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Székely Kinga

MEGKÉSETT EMLÉKEZÉS JORDÁN KÁROLYRA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Huszonöt évvel ezelőtt hunyt el Jordán Károly professzor, a jeles matematikus (1871—1959), aki fiatal 
korában kiváló hegymászó és a magyar barlangkutatás egyik úttörője volt. Tudományos munkásságát sokan 
elismerően méltatták, úgyszintén a hegymászásban elért sikereit is, csak a barlangkutatók feledkeztek meg 
róla. Pedig Jordán Károly rászolgált erre a megbecsülésre is, hiszen ő vezette a Pál-völgyi kőfejtő barlangjai
nak feltárását, ott volt a Révi-barlang és a Tapolcai-tavasbarlang első kutatói közt, 1911-ben ő szervezte meg 
az Alsó-hegy akkor ismert zsombolyainak bejárását. Részt vett a magyar barlangkutatás első tudományos 
szervezetének, a Barlangkutató Bizottságnak megszervezésében és annak alelnöke volt.

Huszonöt éve, 1959. december 24-én, alig egy héttel 
88-ik születésnapja után elhunyt dr. Jordán Károly 
professzor, a Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagja, Kossuth-díjas matematikus, a Magyar 
Népköztársasági Érdemrend tulajdonosa, a Bolyai 
János Matematikai Társulat díszelnöke, a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete és a Magyar Meteorológiai 
Társaság tiszteletbeli tagja, számos külföldi tudo
mányos társaság tiszteleti, vezetőségi és rendes tagja, 
a Magyar Turista Egyesület választmányának volt 
tagja, a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület ala
pító tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat Bar
langkutató Bizottságának alelnöke, a Barlangkutató 
Szakosztály örökítő tagja, a kiváló sportember, 
hegymászó és barlangkutató.

Utolsó születésnapját — talán a halál közeledtét 
érezve — igen szomorúan ünnepelte meg. Másnap 
eltörte a lábát, s a fekvés következtében fellépő 
tüdőgyulladás néhány nap alatt pontot tett egy 
eredményekben, kiemelkedő eseményekben gazdag 
életre.

A nagy tudóst — áttekintve életútját — Rényi 
Alfréd professzor búcsúztatta a Magyar Tudomány
ban. A Turista című lapot, a Karszt- és Barlang
kutatási Tájékoztatót azonban hiába lapozgatjuk, 
egyikben sem találunk híradást a szomorú esemény
ről.

Jordán Károly a tudomány történetébe főleg a 
valószínűségszámítás és a matematikai statisztika 
tárgyában írott közel 80 kiemelkedő munkájával 
— melyből több terjedelmes könyv — kitörölhetet
lenül bevéste a nevét. A matematikusok már életé
ben, 80-ik születésnapja alkalmából összegezték 
munkásságát.

A Tátra megismerése terén a századfordulón vég
zett kiváló hegymászó teljesítményeiről minden Tát
ráról szóló történeti munkában olvashatunk. 
A Tátra enciklopédia részletes leírást ad életéről, 
tevékenységéről. A Tátra kutatói pontosan nyilván
tartják, hogy mely csúcsra, kivel, mikor, milyen 
úton és melyik évszakban jutott fel. A magyar hegy-

Jordán Károly a vecsem-bükki expedíció idején

mászók, hogy az alpinizmus magyar úttörőjét az 
új nemzedék elé példaképül állítsák, még élete delén, 
1943-ban, egy beszélgetés során összefoglalták 
hegymászó indíttatását, bejárt útjait, kiemelve a 
hegymászás terén bevezetett újításait, bemutatva 
színes, minden iránt érdeklődő egyéniségét.

Sajnos a barlangkutatók már életében méltatlanul 
megfeledkeztek róla. A barlangtani bibliográfiák
ban Jordán Károly szpeleológiai szakcikkeivel nem 
találkozunk. A korabeli irodalmat olvasva nevének 
említése mellett csak rövid hivatkozások találhatók, 
írásos anyag és élő szemtanúk hiányában (a húszas 
évek végén aktív és még ma is tevékenykedő kuta
tók már személyesen nem ismerték) nehezen re
konstruálható az az úttörő tevékenység, amit Jordán 
Károly a szervezett barlangkutatás létrehozása, a ko-
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moly technikai felkészültséget és eszközt igénylő 
barlangok bejárása terén folytatott.

Ma a Jordán név hallatán a barlangkutatóknak 
legfeljebb egy évtizedek óta keresett barlang vagy 
egy fal a Pál-völgyi-barlangban jut az eszükbe. Keve
sen vannak, akik e neveket személyhez tudják kötni, 
és még kevesebben, akik tudják, hogy a jeles tudós, 
a kiváló hegymászó és barlangkutató ugyanazon 
személy volt.

A tudós
Jordán Károly Budapesten 1871. december 16-án 

született. Középiskolai tanulmányait Budapesten, 
egyetemi tanulmányait Párizsban, Zürichben, Man
chesterben és Genfben végezte. Zürichben vegyészeti 
oklevelet nyert. 1895-től 1898-ig a genfi egyetemen 
tanított először mint tanársegéd, majd mint magán
tanár. Itt kémiai tárgyú disszertációját megvédte 
és doktori címet nyert. 1898-ban hazatért Buda
pestre, ahol földrengéstani, csillagászati és matema
tikai tanulmányokat folytatott. 1906-ban kinevez
ték a Budapesti Földrengésszámláló Intézet vezető
jévé, mely pozíciót 1913-ig töltötte be. Ezután mint 
meteorológus dolgozott. 1920-tól a Közgazdasági 
Egyetemen tanított, ahol 1923-ban magántanári, 
1930-ban rendkívüli tanári, végül 1940-ben nyilvá
nos rendes tanári címet nyert. Magas kora ellenére 
haláláig aktívan dolgozott, írt és tanított. Fejezetek 
a klasszikus valószínűségszámításból című nagysza
bású monográfiája alig három évvel halála előtt je
lent meg.

Szakmai munkájának elismeréseként az Eötvös 
Loránd Matematikai és Fizikai Társulat 1928-ban 
Kőnig Gyula-jutalomban részesítette. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1947-ben levelező tagjává 
választotta. A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa 1951. április 4-én a Magyar Népköztársaság 
Érdemrend V. fokozatával, 1957-ben Kossuth-díjjal 
tüntette ki. A Bolyai János Matematikai Társulat 
1951. december 16-án ünnepi ülést rendezett a tisz
teletére 80. születésnapja alkalmából.

1971 decemberében születésének 100-ik évfordu
lójáról nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia, 
a Bolyai János Matematikai Társulat emlékezett 
meg, de ebben az időben Londonban, New Yorkban, 
Sydneyben, Kyotoban és a párizsi Sorbonne-on is 
ünnepélyes keretek között idézték fel alakját és tu
dományos eredményeit.

A hegymászó
A hegyek varázsa — saját elbeszélése szerint — 

1894-ben ragadta meg Zermattban. Az ott szerzett 
élmények alapján Genfbe hazatérve sífelszerelést 
vásárolt és megtanult síelni. Ez időtől kezdve egyre 
több időt töltött az Alpok megismerésével, és ott 
mind nehezebb utakat tett meg.

A Tátrában először 1898-ban járt. 1899-ben a 
francia Lavallée Mártával — későbbi feleségével — 
sikeresen feljutott az Omladék-völgy egyik legszebb 
csúcsára (Zlobova, Zlobisty Szczyt), amit azóta 
magyarul Márta-csúcsnak neveznek. 1900-ban a 
szepesi Öt-tótól indulva elsőként bejárta a Lomnicra

Korabeli képeslap a P ál-völgy i-bar láng 
Jordán-faláról. A képen szereplő személy 
valószínűleg maga a névadó.
(Bekey I. G. felvétele)

vezető utat, amit ma is Jordán útnak neveznek. 
Jordán nevét viseli a Fecske-toronytól a Lomnici- 
csúcsig húzódó gerinc középső, önálló, karcsú, he
gyes tornya: a Jordán-csúcs, a mellette található 
gerincnyíladék, a Jordán-rés és egy kis gerinctor- 
nyocska, a Jordán-torony is.

Jordán Károly úttörő tevékenysége a hegymászás 
terén abban rejlik, hogy elsők között volt, aki vezető 
nélkül mászott, aki a hegyivezetők oktatásával fog
lalkozott, aki a sízést a hegymászás kiegészítésének 
tekintette, aki több csúcsra (1903: Tátra-csúcs, 
Wysoka, 1904: Posrednia Gran, 1905: Gierlach) 
elsőként jutott fel télen.

A Tátra világát nemcsak a hegymászók és a kiváló 
turisták számára kívánta ismertté tenni, de hitt ab
ban, hogy azt a nagyközönség is megismerheti. 
Ennek érdekében nőkből és férfiakból álló közel 
50 fős csoportot szervezett egy speciális kirándu
lásra. A program szerint a férfiak egy része hivatá
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sos vezetők kíséretében a Tátra gerincén, a nők a 
többi résztvevővel a völgyekben haladtak, s estén
ként a kijelölt turistaházban találkoztak. Ezért az 
újszerű — ma már természetes — szervezésért igen 
sokan megtámadták. A hegymászás területéről való 
v isszavonulásának talán ez volt az egyik indoka.

Igen aktív hegymászó korszaka után sível járta 
a hegyeket és szinte a Kárpátok egész vonulatát át
szelte sítalpon.

A barlangkutató
Pontosan nem tudjuk, hogy Jordán Károly mikor 

kezdett barlangok iránt érdeklődni. Saját elbeszélése 
szerint már Svájcban több barlang feltárásán is részt 
vett. Hazatérte után a tanulás mellett valószínűleg 
nemcsak a Tátra, a turistaság érdekelte, hanem 
a barlangok bejárásával is foglalkozott.

Azt már tudjuk, hogy miután 1902. április végén 
Déry József bejárta a Pál-völgyi-kőfejtő (akkor 
Holcpach) Ny-i sarkában tátongó hatalmas szádájú 
barlangot és az ott látottakra felhívta a figyelmet, 
Jordán Károly volt az az „érdeklődő” , aki pár na
pon belül jelentkezett, hogy azt megtekintse. Abban 
az időben a kőfejtő területén csak három barlang 
bejárata volt ismert. Jordán vezetésével megindult 
e barlangok (Harcsaszájú-, Bagyura-, Jordán-bar- 
lang) feltárása, kutatása.

Az, hogy a kőfejtő barlangjaiba tett látogatások 
hozták-e össze a néhány lelkes turistát, vagy már a 
kutatások megindulásakor élt a Jordán vezette kis 
asztaltársaság, ma már kideríthetetlen. Az viszont 
tény, hogy 1902 őszén ez a társaság nemcsak gyakran 
járt barlangba, de a Bristol Kávéházban rendszere
sen össze is ült.

Az 1904-ben feltárt Pál-völgyi-barlang megtalálá
sának, első bejárásának története még ma is vita
tott. De Jordán tevékenységének jelentősége, amit az 
első bejárás után, a további szakaszok feltárása ér
dekében végzett, egyértelmű. Az első bejárást köve
tően társaival hétről-hétre vasárnaponként foly
tatták a munkát. Keskeny hasadékokon, szűkülete
ken préselték át magukat, törmeléket bontottak, 
másztak, traverzáltak és így jutottak előre. Egy ilyen 
nehéz mászás emlékét őrzi a Jordán-fal, melyen 
keresztül a Rádium-termet fedezték fel.

Ugyancsak Jordán nevét viseli az a barlang, ami 
a Szépvölgyi út 162. sz. ház, az akkori „bányaőr 
lakása lejárója alatt” közvetlenül nyílt. Az eleinte 
Kút-barlangnak nevezett, főleg függőleges szaka
szokból álló, több helyen igen szűk, 30 m mély bar
langba Jordán gyakran járt, oda még feleségét is 
levitte. Scholtz Pál Kornél elbeszélése szerint, a Pál- 
völgyi-barlang megtalálásakor is éppen ott bon
tottak.

De nem csak a Pál-völgy környékén tevékenyke
dett Jordán. Lóczy Lajos kérésére bejárta és feltér
képezte (1904?) az 1902-ben feltárt Tapolcai-tavas- 
barlangot.

Jelentős szerepe volt a Révi-vizesbarlang feltáró 
kutatásában is. A barlang első részét 1903 novembe
rében tárták fel. Handl Károly MÁV pályafelügyelő 
a későbbiekben tovább kutatott, de 1904 elején a

Jordán Károly idős korában

Pokolnál a mélyben levő tó állta útját. Ekkor kap
csolódott a kutatásba Jordán Károly, amire egy 
későbbi levelében ő maga így emlékezett vissza: 
„Handl-lal együtt többször dolgoztunk.” „Egy szik
láról egy eléggé szűk nyíláson leereszkedve Handl 
vízre akadt, mely ott a továbbjutást akadályozta. 
Akkor még nem voltak a mai felfújható gumicsóna
kok. Plöki Antallal csináltunk Pesten egy össze
csukható vászon csolnakot, melyet bambusz rudak
kal merevítettünk meg; a nyíláson át kötéllétrán 
ereszkedtünk le a vízhez, ott a csolnakot összeállítva 
(csak egy embert bírt el) egyenként egy gyönyörű 
kanyargós folyosón (a Pokol tószerű része!) lapá
toltunk végig egy szikla oszlopig, mely a további 
utat elzárta. Mikor Handl volt az oszlopnál, nagy 
loccsanást hallottunk, azután egy percnyi csend 
volt, nagyon megijedtünk, hogy baja történt, de 
azután hallottuk a tempókat — visszaúszott. A be
szállásnál felbillentette a csolnakot. A víz persze 
nagyon hideg volt. Szerencsére nem hűtötte meg 
magát.” (Érdemes megjegyezni, hogy a család visz- 
szaemlékezése szerint a „csolnakot” a Rudas
fürdőben próbálták ki.)

Nem barlangkutató tevékenység, a Hévízi-forrás- 
barlang feltárástörténetében mégis jelentős esemény, 
hogy Jordán 1907-ben munkatársaival felmérte a 
Hévízi-tavat. A felmérés során tapasztaltak alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy „a fal alján tehát 
horizontális vagy kevéssé hajtott irányú üreg le
het . . .  ” . A nyomtatásban is megjelent munkája a 
forrásbarlang első írásos emléke.

Jordán nemcsak az aktív barlangkutatás terén 
vállalt szerepet, de valószínűleg személye, akkor már 
jelentős rangja segített az első magyar tudományos 
barlangkutató szervezet létrehozásában is. így ma
gyarázható, hogy az 1910. január 28-án a Magyar-
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A vecsem-bükki expedíció tagjai (Bekey Imre Gábor)

honi Földtani Társulat keretén belül megalakult 
Barlangkutató Bizottság alel nőkévé választotta.

Jordán e funkciót nem rangnak, de feladatnak 
tekintette. Szinte minden ülésén részt vett, munkát 
vállalt és végzett. A Bizottság mindjárt második 
ülésén Jordán Károlyt, Strömpl Gáborral és Bu- 
dinszky Károllyal egyetemben azzal bízta meg, hogy 
„valamelyik budavidéki barlang” mintaszerű át
vizsgálására tegyenek előterjesztést. Jordán a Pál- 
völgy-barlangot javasolta. A Bizottság elhatározta, 
hogy a „nevezett barlang átkutatását” még abban az 
évben, Jordán vezetése alatt végrehajtja.

Jordán a Pál-völgyi-barlang jelentőségének foko
zására a Bizottság tagjai részére oda tanulmányutat 
vezetett, a barlangot maga mutatta be.

A Pál-völgyi-barlang feldolgozásának terve a Bi
zottság 1911. évi feladatai között is szerepelt. Itt 
Jordán azt a megbízást kapta, hogy néhány társával 
végezze el a barlang felmérését. Ez a térkép azonban 
— tudomásunk szerint — nem készült el.

A vecsem-bükki expedíció
A Bizottság 1911. április 29-i ülésén Jordán Károly 

felajánlotta, hogy saját költségén Bekey Imre Gábor 
és Scholtz Pál Kornél társaságában szívesen vállalja, 
hogy átkutatják a Vecsem-bükki-zsombolyt és a kör
nyékén lévő ismert üregeket. A felajánlást Hadik 
János gróf és Pongrácz Jenő földbirtokos meghívása 
egészítette ki. Jordán a nevezett két Pál-völgyi ku
tató és Jordán Viktor társaságában 40 m összekap
csolható kötéllétra és 150 m manilakötél felszereléssel 
június 10-én érkezett a helyszínre.

Az expedíció tevékenysége a magyar barlangku
tatás igen jelentős eredménye volt. Három nap alatt 
12 zsombolyt jártak be, azokat lefényképezték, fel
mérték és leírták. A három legmélyebb zsombolyba 
a felszerelés hiányossága miatt, s „mert teljesen 
síma, merőleges falakkal törtek le” , nem jutottak le. 
Ott a mélységet mérőszalag és lámpa segítségével 
próbálták megállapítani. Mindezt olyan korban 
tették, amikor még a függőleges barlangok bejárása 
nem volt természetes, amikor még a technikai esz
közök igen kezdetlegesek voltak, amikor még főleg 
a fizikai erőre és a mászóképességre kellett támasz
kodni, amikor a megfelelő felszerelés hiánya miatt 
(pl. nem volt sisakjuk) a függőleges aknákban fel
lépő objektív veszélyeknek fokozottabban voltak 
kitéve.

A vecsem-bükki zsombolyok kutatási tervének 
kapcsán 1913-ig még néhányszor találkozunk Jordán 
nevével. De ezek a tervek már nem valósultak meg. 
Az egyik tervről tudjuk, hogy az továbbra is felsze
reléshiány miatt hiúsult meg. Bár a választmány 
megbízta Jordánt és a másik két illetékest, hogy a 
„szükséges kutató eszközök beszerzése felett ta
nácskozzanak és arról jelentést adjanak” . A tanács
kozás eredményéről már nem tudunk, és a kérdés 
lassan hosszú időre elaludt.

Ekkor már Jordán Károly nem volt alelnök. 
Még 1912-ben, a Bizottság november 30-i ülésén 
— tekintettel a nagy elfoglaltságára — tisztségéről 
lemondott. Az 1913. február 5-én Szakosztállyá 
alakult szervezetbe — funkciót nem vállalva — 
örökítő tagként lépett be. Az üléseken már nem 
vett részt és a Szakosztály 1914. évi munkatervéből
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— (Barlangkutató bizottság.) A. magyar 
földtani 'társulat kebelében egy uj bizottság ala
kult, melynek célja a magyar barlangok tudomá
nyos kutatása és a tanulmányozás eredményének 
irodalmi feldolgozása. A bizottság feladata első 
6orban ásatások által az egyes barlangok paléonto- 
logiai, antropologiai és archeológiái viszonyainak 
földerítése, másodsorban a barlangok bányamér
nöki felmérése és természettani szempontból való 
megfigyelése és leirása. A bizottság élén többek 
között olyan kiváló férfiú áll, mint dr Jordán Ká
roly, a magyar földrengéstani számoló intézet ér
demes igazgatója, aki úgyis mint vegyész, úgyis 
mint seysmographus, m athéni a tikus és csillagásza 
külföldön is dicsőséget szerzett a magyar névnek. 
H in t. értesülünk, az uj bizottság első sorban a 
maga nemében páratlan aggteleki barlang felkuta
tását vette programmba, ami annyival is örvende- 
tesebb, mert a barlang tudományos ismertetése, 
Ismertebbé fogja tenni a külföld előtt is ezt a ter
mészeti remeket, mely tudományos értéke mellett 
minden tekintetben kiválóan érdemes arra is, hogy 
a turisztikai faktorok figyelmét a barlang felé for
dítsa' s igy nemcsak híresebbé, hanem a közönség 
számára könnyebben hozzáférhetővé is váljék. «

A Pesti Hírlap 1910. február 17-i számában meg
jelent közlemény, amely méltatja Jordán Károly 
szerepét a Barlangkutató Bizottság megalakulásában

nem csak a Vecsem-bükk maradt ki, de Jordán 
nevével sem találkozunk. Az 1926-ban megalakult 
önálló szervezet, a Magyar Barlangkutató Társulat 
tagnévsorában, tiszteleti tagjai között hiába kuta
tunk, a neve többé nem tűnik fel.

*

Jordán Károly különleges egyéniségéhez tarto
zik, hogy nemcsak kiváló tudós, jeles hegymászó 
és barlangkutató volt. Egyetemi évei alatt igen sokat 
kerékpározott, közel 32 000 km-t kerekezett Euró
pában. Később gyakran motorozott. Hatvanéves 
koráig több mint 20 alpesi hágón átkelve 60 000 
km-t tett meg. De részt vett egy Svájc feletti lég
gömbutazáson is, és több mint ötvenszer utazott 
repülőgépen, amikor a repülés még újdonságnak 
számított.

Szenvedélyesen vitorlázott. Több mint tíz évig ő 
tartotta a balatoni hosszútávú verseny gyorsasági 
rekordját. Kiváló természetfotós volt. Hegymászó 
útjain számos felvételt készített, amelyek közül né
hányat a Turisták Lapja és a Turistaság és Alpiniz- 
mus hasábjain szemlélhet meg az utókor.

Életfilozófiájára jellemzően azt tartotta, hogy az 
ember legyen optimista és nagyvonalú. Talán e szem
léletnek köszönhető, hogy az anyagi javakat soha 
nem tartotta nagyra, azt saját és mások szellemi 
értékének gyarapítására használta, s elvesztése nem 
okozott tragédiát életében.

Noha az ország egyik leggazdagabb családjának 
sarja volt, nem elégítette ki az örökölt vagyon bizto

sította „kényelmes élet” , hanem mindig tanult és 
képezte magát. A pénzt arra használta, hogy a lehe
tőség szerint a legjobb iskolákba járjon, minél ko
molyabb tudományos munkát végezzen. Az általa 
jelentősnek vélt tevékenységet ugyanúgy, mint a ki
magasló egyéniségeket, anyagilag támogatta. Nem 
omlott össze, amikor a megélhetését biztosító — ál
lami fizetést életében csak igen rövid ideig kapott — 
vagyonát az államosítás során elveszítette. De rez- 
dületlen arccal fogadta azt is, amikor 1956-ban la
kása belövést kapott, s nemcsak 5000 kötetes mate
matikai könyvgyűjteménye, de minden jegyzete, 
fényképe, hosszú életének teljes tárgyi anyaga a tűz 
martalékává vált.

Életének érdekességéhez tartozik, hogy ő, aki 
mindenben az újat kereste, aki soha nem rettent 
vissza a veszélytől, elfogadta azt, hogy felesége, aki 
kezdetben a hegymászás és barlangkutatás terén 
egyaránt társa volt, gyermekeit kifejezetten tiltotta 
e szenvedélytől. így — bár 4 fia és 2 lánya volt — 
ők nem követték édesapjuk nyomdokait e téren.

Bár a tudományos munka, az oktatás elvonta 
Jordán Károlyt a barlangkutatástól, mindez nem 
ok arra, hogy elfeledkezzünk arról a szerepéről,

Jordán Károly sírja a Kerepesi temetőben
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amit a szervezett magyar barlangkutatás kezdeti 
időszakában betöltött.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani dr. Jordán 
Kamidnak azért a beszélgetésért, amellyel felidézte 
és közelije hozta nagyapja szakmai és emberi nagy
ságát.

Székely Kinga 
Budapest 
Füst Milán u. 12. 
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IN MEMÓRIÁM 
PROFESSOR KÁROLY JORDÁN

Twenty-five years ago Professor Károly Jordán, 
the excellent Hungárián matemathician (b. 1871) 
died. His name is memorable in the history of 
Science first of all fór his treatises in the calculus

of probabilities and in mathematical statistics. 
In his younger years, Károly Jordán was an eminent 
mountaineer and his achievements in alpinism are 
immortalized in the name of a peak in the High 
Tatras. He alsó contributed to the birth of Hungá
rián cave research at the beginning of this century 
and acted as one of its pioneers. Fór years he was 
the leader of exploration of the caves in the Pál- 
völgy stone quarry and took part in the research 
of the Tapolca Cave and the Rév Cave in Tran- 
sylvania. He was the first to organize an expedition 
to explore the deep avens of the Alsó-hegy, North 
Hungary (in 1911) and, in spite of the primitive 
equipment of the day, he managed in company 
to descend intő 12 deep avens in three days. Károly 
Jordán participated in the organization of the first 
academic institution of Hungárián speleology, 
the Committee fór Speleological Research and was 
its vice-president from 1910 to 1912. Then, because 
of his scientific work load and older age, he had 
to depart from speleology.

Translated by D. Lóczy

BOCnOM HHAHM H O nPO O EC C O PE 
KAPOJIb ftOPAAH

ZjBafluajb rwTb jieT TOMy Haian yMep np. 
KapoJib fíop/taH, oTJiHHHbift BeHrepcKHft MaTeMa- 
thk (1871—1959). B hctophh HayKH erő hmh 
H3BecTHO no erő paőoTaM no TeMe TeopHH BepoíiT- 
HOCTH H MaTeMaTHHeCKOÍi CTaTHCTHKH. B MOJlOflOCTH 
th KapoJib ííopnaH 6bui otjihhhmm anbneHHCTOM, 
erő ycnexH yBeKOBeneHbi Ha3BaHHott erő mmchcm 
ropott b Bucokhx TaTpax. O h bkjijohhjicji b bch- 
repcKHe cneneonorHHecKHe p aőoT bi, pa3BepTbiBa- 
lomHeca b nanane 3Toro ctojicthb, ABJunicb oahhm 
H3 ee nHonepoB. B TenenHH HecKOJibKHX JieT oh Ben 
pa3BejjKy nemep KaMeHonoioeH ITan-Bénab Ha 
oxpaHHax BynaneuiTa, ynacTOBaBan b HecneaoBa- 
hhbx o3epHoft nemepw b r. Tanonua h nemepbi 
PeBH b TpaHcnnbBaHHH, oh opraHH30Ban b 1911 r. 
nepByK) 3KcnenHUHio Ha oöxozi rnyöoKHX cTBonoB- 
neutep ropu Anrno b ceBepHofi nacTH BeHrpHH h 
necMOTpa Ha TornauiHee npnMHTHBHoe oöopyno- 
BaHHe b TeneHHe Tpex aHeíí, eMy h erő TOBapnmaM 
y a a n o c b  cnycTHTbcn b 12 rnyöoKHX cTBonoB-neutep. 
Kaponb ííopnaH ynacTBOBan b opraHH3auHH nep- 
boíI HayHHoft opraHH3auHH BeHrepcxoro nemepo- 
BeneHHíi, KoMHTeTa no cneneonorHH h c 1910 
no 1912 rr. 6bin erő BHuenpe3HjjeHTOM. no3xce 
H3-3a HayHHott 3aHíiTocTH, a 3aTCM noJKHnoro 
B03pacTa oh ne cMor 3aHHMaTbca cneneonorHefl.

TJepeőe.ta JIydMu.ua CenmupMau
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