legtiszteltebb emberi egyéniséget. 
1877-ben született Sopronban és már 23 
éves korában sub auspiciis regis avat
ták bölcsészetdoktorrá a Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen. Előbb az 
Eötvös-kollégiumban lett tanár, majd 
a helybeli egyetem magyar nyelvi 
tanszéken adott elő 1914-től 1919-ig, 
amikor a budapesti egyetemen Simo-
nyi Zsigmond örökébe a magyar 
nyelvtudomány nyilvános rendes ta
nárának nevezték ki. Élete vége felé 
aá a súlyos felelősséggel járó meg
tiszteltetés érte, hogy őt bízták meg 
az Eötvös-kollégium igazgatásával. 

Gombocz Zoltán a maga szakmájá
ban rendkívüli tudással rendelkezett, 
európai értelemben vett elsőrendű tu
dós volt. Tekintélyét a magyar nyelv 
bolgár jövevényszavainak kutatásá
val alapítot ta meg s ezzel egyszers
mind a magyar őstörténeti kutatás
nak egészen új területét nyitotta 
meg. E z a munkája német nyelven 
is megjelent. Azonkívül tömérdek 
külföldi folyóiratban írt, mert nagy

szerűen tudott franciául, angolul, 
olaszul és finnül is. 1928—29-ben meg
hívták a berlini egyetemre, ahol né
metül adott elő, Az összehasonlító 
nyelvészet mindig a főterülete ma
radt s ennek a munkásságának kö
szönhetjük azt az eléggé nem méltá
nyolt tényt, hogy az altáji nyelvé
szetben ma a magyarok vannak az" 
élen. De felbecsülhetetlen értékű a 
magyar igeragozás típusairól ír t ér
tekezése s igen nagyszabású munkája 
a történeti magyar nyelvtan négy 
része: hangtan, alaktan, mondat
tan és jelentéstan. Ezek közül egye
dül a jelentéstan jelent meg nyomta
tásban, a többiek csak előadásai nyo
mán egyetemi litografált jegyzetek
ben láttak napvilágot. Tervezte a 
többi rész kiadását is, de ez most már 
az emlékére alakítandó bizottság fel
adata lesz. Ennek a munkának, mint 
alapvető műnek, azért rendkívüli az 
értéke, mert ehhez hasonló összefog
laló magyar nyelvtan nincsen. Az 
utolsó, a Simonyi Zsigmondé, körül
belül negyven évvel ezelőtt jelent 
meg. Különös érdeme és érdekessége 
az volt Gombocz Zoltánnak, hogy a 
nyelvet filozófiai szempontból nézte, 
ami a munkáit végtelenül tartal
massá és gazdaggá teszi. Tudását és 
nagyságát azonban leginkább a Me-
lieh Jánossal együtt szerkesztett Ma
gyar Etymológiai Szótárban csodál
tuk meg. Sajnos, ez a munkája befe
jezetlenül maradt, de megvetette 
alapját egy olyan nagyszerű etimoló
giai szótárnak, -amelyhez fogható 
nincs egyetlen külföldi irodalomban 
sem. Kiváltkópen egyesült benne a 
tudós és a tanár kiválósága. Tökéle
tes előadó, volt. Állandóan négy-öt
száz diák hallgatta az előadásait, 
Rendkívül világos, tiszta és logikus 
volt az előadása, ami filozófiai mű
veltségén alapult. A tudós kivételes 
képességeihez kivételes lelki tulaj
donságok is járultak. Barátainak és 
ismerőseinek szívében betölthetetlen 
nagy ür maradt utána. 

Gombocz Zoltán emlékét az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület története is ke-
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gyelettel őrzi. Bölcsészeti Szakosztá
lyunknak 1917 május 26-tól 1919 
őszéig, a budapesti egyetemre történt 
távozásáig, elnöke volt s több ízben 
tartott nyelvészeti szakelőadásaival 
gyarapította Egyesületünk tudomá
nyos érdemeit.:; 

Pusztuló Bolyai-emlékek Erdélyben. 
Az erdélyi magyar nagyjaink em

lékei a pusztulás sodrába jutottak: 
azok is, amelyeket a hálás utókor ál
lított, számukra, azok is, amelyek va
lami vonatkozásban állanak velük. 
így ritkulnak egyre a Bolyai-emlé
kek;. A székely főváros kultúrházának 
homlokzatán elhelyezett s a két Bo
lyai-testvért ábrázoló domborművet 
a város polgármestere néhány évvel 
ezelőtt eltávolíttatta. Ugyanott és a 
mi városunkban a Bólyai-utcák hi
vatalosan eltűntek, most pedig lebon
tás előtt áll az az épület, amelyet 
Bolyai Farkas épített családi házul 
a Tárnává Maré Buia községben. Ezt 
a házat a nagy tudós a halála előtt 
néhány évvel készíttette, amikor a 
család ős kúriája az egész községet 
elhamvasztó tűzvészben elpusztult. Az 
ú j ház a község közepén egy szőlő
hegy aljában épült, a szőlőhegy tete
jén pedig kis csillagvizsgáló készült. 
I t t szerkesztette meg a tudós Bolyai 
azt az elmés, eszközt, amely automa
tikusan mutat ta az égitestek moz
gását (most a Magyar Nemzeti Mú
zeumban őrzik.) Bolyai Farkas ha
lála^ után sok ideig lakatlan maradt 
a ház. Legutolsó lakója az unokája, 
Bolyai Gáspár volt, aki két évvel 
ezelőtt halt meg. A Bólyai-kuria az 
ő halálával a Bereczki család, majd 
az ottani görög kat. lelkész tulajdo
nába ment át, akinek örökösei most 
elhatározták az öreg ház lebontá
sát. í gy ma m á r csak az egykori 
reif.- kollégiuma és az 1910-ben közös 
sírba helyezett két Bolyai emléke 
hirdeti Erdélyben azt a nevet, ame
lyet annak idején Európa tudomá
nyos világa ismert, tisztelt és még 
ma is megbecsül. 

Hermán Ottó emlékezete. 

Ez év június 18-a a Hermán Ottó 
születésének százéves fordulója. A 
magyar tudományos világ meleg 
megemlékezéséből a részünket nekünk 
annál is inkább ki kell vennünk, mert 
a lakatosinasból tudóssá lett Hermán 
Ottó a tudományos pályáját az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnél kezdette 1864-
ben, amikor Brassai Sámuel a fiatal 
tudóst a városunkba hívta s a Mú
zeum álattani osztályának a berende
zésével bízta meg. Egyleti Évköny
veink 1864—1872. évfolyamaiban sű
rűn találkozunk a később világhírre 
emelkedett magyar természettudós 
nagyértékű s alapvető dolgozataival. 
Álattani gyűjteményünkben mai is 
sok madár-unikum őrzi a preparáló 
munkájának emlékét. Tőlünk került 
Hermán Ottó a Magyar Nemzeti Mú
zeumhoz, ahol a magyar természet
tudomány történetében emlékezetes 
munkásságot fejtett ki. Nevét is
mertté először a Magyarország pók-
faunáikról írt munkája tette, majd 
felkutatta az ország nevezetes halvi
dékeit, megírta életének főművét, a 
magyar tudományosság egyik légér-
tékesebb alkotását, a Magyar halá
szat könyvét. 1893-ban megalapította 
a magyar ornitológiai intézetet s a 
madártani tanulmányai eredményez
ték A madarak hasznáról és káráról 
c. érdekes könyvét. U tána egymást 
követve jelentek meg A magyar ős-
foglalkozásokról, A magyar név arca 
és jelleme ós A magyar pásztorok 
nyelvkincse c. munkái, amelyek a 
magyar néprajzi tudomány fejlődó
sét indították meg. Amikor Hermán 
Ottó 1914-ben az élők sorából kidőlt, 
1140 cikket, könyvet és tanulmányt 
hagyott a magyar tudományosságra. 
Bengeteget dolgozott, tömérdek al
kotása van a kisipar, a mezőgazda
ság, az egészségvédelem terén, to
vábbá a falufejlesztésben, a fajvéde
lemben ós a legkülönfélébb tudomá
nyos intézetek megszervezésében. A 
magyar szellemiségben elévülhetet
len érdeme marad mindig, hogy a 
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magyar pásztoréletnek ő a tudomá
nyos felfedezője, a magyar néprajzi 
tudomány megalapítója, az őslény
tan és a barlangkutatás megindítója 
és a madárvédelem megszervezője. 
Számos munkáját idegen nyelvre is 
lefordították, neve világszerte is
mert. Joggal mondhatta a 70-ik szü
letésnapján: „Két karddal harcoltam 
életem során: az egyikkel a nemzet 
nyelvén befelé harcoltam, a másikkal 
idegen nyelven annak elismeréséért, 
hogy van magyar kultúra, amely 
helyet követelhet és követel is az em 
beriség egyetemes munkájában." 

Jelntőségéhez méltó ünneplésben 
eleveníti fel a magyar tudományos
ság Hermán Ottó emlékezetét. A Ter
mészettudományi Társulat ünnepi 
díszülésén hódol emlékezetének, a 
Magyar Nemzeti Múzeum Herman-
kiállítást rendez, a Magyar Ornitoló-
gusok Szövetsége pedig a Nemzeti 
Múzeum parkjában Herman-emlék-
művet fog felállítani. Az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület a dévai vándorgyű
lésén fogja ünnepelni a Hermán Ottó 
születésének százéves fordulóját és 
rója le háláját az Egyesületünkben 
kifejtett munkásságáért. 

Dr. Szabó T. Attila akadémiai 
megjutalmazása. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
minden évben a Sámuel-Kölber ju
talommal tünteti ki annak az évnek 
legjobb magyar nyelvészeti dolgoza
tát. Az idén ezt a jutalmat az Aka
démia a Dr. Szabó T. Attila Wes
selényi-kollégiumi tanár „A hely-
névgyüjtés jelentősége és módszere" 
c. értekezésének ítélte oda, mely a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
folyóiratában, a Magyar Nyelv 1934. 
évfolyamában, jelent meg. Ezzel csak
nem egyidőben Szabó T. Attilát a 
tudományos munkássága alapján a 
debreceni egyetem a doktorává avatta. 
Erdélyben súlyos kérdés a tudomá
nyos utánpótlás, a így őszintén ör
vendünk a fiatal tudós sikerének, 
amely hivatalos elismerése a legjobb 

úton haladó és még sok reménnyel 
bíztató működésének. Ez neki is és 
másoknak is buzdításul szolgálhat a 
magyar tudományosság áldozatos 
művelésére, amely ma Erdélyben az 
arra hivatottaknak történelmi jelen
tőségű feladatvállalása. 

Világhírű magyar tudományos 
felfedezés. 

Az elmúlt évtizedben a biokémiku
sok kutatási tevékenysége főképen a 
vitaminok körül mozgott. Minden 
fáradság azonban hiábavaló volt, 
senkinek sem sikerült a vitamint 
tiszta állapotban elkülöníteni, ezért 
hiányzott a valóban exakt tudomá
nyos megállapítása ennek a vegyület-
csoportnak. Szent-Györgyi Albert, sze
gedi egyet, tanár, volt az első, aki ezen 
a téren eredményt ér t el. A C-vitamint 
először kis mennyiségben a mellék
veséből különítette el, majd rájött 
arra, hogy ez az érdekes vegyület a 
zöldpaprikában nagyobb mennyiség
ben fordul elő. Ami addig megköze
líthetetlen volt, azt a magyar tudós 
elérte: utasításai alapján nagymeny-
nyiségü zöldpaprika feldolgozásából 
több kg. tiszta C vitamin készült 
kristályos formában. Ez a fölfedezés 
az egész világ érdeklődését felkel
tette. Szent-Györgyi az igazi tudós 
önzetlenségével nagyobb mennyiségű 
tiszta preparátumot bocsátott több 
külföldi kutató rendelkezésére, ezzel 
szorgos kutató munkát indított meg 
s ma már több száz külföldi közle
mény hivatkozik a Szent-Györgyi fel
fedezésére s hirdeti a magyar tudo
mányosság dicsőségét. A C vitamin
nak nemcsak a képletét és szerkeze
tét sikerült megállapítania, hanem 
egy külföldi gyár m á r szintetikusan 
elő is állítja e vegyületet, ami a bio
kémiában páratlan sikernek nevez
hető. E felfedezés nagy hordereje 
csak most kezd kitűnni. Azóta derült 
ki, hogy a skorbutellenes ascorbjin-
sav minden állati és növényi sejtnek 
nélkülözhetetlen kelléke s adagolásá
val fényes eredményeket lehet elérni 
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mindenféle vérzéssel járó kórképnél. 
A budapesti Korányi-klinika most 
közli hét bélhurut eset meglepő gyors 
gyógyulását, amelyek évek hosszú so
rán át dacoltak minden más kezelés
sel. A külföldi szaklapok is sűrűn 
hoznak az ascorbin-sav kutatására 
vonatkozó közleményeket és egyik 
sem mulasztja el kiemelni a magyar 
kutató úttörő érdemeit. 

ősrégi héber könyvtárt találtak. 
Rendkívüli jelentőségű régészeti föl

fedezést tett a Starky által vezetett 
angol expedíció Lachis, vagy ahogy 
most hívják, Tel Adduveri környé
kén. Az angol régészek Batseba és 
Gaza között olyan romokra akadtak, 
amelyek a megállapításuk szerint 
Juda királyainak korából származ
nak. A romok között a héber felira
tok valóságos könyvtáram bukkan
tak. Ezek a porcelláava véselt icgi 
héber írású följegyzések valószínűleg 
egy judai fejedelemé voltak s az 
első templom idején készültek. A fel
fedezett könyvtár egy része azt a le
velezést tartalmazza, amelyet a la-
chisi alkirály folytatott Jeruzsálem 
királyával. E levelezésben olyan ne
vekkel is találkozunk, amelyek a bib
liában szerepelnek. Az angol régészek 
szerint ez a felfedezés egyike a leg
értékesebbeknek, amit a régészek Ke
leten valaha csak tettek. 

Magyarországi ásatások. 

Magyarországon az elmúlt évben is 
rendszeres, céltudatosan kidolgozott 
tervek szerint folytak a Műemlékek 
Országos Bizottságának az ásatásai. 
Három kutatási irányba ágazott a 
munka: kiástak római kori marad
ványokat, föltártak ókeresztény mű
emlékeket s napvilágra hozták meg 
helyreállították a magyar középkor 
néhány csodálatos alkotását. 

A munkatervet követve, a fiatal 
archeológus gárda két kitűnő kép
viselője, Nagy Lajos és Paulovics 
István, a pannóniai maradványok föl

tárásán dolgoztak. Az aquincumi zó
nában a budakalászi, derapataki és 
bivalyosi őrtornyokat ásattak ki és 
a Vác—^Nógrádverőce közé eső sza
kaszon, a Duna északi partján újabb, 
eddig nem ismert alaprajzú római 
erőd került elő. Az ókeresztény kor 
emlékeinek föltárásában nemzetközi 
fontosságú eseményt jelent a fehér
megyei Fövénypusztán, a római Her-
culia területén, a Kr. u. IV. század
ban épült nagyszabású ókeresztény 
bazilika falainak kiásása. A magyar 
földön napfényre került ókeresztény 
templomok között ez a legnagyobb 
méretű, s rendkívüli jelentősége ab
ban van, hogy az ókereszténység leg
első templomaival egyidős. A közép
kori műemlékek modern restaurálása 
és feltárása során tovább folyt a régi 
egri székesegyház, a visegrádi és 
diósgyőri várak föltárása és helyre
állítása, a zsámbéki templom bizto
sító munkája és a X I I I . században 
épült bélapátfalvi cisztercita temp
lomnak a stílszerűtlen későbbi vako
lattól való megtisztítása. 

A legszebb eredményeket azonban 
a közvélemény és a tudományos vi
lág feszült érdeklődése közt végzett 
esztergomi ásatások hozták. A törté
neti források tanúsága szerint 1256-ig, 
amikor IV. Béla az egész várost az 
érseknek adományozta, Esztergom 
volt a magyar királyok székvárosa. 
Gyanítható volt tehát, hogy gazdag 
emlékek rejtőzhetnek itt. A közérdekű 
eseménnyé nőtt ásatások csakugyan 
fel is tárták az Árpád-kori királyi 
palotát. A mostani bazilikától nem 
messze, mélyebb rétegben került elő 
a I I I . Béla idejében épült remek
művű várkápolna vörös márványból 
faragott lépcsőkkel s klasszicizáló 
oszlopfőkkel díszített kapuval. A ká
polna homlokzatának déli végéhez 
csatlakozik a királyi palota fala, a 
kápolna kapuzatához hasonló díszka
puval ellátva. A kápolna belsejében 
nagyszabású falképek maradtak fenn 
és portrészerű emberi fejet ábrázoló 
két oszlopfej. Az egyik szoborportré 
francia arctípusa francia építőmes-
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térre, a másiknak pödört bajuszú 
mongolios arca magyar mes
terre vall. A királyi palota egyik ter
mében fönnmaradt reneszánsz ráfes-
tés első tekintetre elárulja a firen
zei quattrocento egyik legfinomabb 
mesterének, Filippino Lippinek, stí
lusát. Kiderítésre váró kérdés, hogy 
magától Filippino tói vagy valame
lyik tanítványától származik-e. A 
Műemlékek Országos Bizottságának 
tervei szerint az Árpádok esztergomi 
királyi palotáját és várkápolnáját tel
jesen föltárva és helyreállítva Szent 
István halálának 900 éves évforduló
ján, 1938-ban, adják át a magyar nem
zetnek. 

Az olasz tudomány hódolata 
Körösi Csorna Sándornak. 

Az olasz tudományos Akadémia a 
Körösi Csorna Sándor születésének 
150-ik fordulója alkalmából kiadta 
Tucci és Ghers akadémikusok tibeti 
útjáról írott könyvét. Ezt a könyvet 
az Akadémia Körösi Csorna Sándor 
emlékének ajánlja s a bevezetésében 
mély hódolattal méltatja a nagy ma
gyar tudós érdemeit, hangsúlyozva, 
hogy Körösi Csorna Sándor volt az, 
aki a titokzatos Tibetet először nyi
totta meg a tudomány számára. 

Az új török nyelv. 
Az újjászületett Törökországban 

egymást követik a nagyjelentőségű 
újítások. Ez év májusában a kor
mány törvényjavaslatot terjesztett az 
ankara i nemzetgyűlés elé „az idegen 
elemektől megtisztított török nyelv 
kötelező használatáról". Kemál köz
társasági elnök már régebben elren
delte, hogy a nyelvtudósok dolgozzák 
ki az új nyelvet, az idegen szavakra 
keressenek megfelelő török kifejezé
seket, s készítsék el az egyes mes
terségek, iparágak és tudományos 
élet műszavait. A rendkívül elszapo
rodott idegen szavakat a feledésbe 
ment régi török szavak feleleveníté
sével igyekezzenek a nyelvből kiszo

rítani. A török nyelvművelő egye
sület most adta ki annak a 8000 régi 
török szónak a jegyzékét, amelyekkel 
az idegen szavakat ezután az iskolá
ban, a sajtóban, a könyvekben és az 
egész közéletben helyettesíteni fog
ják. A szótárt hatalmas példány
számban hozták forgalomba, mert hi
szen a szavait minden töröknek meg 
kell tanulnia. 

Oelei József kitüntetése. 
A helybeli unit. kollégiumból ke

rült Gelei József a szegedi egyetem 
biológiai tanszékére. Jóleső örömmel 
vesszük tehát tudomásul, hogy a Ma
gyar Tudi Akadémia idei nagygyű
lése a Gelei József munkásságát ta
lálta méltónak a Marczibányi-juta
lommal való kitüntetésre. Ez az el
ismerés Géléinek az utóbbi tíz évben 
megjelent több mint 1230 oldal terje
delmű 62 munkáját érte. Ez a mun
kásság főként az alsóbbrendű lé
nyekre és sejttani kérdésekre .terjed 
ki. Chromosoma-tanulmányaiban az 
örökléstannak azt az igen érdekes 
kérdését oldotta meg, hogy äz öröklés 
rendjén az utódok megállapítható 
változatossága mi módon lehet jóval 
nagyobb, mint amennyit a magtes-
tecskék számából a kombinatív tör
vények alapján számítani lehet. Újab
ban a véglény-tanulmányaiban az 
egysejtűek idegrendszerének kiderí
tésével ós az érzékszervek tanulmá
nyozásával szerzett a külföld előtt a 
magyar névnek elismerést és dicső
séget. E kérdések kiderítésére olyan 
új vizsgálati módszereket dolgozott 
ki, melyeket az egész világon átvet
tek s amelyekkel kapcsolatban nevét 
a mikrotechnika legnagyobb mesterei 
között emlegetik. E módszerekkel si
került neki megdöntenie az élettan
nak azt a téves fölfogását, mintha az 
érzékszervek csakis a magasabbrendű 
lényekben különődtek volna szét az 
ismeretes sokféle működés érdekében. 
Gelei kimutatta, hogy az addig egy
formáknak tar tot t érzékszervek kü
lönbözők és a különböző ingerhatások 



m 
érdekében megfelelően szerveződtek. 
Ezt a kiváló . tudóst Erdély adta a 
tudományosságnak. Mi nemcsak büsz
kék vagyunk rá, hanem belőle bizal
mat is merítünk jövőnkre. Az Aka
démia hivatalos bírálata szerint „a 
lankadatlan kutató, ötletes módszer
felfedező, önállóan gondolkozó és 
saját lábán járó" Gelei biológiai „mű
ködésére bármelyik nagy kultúrnem-
zet is büszke lehetne". 

Egy magyar tudós feltalálta 
a röntgenenergométert. 

Császár Elemér, a budapesti Páz
mány Péter-Tudományegyetem ma
gántanára és fizikai intézetének ad
junktusa, hosszas kísérletezéssel és a 
különböző fizikai elvek segítségével 
egy olyan készüléket szerkesztett, 
amely lehetővé teszi a röntgensugár
zás mérését. Kísérletei rávezették 
arra, hogy legelőnyösebb a röntgen
sugárzást valamilyen fémmel teljesen 
elnyeletni és a keletkező csekély me
leget elektromosáram termelésére 
használni fel. Ez a készülék alapelve. 
A teljes elnyelés végett a sugárzás 
egy kicsiny fénykúp nyilasába jut, 
ott a szétszórt sugárzás a fémfalra 
esik s így a röntgensugár energiája 
egészében hővé alakul át. Különösen 
döntő fordulat volt azoknak a fémek
nek a fölismerése, amelyek a sugár
elnyelő kúphoz forrasztva jól mérhető 
elektromos áramot tudnak szolgál
tatni. Ez a fém a tellur és az ezüst. 
A sugárt felfogó készülék a külső 
zavaró hőhatásokkal szemben tökéle
tes hőszigetelő burokban van s egy 
háromlábú fémállványon nyugszik. A 
röntgensugár vékony aluminium- és 
papírlemezekkel elzárt nyíláson ke
resztül jut a készülék belsejébe. A su
gárfelfogótól mintegy 5—6 méter 
hosszú hajlékony, jól védett kábel ve
zeti az elektromos áramot a mérő esz
közhöz. Ez egy eredeti leolvasó be
rendezéssel van felszerelve, úgyhogy 
a keletkező gyenge elektromos áram 
mérése könnyűszerrel és pontosan vé
gezhető. Császár Elemér röntgen-

energométere igen nagyjelentőségű az 
orvosi gyakorlatban is, mert ennek 
segítségével közvetetlenül meg lehet 
mérni a testben elnyelt sugárzást. Ez 
pedig a röntgensugarakkal történő 
gyógykezelés szempontjából igen fon
tos, mégpedig azért, mert a nem ele
gendő mértékű röntgenbesugárzás 
nem gyógyít, a túlméretezett besu
gárzás pedig esetleg gyógyíthatatlan 
sebeket éget. A Magyar Orvosok 
Röntgenegyesülete nem rég melegen 
üdvözölte a felfedező tudóst, s örömét 
fejezte ki, hogy magyar ember ta
lálta fel azt a nagyjelentőségű ké
szüléket, amely teljesen új alapokra 
helyezi a röntgen dózismérést. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
nagyjutalma Erdélyt kutató mun

kának jutott. 

A Magyar Tud. Akadémia a külön
böző tudománykörökben évenként 
felváltva igen tekintélyes összegű 
nagy jutalommal tünteti ki a leg
érdemesebb tudományos munkássá
got. Az idén ezt a kitüntetést Vendl 
Aladár „A Szászvárosi- és Széb&ni-
Havasok kristályos területe" c. mono
gráfiájának juttatta, mely a Magyar 
Földtani Intézet „Geológia Hunga-
rica" sorozatában jelent meg 365 ne
gyedrét oldal terjedelemben, 10 táblá
val ós geológiai térképpel s 82 szö
vegközti rajzzal. A monográfia a 
Sztrigy, Olt és Maros folyók közti te
rület geológiai felépítését, kőzettani 
alkotását és ásványvilágát tárgyalja. 
A tárgyalt terület kelet-nyugati 
irányban 60 km, észak-déli irányban 
pedig kb. 40 km nagyságú földdarab. 
A szerző a kutatást a 2000 m. tenger
színt feletti magasságot meghaladó 
lakatlan területen végezte hosszú 
éveken keresztül, nagy fizikai fárad
sággal és sok nélkülözéssel. A labora
tóriumi, vizsgálat, különösen az 54 ké
miai kőzetelemzés megint hosszú évek 
kitartó munkáját vette igénybe, úgy
hogy a monográfia két évtized lan
kadatlan fáradságának az eredménye. 
Ez a petrográfiai-geológiai tárgyú 
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nagyszabású munka, amelyhez hason
lók ,a nagy nemzetek irodalmában is 
ritkán látnak napvilágot, a külföldön 
is teljes elismerést aratott. A M. Tud. 
Akadémia kitüntetése nemcsak azért 
jelentős, mert a több mint százéves 
fennállása óta ez az első eset, hogy 
a nagyjutalmával kőzettani tárgyú 
munkát méltatott különös elisme
résre, hanem azért is, hogy a magyar 
szellem fényét Erdély tudományos 
megvilágítására sugározta. 

Dr. Gergely Sámuel. 

Nevét csak mi ismertük, munkás
ságát csak azok tartották számon és 
becsülték sokra, akik a tudományá
nak területén jártasak voltak, mert 
a törtetés és az érvényesülés megve
tésének szerénységében élte le hosszú 
szép letét, amelyet 90 éves korában 
ez év márciusában fejezett be a Te
leki grófok marosmenti kastélyában. 
1845 ápr. 2-án született a marossszéki 
Lukafalván. Iskoláit az erdélyi hí
res református kollégiumokban vé
gezte, papi és tanári oklevelet szer
zett, majd Párizsban két esztendeig a 
Faculté de Droit, a Sorbonne és a 
Collége de Francé intézetekben jog
történeti, történeti, irodalmi és eszté
tikai tanulmányokat végzett. 1899-ben 
a helybeli egyetem az európai tör
ténelemből magántanárrá képesítette, 
majd utóbb rendkívüli tanára volt az 
egyetemnek az uralomváltozásig. Éle
tének a tudományos munkássághoz 
szükséges nyugalmát a gróf Teleki
család biztosította közel 60 esztendőn 
keresztül, A Történelmi Tárban és az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadvá
nyaiban Erdély XVI—XVII. századi 
történetéből gazdag okleveles anya
got hozott felszínre és tett hozzáfér
hetővé. Foglalkozott világtörténeti 
kérdésekkel is, de munkásságának kü
lönleges területe a kútfők feltárása 
és az okmányok kiadása volt. A Ma
gyar Tud. Akadémia történeti bizott
ságának megbízásából 1887-ben közzé
tette az Alvinczi Péter okmánytárá
nak III. kötetét. Nevét azonban a tör

ténetírásban a Teleki-család levéltá
rának feldolgozásával, a Teleki Mi
hály levelezésének összeállításával 
örökítette meg, amelyet a Magyar 
Történelmi Társulat adott ki 12 kö
tetben a gróf Teleki-család és a Ma
gyar Tud. Akadémia költségén. Ezzel 
fölbecsülhetetlen anyagot szolgálta
tott Erdély magyar múltjának meg
ismeréséhez. Közel ötven évig dolgo
zott ezen a hatalmas okmánytáron, 
ritka szeretettel és lelkiismeretesség
gel. Emlékét a magyar történetírás 
és Egyesületünk, amelyhez , mindig 
bensőséggel ragaszkodott, kegyelettel 
fogja őrizni. 

Magyar írónő a Szellemi Együtt
működés bizottságában. 

A Nemzetek Szövetségének tanácsa 
a májusi ülésén Laval francia kül
ügyminiszter ajánlatára a Szellemi 
Együttműködés (Comission Coopera
tion Intellectuel) bizottságába a meg
halt Curiené helyére — a bizottság 
egyetlen nőtagjául — egyhangúlag 
Tormay Cecilt választotta meg. Elő' 
adói javaslatában Laval kiemelte, 
hogy a Tormay Cecil regényírói, tör
ténetírói és kr i t ikai működése álta
lános megbecsüléssel találkozott. 

Ez a bizottság, amelybe Tormay 
Cecilt beválasztották, a nemzetközi 
tudomány, művészet, és irodalöm 15 
kiválóságából áll. A 15 tag között 
Kína, Japán, India egy-egy kima
gasló szellemi nagyságával s olyan 
nevekkel találkozunk, mint Henry 
Bergson, Paul Valéry, Gilbert Mur
ray, Herriot, stb. Szellemi téren a bé
kekötés, óta Magyarországot ért leg
nagyobb nemzetközi hivatalos elis
merés Tormay Cecil megválasztása 
ebbe a tekintélyes társaságba, amely
nek céljai közé tartozik az irodalmi 
művek, más nyelvekre való fordítá
sának élőmozdítása, a munkás és 
felnőtt oktatás, az oktató könyvek 
fölülvizsgálása, a mozi, rádió és a 
sajtó tudományos és nemzetközi szem
pontból való vizsgálata, a különböző 
nemzetek könyvtárai és múzeumai 
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közt a nemzetközi érintkezés elősegí
tése, a műemlékek megőrzése, a nyil
vános gyűjtemények, valamint a szer
zői jog nemzetközi védelme. Feladata 
továbbá a különböző nemzetek szel
lemi termékeinek kicserélésével a né
pek kulturális közeledésének előmoz
dítása, így a magyar tag megválasz
tásához az a remény fűződik, hogy 
végre alkalom nyilik azoknak az aka
dályoknak a megszüntetésére, melyek 
a magyar szellemi termékeket az 
utódállamokból még mai s kizárják. 

Hunyadi János eredete. 
A hitújítás és a török megszállás 

zivatarai Hunyadi Jánosnak, ennek 
az egyszerű, köznemesi sorból kiemel
kedett páratlan hősnek az eredetét 
teljesen homályba borították. Ö maga 
is új nevet vett föl s az üldözések csa
ládját is névváltoztatásra kényszerí
tették. A zivataros idők elmultával a 
legendák és oklevelek összekevert, 
hiányos adataiból nem lehetett a tör
ténelmi valóságot megállapítani. így 
keletkezett valami tízféle elmélet a 
Hunyadi eredetének megmagyarázá
sára. Természetesen egyik sem igaz! 
Téves az is, amely őt Zsigmond tör
vénytelen fiának mondja, és téves az 
is, amely a jobbágynyúzó Vajk gyer
mekének és román eredetűnek tartja. 
A mátraverebélyi ősrégi templomban 
nyugszik egy 1403-ból származó hol
lós eímerü síremlék szerint Péter, 
Györgynek a fia, győzhetetlen katona, 
Erdély egykori alvajdája. Újabban 
előkerült Ulászló királynak egy 1441-

ben kelt beiktató levele, amely Já
nost ezen alvajda fiának mondja. A 
sírkövön levő címer a Hunyadi-címer 
őse. Ez és az oklevél együttesen félre
értést kizáró módon hirdetik, hogy 
Hunyadi ennek a vajdának a fia. Az 
eddig forrásul szolgáló oklevelekben 
ugyanis a Vajkot keresztnévnek vet
ték, pedig ez valóságban a Vajvodá-
nak, a Vajdának a rövidítése. Ezt iga
zolja az is, hogy Vajknál is György a 
nagyapa. A családi oklevelekben Pé
ter fiai mint Vajda-fiak szerepelnek, 
tehát itt sem lehet az apa Vajk, ha
nem Vajda, mivel a nagyapa itt is 
György. Hunyadi tehát ízig-vérig ma
gyar, ennek a de Veréb, vagyis Vere-
bély-családnak a szülötte, Péter er
délyi alvajda György fiának a fia. 
Ez a család 1180-tól szerepel a ma
gyar oklevelekben. Az V. Lászlótól 
megállapított adottságok teljesen rá-
illenek: ősrégi birtokos, nemesi csa
lád, címerhasználati joggal több 
nemzedéken keresztül. Eredeti kuta
tásai alapján ezt állapítja meg most 
Práter Lénárt érdekes tanulmánya a 
Theológia c. folyóiratban. 

Hibaigazítás. 

Az Erdélyi Múzeum XÍXXIX. évf. 
1934. 302. lapján lévő 240. jegyzetbe 
a „fundamentum" szó elírásból csúszott 
be; helyesen „firmamentum" szó ol
vasandó. Ugyanígy javítandó az Er
délyi Tudományos Füzetek 71. számá
ban a 61. lap 240. jegyzetében a „fun
damentum" szó „firmamentum"-ra. 




