
életének és munkásságának első feldolgozója, Szőkefalvi-Nagy Zoltánnak, az egri főiskola 
tanárának figyelmét. 

A nagynevű doktornak életében sok elismerésben volt része. Többek közöt t 1832-ben 
levelező tagjává választotta a Magyar Tudós Társaság. Fél évszázados orvosi jubileuma 
alkalmából a pesti egyetem díszoklevéllel tüntette ki. A jeles tudóst köszöntő küldöttséget az 
Akadémia akkori főtitkára, Toldy Ferenc vezette hozzá. Korának nagyjai közül Kazinczy 
Ferenc és Szemere Pál is barátjuknak vallották. 

Hosszú élete során összegyűlt jelentős vagyonát főként a sárospataki és a losonci iskolákra 
hagyta. A sárospataki kollégium kapta meg 1850-ben, főként természettudományos mun-
kákból álló 740 kötetes könyvtárát. 

Mezőcsát városa önmagát tisztelné meg azzal, hogy rendbe hozatja elhanyagolt sírját, s 
utcát is nevez el róla. 

Szecskó Károly 

I roda lom. Szőkefalvi-Nagy Zol tán: Adatok a magyar kémia történetéhez. A másfél évszázados 
Magyar Chemia. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve III. Eger, 1957. 457-508. old. -
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Kováts Mihály, a magyarországi természet tudományos ismeretterjesz-
tés egyik ú t törő je (1792-1851). Országos Orvostör ténet i Könyvtár közleményei. 12. sz. Bp. 
1959. - Szecskó Károly: Népművelési törekvések Dr . Kováts Mihály munkáiban (1762-1851). 
Borsodi Szemle, 1962. 5. sz. - Táplányi Endre: Kováts Mihály, a kémia hazai úttörője. Borsodi 
Szemle, 1960. 1. sz. 

HÍREK 

A zürichi Magyar Történelmi Egyesület nyári történelmi iskolája Tabon 

Évtizedek óta képviseli a magyar őstörténet értékeit a zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület. 1992 nyarán Szegeden volt az első nyári történelmi iskola (kilenc országból 
110 fő vett részt rajta). 1993. augusztus 15-21. közöt t Tabon rendezi meg a második 
magyarországi nyári történelmi iskolát a közhasznú svájci intézmény, amelynek 
elnöke dr. Csihák György. Az iskola előadásokon, szemináriumokon a magyar 
nemzeti szellemben, az ősök tiszteletén és a nemzeti múlt valósághű ismertetésén 
keresztül nyúj t alkalmat ismeretszerzésre és kölcsönös tájékozódásra. Az iskola 
védnöke Max B. Bahinden, Svájc magyarországi nagykövete, dr. Gyenesei István, a 
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Farkas István, Tab város polgármestere és dr. 
Csihák György, a zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke. Az iskola vezetősége: 
dr. Bárdi László (Pécs), dr. Beöthy György (Budapest), Bergou Jánosné (Budapest), 
dr. Darai Lajos (Budapest), dr. Fejes Pál (Szeged), dr. Juba Ferencz (Bécs), dr. Kálnási 
Árpád (Debrecen), Nagy Kálmán (Budapest), dr. Pandula Attila (Budapest), Stamler 
Imre (Somogyjád). Az iskolát látogatók oklevelet kapnak. A részvétel önkéntes és 
önfenntartó jellegű. A részletes programról a Tabi Művelődési Központ , Bertalan Béla 
ad tájékoztatást (Tab, Kossuth Lajos u. 86. 8660. Tel.:84-20-474, fax: 84-20-214). 
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