
Beszámoló és megemlékezések az 1979. évről

Dr. Csíky Gáborx

Az utolsó 70-es esztendő végére érve visszapillantunk, számot 
adunk ezévi tevékenységünkről, és emlékezünk.

Az ezévi nagyobb országos jelentőségű művelődéstörténeti évfor
dulók nagy része történetesen kelet felé, Erdélyre tereli a fi
gyelmünket. Erdély, —  a fatornyos templomok, kalotaszegi és 
torockói himzések, székelykapuk, ódon várromok, festői város
kák, nagyeszű fejedelmek, tudós prédikátorok és hitvitázók, 
tragikus életsorsok, szomorú balladák, kemény, szikár, maguk 
lábán álló magyarok hazája —  volt. Régen úgy mondták: a "másik 
haza", de az, ma is, sokak számára. A másik haza volt sokáig, f * 

mert volt idő, amikor Erdély volt maga Magyarország. Mindnyájan 
tudjuk, 150 éven keresztül elsősorban a nagy protestáns fejedel
mek jóvoltából, Erdély volt az önálló magyar államiság letéte
ményese, annak folytonosságát ugy-ahogy függetlenül, örökös 
harcok árán, a "fluctuat nec mergitur" azaz "inog de el nem me
rül" szimbólum jegyében képviselte.

Erdélynek, mint történelmi tájnak és földrajzi fogalomnak, ma 
már csak múltja van, de ez a múlt elevenebb volt, mint a törté
nelmi Magyarország más részeinek múltja és gazdagabb is. A XVI. 
és XVII. században, amikor a magyar' történelem nem más mint egy 
végtelen harctéri jelentés, Erdélynek önálló európai története 
volt, —  ez volt Erdély aranykora. —  Minden dologban van álta
lános s van valami egyedi: Erdély is Európa egy vidéke, és ma
gyar országrész volt, s mégis nemcsak külön története van, ha
nem sajátos szelleme fejlődött ki a századok folyamán. így sa
játos művelődéstörténete is van és nagy hagyományai. Meg kell 
itt azonban jegyeznem, hogy ezt a sajátos pszichét, mentalitást, 
az erdélyiséget, a transzilvánizmust, ezt a mást, amiben Erdély
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mindig különbözött az anyaországtól, sosem értette meg 
az anyaország, még ma sem, mert egyszerűen nem ismerte, ügy is 
mondhatnám, hogy a zömmel katolikus anyaországnak, kissé idegen 
és távoli, sót provinciális volt a Budapest-centrikusoknak, a 
protestáns Erdély. Érdekes viszont az, hogy Adyt kivéve, aki 
félig-meddig erdélyi volt, onnan indult el, azok az anyaországi 
nagyságok, akik Erdélyt bejárva megismerték, mindig kissé meg
csodálva vették tudomásul, fedezték fel, annak más, eltérő tör
téneti, néprajzi, földrajzi és főleg haladóbb sajátos kulturá
lis és társadalmi viszonyait. Gondolok itt elsősorban Kazinczy- 
ra, Jókaira, Petőfire és Móricz Zsigmondra. Petőfi bevallottan 
nem szerette a "Kárpátok vadregényes táját", mégis élte utolsó 
félévét Erdélyben töltve nagyonis megszerette azt, és ott is 
nyugszik. Móricz pedig Erdélyről irta legnagyobb regényét. 
Illyés Gyula pedig, amikor először járt Erdélyben, 1942-ben Ko
lozsvárt, ezt irta naplójegyzetében: "Akinek a tüdeje gyenge, 
menjen a Tátrába, akiben a magyarság gyenge, jöjjön Erdélybe."

Ezelőtt 400 évvel, 1579. nov. 15-én halt meg magas Déva vára 
börtönében Dávid Ferenc, a magyar reformáció legkiemelkedőbb, 
legmarkánsabb alakja, a legeredetibb gondolkodója, a magyar uni
tárius egyház megalapítója és mártírja. János Zsigmond fejede
lem udvari papját, az ő halála után, utódja Báthori István veti 
börtönbe, radikális szentháromságtagadása, antitrinitárizmusa 
miatt. Feltehetően ő egyúttal a magyar felvilágosodás első elő
futára, aki komor századának nehéz ködei mögött meglátta az ér
telem és a szabadság jeleit s akiben magyar földön, magyar tör
ténelemben legerősebb volt az igazság vágya és az istenkereső 
szenvedély. Az ő szabadságszerető szellemének nagyszerű müve, 
legnagyobb politikai tette volt az a tordai országgyűlés, mely 
1568-ban kimondta és törvénybe iktatta a lelkiismereti és val
lásszabadságot, amely példa nélkül állt a korabeli Európában. 
Ezzel a János Zsigmond uralta kis Erdélyország messze megelőzte 
a kort, a müveit nyugatot, ahol a szent inkvizíció még több mint 
két évszázadon át működött. —  Dávid Ferenc életműve, a magyar 
unitárius egyház, az "Egy az Isten" hiveinek vallási közössége 
évszázadok óta sem halványodott, sőt hazánkban, bár a legkisebb
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egyház, de a legnagyobb és legkiterjedtebb nemzetközi kapcso
latokkal rendelkezik. A hagyomány feljegyezte róla, hogy börtö
nében ezeket a szavakat hajtogatta: "A pápák kardja, mennykö
vei, a kereszt és a halál képe —  semmi sem fogja az igazságot 
útjában feltartóztatni..." Emberi helytállása, tisztasága, 
szellemi nagysága és hitének ereje, minden ember előtt példa 
lehet.

350 esztendeje, 1629. nov. 15-én hunyt el gyulafehérvári palo
tájában Bethlen Gábor, Erdélyország legnagyobb fejedelme, tör
ténelmünk egyik legnagyobb alakja. Ha történelmi múltúnkat i- 
dézzük, szemeink előtt véres csataterek kavargó forgatagából, 
diplomáciai tárgyalások és levelezések szövevényeiből és lázas 
országépitő alkotómunka lüktető ritmusából egy magányos és rej
télyes szellemóriás, a haladásért küzdő, a történelmet formáló 
ember, a nagy fejedelem alakja bontakozik ki. Bethlen kiváló 
hadvezér, államférfi és reálpolitikus volt, de legzseniálisabb 
minden tevékenysége között diplomáciája volt, mely tipikusan 
erdélyi voltában kortársai szemében érthetetlen, látszólag lo
gikátlan, de meglepetésszerűen eredményes volt. Két nagyhatalom 
között Bethlen politikája nem is lehetett más, csak az okos, 
alkalmazkodó, kijátszó, hitegető eljárású mesterkedés,az egyen- 
sulypolitika. Politikájában egyetlen főcél vezette: a magyar 
nép és a magyar államiság fennmaradása, ennek érdekében "Szabad 
volt mindenkit megcsalni, csak egyesegyedül a magyarságot nem". 
Ebben senki nem multa felül a magyar történelemben, amely saj
nos nagyon is szűkölködik jó politikusokban.

Sikeres katonai, politikai és gazdasági tevékenységét szervesen 
egészitette ki kivételes és céltudatos művelődéspolitikája. Kul
turális központ megteremtésével —  a gyulafehérvári főiskola 
felállítása 1622-ben —  elindította a nemzeti közművelődés, a 
szellemi élet kibontakozását. Legfontosabbak iskolaügyi alkotá
sai, melyeknek eredménye a közműveltség demokratizálódásában 
nyilvánult meg. Mindezt azért tette, mert országépitő terveihez 
jól képzett emberekre, tudós főkre, az egyházhoz és államhoz hü 
értelmiségre volt szüksége. A Collegium Bethlenianum jelentősé
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gét és szerepét fémjelzik azok a nagy erdélyi magyarok, akik 
itt tanultak és tanítottak: Apáczai Csere J., Bethlen Miklós, 
Pápai Páriz Ferenc., M. Kis Miklós, Bőd Péter, Aranka György, 
Báróczi Sándor, Barcsay Ábrahám, Naláczy József, Benkő József, 
Benkő Ferenc, Gyarmati Sámuel, Köteles Sámuel, Bolyai Farkas, 
Körösi Csorna Sándor, Kemény Zsigmond, Barabás Mxklós, Mikó 
Imre, Salamon Ferenc, Makkai Sándor, Áprily Lajos, Ravasz Lász
ló, hogy csak a nagyobbakat emlitsem, továbbá a két Pávai Vájná, 
Elek és Ferenc.

Bethlen életpályája páratlan a magyar történetiemben. Nem előke
lő származása vagy nagy vagyona emelte ki kora társadalmából, 
hanem egyéni képességei, tehetsége, rátermettsége,- küldetése. 
Szemei előtt a független nemzeti királyság lebegett célként és 
ennek elérése érdekében s egyáltalán hazája és népe érdekében 
talán senki nem harcolt következetesebben és kitartóbban, mint 
ő. Személyisége, históriai alakja sokat foglalkoztatta a kor
társakat, de az utókort is. Sokoldalú, ellentmondásos egyénisé
géről eltérő képek alakultak ki. Ellenségei és ellenfelei, ma
gyarok és idegenek egyaránt, nyilván azok, akik nem birták le
győzni, vagy a maguk céljaira kihasználni, azok gyűlölték, gya- 
lázták, de féltek is tőle. Barbár török bérencnek, hatalmi am
bícióinak mindent feláldozó, kíméletlen, ravasz, szavahihetet- 
len zsarnoknak festették le Írásaikban. Az utókor Ítéletét vi
szont Móricz Zsigmond szavai megmásithatatlanul összegezik: 
"Bethlen Gáborban látom a letűnt századok egyik legnagyobb ma
gyarját és legmagyarabb nagyságát." Befejezésül Ruffy Péter rá
emlékező szavait idézem: "A magyar fejekbe mindig nehezen fért 
be az az íratlan történelmi törvény, hogy csak azt szabad meg
tenni, amit lehet. Erre a minden érzelemtől mentes hideg rea
lizmusra tanít Bethlen Gábor, ö mindig is tudta, hogy mit kel
lene tennie, de nem tett mást, mint amit lehetett. S nem mindig 
lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, 
amit lehet. Ha ezt, az ő gondolatmenetét követjük, a magyar tör
ténelem másként alakul. —  Bethlen példája tehát ma is tanulsá
gul szolgál és a haza és népe iránti kötelességek teljesítésé
re figyelmeztet.
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1649-ben, 330 éve született Pápai Páriz Ferenc, orvos, iró, 
költő, filozófus, a nagyenyedi Bethlen kollégium tanára, egyike 
azon nagy magyar tudósoknak, akiket a korai felvilágosodás ne
velt és tett sokoldalú tudóssá. Életműve, encyklopedikus jelle
gével, kartéziánus szellemével, anyanyelvüségével, egyenes foly
tatása az Apáczai Csere Jánosénak, másrészt korai előfutára a 
Csokonai üdvözölte "hajnalhasadásnak" a felvilágosodásnak. Er
dély Galenusának, Erasmusának, Descartesjának nevezték. Kora 
humanista eszméinek és békeszeretetének méltó erdélyi magyar 
megtestesítője. Jellemző, hogy legtöbb munkája, a korában any- 
nyira kivánt és annyira hiányzó "Pax" a béke fogalma körül fo
rog: Pax animae /A lélek békéje, 1680/, Pax corporis /A test 
békéje, 1690/, Pax sepulcri /A halál békéje, 1698/, ami egész é- 
letmüvét meghatározta. Mai szóval élve igazi békeharcos volt. 
Ezelőtt 225 évvel, 1754-ben született Széchényi Ferenc gróf, a
"legnagyobb magyar" apja, a hazai irodalom és tudomány bőkezű 
pártfogója, a Magyar Nemzeti Muzeum s egyben a magyar nemzeti 
könyvtár megalapítója. Az 1802. november 25-én kelt alapítóle
velével életre hivott Nemzeti Muzeum világviszonylatban is a 
legrégibb múzeumok egyike és az európai kontinens első nemzeti 
múzeuma. Ebbéli ténykedésében nagy segítségére volt József ná
dor, aki tevékenyen résztvett a muzeum fejlesztésében.

Orbán Balázsra emlékezem, Székelyföld nagy fiára, a sajátos 
székely valóság, legnagyobb képviselőjére és ismertetőjére, aki 
150 évvel ezelőtt született. Ezelőtt 20— 25 évvel, ha feltettem 
a kérdést, ki is volt Orbán Balázs, tiz pesti közül egy sem 
tudta megmondani. Napjainkban már az évenként megtartott könyv
árverések egyik sztárja, Orbán Balázs nagy müve, "A Székelyföld 
leirásá"-nak hat kötete, mely sorozatért 30 ezer forintot is 
megad a könyvgyüjtők divatos és pénzes tábora. Hát igy terjed 
nálunk a kultúra és a honismeret. Orbán Balázs, korának egyik 
legkülönösebb, legérdekesebb, világotjárta egyénisége volt. 
Kossuth hive és barátja, miután az emigrációból hazatért, a 
kardot tollal cserélve fel, megírta hatalmas müvét, ami mérete
iben egyedülálló vállalkozás a magyar kulturhistóriában; a Szé
kelyföld emberi és tárgyi világáról, történelmi emlékeiről, nép
művészetéről, legendáiról, küzdelmeiről, —  egy nép szellemi és
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tárgyi világának maradandó dokumentuma.

Egy másik nagy erdélyi Íróra, Benedek Elekre emlékeztetem önö
ket, aki ezelőtt 50 évvel hunyt el 1929-ben. Általában úgy is
merik, mint a magyar gyermekirodalom megteremtőjét, pedig ezen
kívül nagyon sokat tett, még az Erdélyi Helikon megalakulása 
előtt, az önálló erdélyi irodalom megindítása érdekében.

Két jelentős erdélyi kulturális intézmény alapításáról szólok: 
a kolozsvári piarista kollégiumról és a Székely Nemzeti Múzeum
ról .

Az 1563-ban befejeződött tridenti zsinaton megújult római kato
likus egyház, a XVI. század második felében mindenütt felvette 
a harcot a diadalmasan előretört reformációval és igyekezett 
visszahódítani tőle elvesztett pozícióit. Ebben legfőbb eszkö
ze, az éppen erre a célra létrehozott jezsuita rend volt, mely 
okulva a protestántizmus példáján, a hittérités mellett iskolák 
létesítésével igyekezett teret hódítani. Erdélyben Báthori 
Istvánnak fejedelemmé /1571/, majd lengyel királlyá /1576/ vá
lasztásával sikerült a jezsuitáknak éppen Kolozsvárott megvetni 
a lábukat. Báthori Istvánnak Vilnában 1579-ben 400 éve kelt a- 
lapitólevele hozta létre Kolozsmonostoron a jezsuita kollégiu
mot, majd egyetemet, a későbbi kolozsvári piarista főiskolát. 
Ebben az iskolában kiváló tanárok tanítottak, igy pl. Hell 
Miksa és Fridvaldszky János, aki itt irta meg latin nyelvű Mi
ner alogiáj át . És magyar nagyságok tanultak, mint Pázmány Péter, 
Mikes Kelemen és Jósika Miklós. Ma persze már nem piarista gim
názium! Ugyancsak 1579-ben alapította Báthori István a Litván 
Nagyfejedelemség legelső egyetemét Vilnoban, ill. Vilniusban, 
amely egyben a Szovjetunió első egyeteme, miután a cári Orosz
ország Litvániát bekebelezte.

Ezelőtt 100 évvel, 1879-ben Cserey Jánosné, Zatureczky Emilia 
természetrajzi, történelmi, néprajzi, könyv- és levéltári, kép
zőművészeti értéktárgyakból álló gyűjteményét ajándékozta Há
romszék, Csik és Udvarhely megye népének és ezzel megvetette a 
Székely Nemzeti Muzeum alapját. A muzeum anyagát a sepsiszent
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györgyi Székely Miké Kollégiumban helyezték el, majd áttelepült 
végleges mai helyére a Kós Károly által 1912— 13-ban megépített 
stilusos épületbe.

Emlékeztetem önöket történelmi múltúnk egy eseményére, amely 
kivételesen nem a gyászról, vereségről szól, —  az 1479. évi 
kenyérmezei csatára, amely azért lett diadal, mert az utolsó 
percekben megérkezett Kinizsi, szétverte a Báthori István er
délyi vajdát szorongató török hadsereget. Ez az, ami később Mo
hácsnál sajnos elmaradt, mert Szapolyai János nem volt Kinizsi.

És hogy teljes legyen az erdélyi tabló, Vasvári Pálra emlékezem, 
aki Petőfi mellett az 1848— 49-es szabadságharc legradikálisabb 
forradalmára volt. A márciusi ifjak, a Pilvax-kör egyik vezér
alakja, akit Széchenyi magyar Saint Juste-nek nevezett. Szabad- 
csapatokat szervezett és vezetett. Mint a Rákóczi-szabadcsapat 
parancsnoka harcolt a móc felkelők ellen az Erdélyi középhegy
ség területén. Ezelőtt 130 évvel, 1849. julius 5-én a Gyalui 
havasokban Mariséi mellett az ellenforradalmi móc felkelők kö
rülvették csapatával együtt és lemészárolták. Vasvári Pál tisz
ta és becsületes élete: a másokért, a hazáért élni és meghalni 
tudás példája.

Ezévben a magyar irodalomtörténet három nagyságára emlékeztek 
országszerte centenáriumuk alkalmából: 100 éve született Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc és Szabó Dezső. —  Ady társaként tartja 
számon az irodalomtörténet Mórizs Zsigmondot, a legnagyobb ma
gyar kritikai realista irót, aki a magyar prózában uj korszakot 
nyitott. Az Erdély trilógiát, a legnagyobb magyar regényt, a ma
gyar "Háború és békének" tartják.

Móra Ferenc a magyar próza egyéni hangú művelője, soktudományu 
iró volt: könyvtáros, muzeológus, természettudós, régész, nép
rajzkutató és népművelő. Életműve a közművelődést szolgálta.

Mint próféta állt a két világháború közötti nemzedékek előtt 
Szabó Dezső, akinek hatása, akkor óriási volt. Mindent elköve
tett, hogy kora magyar társadalmát felrázza, mozgásba hozza, ő
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volt a magyar dinamika. Ellentmondásosságában a legnagyobb rom
boló és a legnagyobb építő volt. Jó szándékúnak mondható törek
vései azonban semmivé váltak, átgázolt rajta az Idő, a Haladás. 
Eszmetörténeti jelentősége nem vitatható, s talán nagyobb iro
dalmi jelentőségénél. Életművéről Veres Péter 1965-ben igy irt: 
"Ami Szabó Dezső munkásságában tartós érték, annak a helyes ér
tékelését, majd a tárgyilagos Ítéletre törekedő történelem fog
ja bizonyítani."

Kissé hosszasan időztem, egyesek szerint talán nem egészen ide
tartozó dolgokról, de úgy vélem évente egyszer nem árt vissza
pillantani arra a múltra, amely a, miénk, s amelybe jelenünk is 
gyökeredzik. Máskülönben is, a történelem az élet iskolája, val
lották a régiek, próbáljuk meg mi is. Minden bizonnyal épülé
sünkre szolgál.

Ezek után ezévi tevékenységünkről szólók, ami az előző évhez 
képest szerényebb, mert semmi külön rendezvényünk nem volt. —
A Tudománytörténeti Szakosztály szintén méltatta néhány elhunyt 
geológus életművét előadóüléseken. Megemlékeztünk Vidacs Aladár, 
Erdélyi János, Scherf Emil és Majzon László munkásságáról. Ezen
kívül kötelességünket teljesítve leróttuk egyik régi tartozá
sunkat: Láng Sándor megtartotta Kerekes József elmaradt, régóta 
esedékes nekrológját. —  Társulatunk áprilisi évi közgyűlésén 
Némedi Varga Zoltán megtartotta Kovács Lajos nekrológját. Ugyan
akkor került sor az 50. éves társulati tagsági díszoklevelek át
adására, Ajtay Zoltán bányamérnök és Sztrókay Kálmán professzor, 
vezetőségi tagunk részére és első Ízben nyújtották át a 60 éves 
tagsági díszoklevelet Koch Sándor professzornak, összesítve: 
szakosztályunk ezévben 4 vezetőségi ülést tartott, továbbá 5 
előadóülést, melyen 13 előadás hangzott el.

Halottainkról se feledkezzünk meg, mert sajnos azok is voltak. 
Életének 75. évében hunyt el Galli László oki. mérnök, Társula
tunk tiszteleti tagja. —  69 éves korában hagyott itt bennünket 
Tömör János Kossuth-dijas geológus, a magyar kőolajkutatás ér
demes tagja, a kőolajföldtani tudományág egyik úttörő tanítója.
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Elhunyt 72 éves korában Haáz István geofizikus, a hazai föld
mágneses mérések kiváló művelője. —  Életének 88. évében hunyt 
el Kolozsvárott, Tulogdi János geológus-geográfus, a Kolozsvári 
Tudományegyetem volt professzora, az erdélyi magyar geológusok 
utolsó szénior tagja, Társulatunk legrégibb tagja /1911/. —
93 éves korában hunyt el Marzsó Lajos, a Földtani Intézet volt 
főgeológusa, a legidősebb magyar geológus. A halottak emlékét 
kegyelettel őrizzük.

Ezek után évfordulók alkalmából emlékezzünk régiekről, elmúl
takról.

Egy alig ismert hazai geológusra, Tóth Mihály középiskolai ta
nárra emlékezem, aki ezelőtt 125 esztendővel, 1854-ben szüle
tett Kolozsvárt. Egyetemi tanulmányait az ottani Ferenc József 
Tudományegyetemen végezte. Koch Antal tanítványa, majd tanárse
gédje volt és nála is doktorált. Érdemes megjegyezni 1877. évi 
doktori értekezésének cimét, "Kolozsvár és környékének kőzetei 
és ásványai tekintettel ipari alkalmazhatóságukra". Különböző 
hazai iskolákban tanitott, majd 1882-től 1918-ig, nyugdíjazta
tásáig Nagyváradon és ott is halt meg 1941-ben. Ama ritka kö
zépiskolai tanárok közé tartozott, akiknek szivügye volt a ge
ológia tanitása. "Ha nem tekintjük is a geológiai ismereteknek 
gyakorlati hasznát...lehetetlen léleknemesitő és képző hatásu
kat elvitatni" irja 1898-ban. Nevét leginkább a Nagyvárad mel
letti Püspökfürdő hévizi csigafaunájának tanulmányozásával tet
te említésre méltóvá, ő volt az első, aki megállapította, hogy 
a Püspökfürdőben ma élő Melanopsisok fokozatos fejlődés utján 
jöttek létre, az ott talált kihalt fajokból. Brusina 1902-ben 
egy kihalt fajt az ő tiszteletére Melanopsis tóthinak nevezte 
el.

125 éve, 1854-ben született Schafarzik Ferenc műegyetemi tanár, 
a műszaki földtan hazai megalapítója, akinek életművét nemrég 
méltattuk.

A magyar földtan két kimagasló képviselője hunyt el ezelőtt 75 
évvel, 1904-ben: Schmidt Sándor és Staub Móric. Schmidt Sándor
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műegyetemi tanár a hazai krisztallográfia megalapozója, Staub 
Móric viszont a hazai phytopaleontológia kiemelkedő, nemzetkö
zileg is elismert tudósa. Mindkettőjükről szintén nemrég emlé
keztünk meg.

100 éve, 1879-ben született Kreybig Lajos veszészmérnök, agro- 
kémikus, a M.Á.Földtani Intézet volt kisérletügyi főigazgatója, 
a magyar talajtan kiemelkedő alakja, aki miután 1946-ban nyug
díjazták, fontos szerepet játszott a hazai talajtan fellendíté
se terén, agrokémiai és agrotechnikai vonatkozásban. Kiemelke
dő munkásságáért Kossuth-dijat kapott, és a M.Tud.Akadémia tag
jává választotta.

Ezelőtt 90 évvel 1889-ben született Lambrecht Kálmán paleonto
lógus, ornitológus, etnográfus, az őslénytan modern biológiai 
irányának világviszonylatban is kiváló képviselője. Különleges 
munkaterülete a madarak őslénytana volt s idevágó legnagyobb 
müve a "Handbuch der Palaeornithologie" /1932/.

50 éve, 1929-ben hunyt el Mály Sándor bányamérnök, a pénzügy
minisztérium bányászati osztályának vezetője, aki id. Lóczy La
jos kezdeményezésére javasolta a kormányzatnak, a kálisókutatás 
megindítását az Erdélyi-medencében. Az általa irányított kuta
tás vezetett a nagyjelentőségű erdélyi, kissármási földgáz elő
fordulás felfedezésére. Érdemei elismeréséül nemességet kapott 
kissármási előnévvel.

Száz esztendeje született Réthly Antal, a magyar meterológiai 
tudomány egyik megalapozója. Kevés kutatónak adta meg a sors, 
hogy háromnegyed évszázadot tölthessen el egy tudományág szol
gálatában. Réthly Antal a meteorológián belül elsősorban az ég
hajlattant művelte. Páratlan szorgalommal végzett adatgyűjtő 
és feldolgozó munkájának eredményei felbecsülhetetlen értékűek 
és nemzetközileg is elismertek /A Kárpát-medencék földrengései, 
1952/.

175 éve, 1804-ben született Szentkirályi Zsigmond bányamérnök, 
aki Debreceni Márton mellett a magyar bányászat úttörője volt.
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Főműve "Az erdélyi bányászat ismertetése" /1841/, az első ma
gyarnyelvű bányászati szakmunka, korszakalkotó jelentőségű, 
melyben a bányászat nemzetgazdasági fontosságát fejtette ki és 
a tennivalókat ismertette.

100 éve született Zemplén Győző nemzetközileg elismert fizikus 
a róla elnevezett hidrodinamikai tétel megalkotója, akiről 
Kodály Zoltán mondotta 1946-ban, hogy "ha Zemplén Győző el nem 
esik az első világháborúban, ma bizonyára egy harmadik Nobel- 
dijassal dicsekedhetnénk Szentgyörgyi A. és Hevesi György mel
lett."

150 éve született Preysz Móric vegyész, a pasztörizálás magyar 
feltalálója, aki a bor csiramentesitésével 1861-ben, négy évvel 
előzte meg Pasteurt. Mivel azonban tanulmányát csak magyarul 
közölte, prioritását Pasteurral szemben nem tudta elismertetni. 
Jellemző és tanulságos magyar sors.

50 éve 1929-ben hunyt el Zsigmondy Richard Nobel-dijas vegyész. 
A neves Zsigmondy család tagja, Vilmos unokaöccse, a kolloidké
mia megalapítója, az ultramikroszkóp és ultrafilter feltaláló
ja volt.

200 éve, 1779-ben hunyt el Christian Traugott Delius bányamér
nök, a selmeci Bányászati Akadémia tanára, az akadémia 1770-ben 
létesített harmadik, a bányamiveléstani tanszéknek első tanára, 
akinek munkássága úttörő a korabeli bányászat és a magyarorszá
gi bányászati szakoktatás történetében. Hires bányamüveléstani 
tankönyve, "Anleitung zu der Bergbaukunst" cimen 1773-ban 
jelent meg Bécsben, és mint alapvető müvet a franciák rövidesen 
lefordították saját nyelvükre és 1778-ban kiadták Párizsban.

100 esztendeje hunyt el Bernhard Cotta, freibergi akadémiai ta
nár, a bányageológia és teleptan kiváló művelője, az érctelep- 
tan megalapozója, úttörője, akinek "Die Erzlagerstätten Ungarns 
und Siebenbürgens" cimü, 1862-ben megjelent müve számunkra je
lentős forrásmunka.
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Bárki is, aki az őslénytannal foglalkozni óhajt, nem nélkülöz
heti a "Handbuch der Paläontologie" cimü 5 kötetes hatalmas 
munkát, mely alapvető, közismert műnek szerzője Karl Alfred 
Zlttel, müncheni egyetemi tanár, aki 75 éve hunyt el. Tanársá
ga alatt, 37 éven át haláláig München volt az őslénytani tudomány 
központja. Számos magyar geológussal állt kapcsolatban. Még 
Bécsben a Földtani Intézetben együtt dolgozott Böckh Jánossal 
és Hantken Miksával; kortársak voltak. Az akkori fiatalabb 
nemzedék pedig majd mind tanitványa volt, köztük Lőrenthey 
Imre.

100 éve, 1879-ben született Andrej Dmitrievics Archangelszkij 
orosz geológus. Sokoldalú tudós volt. Tudományos tevékenysége 
kiterjedt az őslénytan, rétegtan, regionális geológia, a sze- 
dimentpetrográfia területére; továbbá főleg a recens üledékkép
ződés folyamataival /Fekete-tenger/, az üledékes ásványi nyers
anyagok genezisével és előfordulási törvényszerűségeivel. /kő
olaj, bauxit, foszforit/ és a geofizikai mérési eredmények 
földtani értelmezésével foglalkozott.

1900 éve annak, hogy i.u. 79-ben a Vezúv kitörése elpusztitóttá 
Pompei, Herculane és Stabiae településeket. Ekkor vesztette 
életét Gaius Plinius, római természettudós, kora legjelentő
sebb természettudományi enciklopédiájának, a 37 kötetből álló 
Historia Naturálisnak a szerzője, akit a tudományos kíváncsi
ság túlságosan közel vitte a látványhoz. Halálának körülménye
it fogadott fia, ifjabb Plinius részletes, hiteles leírásából 
ismerjük.

"Könnyebb felismerni egy igazságot, mint elismertetni", ezek 
Jean 3aptiste Lamarck szavai, aki ezelőtt 150 évvel, 1829-ben 
halt meg. Korának egyik legnagyobb természettudósa volt, a XIX. 
század evolúciós eszméjének legnagyobb harcosa, akinek működé
se, egész életműve, egy nagy szellemnek az igazságért folyta
tott vivódásai, az idézett mondás jegyében folyt le.

Lamarck az élővilág fejlődéstörténetére, elsőként állitott fel 
tudományos, materialista megalapozottságú elméletet, a la-
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marckizmust. Főmüvében, az 1809-ben megjelent "Philosophie zoo- 
logique"-ban kimutatta, hogy az élővilág kialakulása fokozatos, 
lassú fejlődés eredménye. Elmélete Darwin tanaival együtt alap
ja az élővilág fejlődéséről alkotott materialista nézeteknek. 
Ezt mondjuk és valljuk ma, de annakidején müvét nagyon vegyes 
érzelmekkel fogadta a tudományos világ. A Lamarck által meg
hirdetett transzformizmusnak nem voltak előfutárai. A fixizmus 
uralta a természettudományokat. Ez egyszersmind Lamarck zseni
alitásának a bizonyitéka is. Viszont ez az eredetiség időelőt
ti volt, megelőzte korát. Mig élt támadták, majd elhallgatták, 
később pedig tévesen értelmezték. —  A Cuvier-vel folytatott 
vitából az utókor levonta a konklúziót: Lamarck filozófiai lá
tóköre jóval nagyobb volt mint a tekintély egyeduralmával ren
delkező Cuvier-é. Cuvier-t kutatásai, megfigyelései, tapaszta
latai a katasztrófákba vetett hitre, Lamarckot viszont a ter
mészeti események egyenletes lefolyására vezették. Mindketten 
kimagasló tudósok voltak, Lamarck azonban zseni, aki korát 
félévszázaddal megelőzte.

Különös értékét adja az a bátorság, ahogyan az embert bevonta 
a természetes származás folyamatába és az a tisztánlátás, aho
gyan a legmagasabb rendű lelki sajátságok kialakulását az anya
gi világ természettörvényeivel magyarázza. Lamarck nem alapí
tott iskolát, de voltak követői, életműve ezeken keresztül ha
tott az utókorra. Ezek között a legnagyobbak Lyell és Darwin, 
akik tanait magukévá tették és tovább vitték, az egyik a geo
lógiában, a másik a biológiában.

Végül —  világszerte megemlékeztek Albert Einsteinről, a modern 
XX. századi fizika legnagyobb alakjáról, géniuszáról, születé
sének 100-ik évfordulóján, akinek munkássága nyomán uj fogalmak 
alakultak ki a térről, az időről, a mozgásról, a fizikai anyag
ról, a fényről és a tömegvonzásról. A közvélemény számára per
sze ő elsősorban a relativitáselméletnek a megalkotója, azé az 
elméleté, amely nemcsak a fizikát, hanem egész világnézetünket 
forradalmasította.

19



Beszámolóm végére érve, befejezésül visszatérek oda, ahonnan 
elindultam, Erdélyhez, a történelemhez.

A történelem folyamán az erdélyi ember igazsága sosem volt 
olyan egyszerű dolog. A kis ország gondja minduntalan arra 
kényszeritette, hogy a reálpolitika művésze legyen. így majd
nem minden igaz, nagy erdélyi ember gyanúk szövevényébe került, 
s igy állt századokon át. Talán ezért érzett ellenállhatatlan 
ingert a kibeszélésre, —  önmaga és mások előtt. Ezért vált 
kedvenc műfajává az emlékirat, önéletírás, a memoár, ez a tipi
kus erdélyi műfaj, amely mint mentség és tanulság Erdély gazdag 
öröksége. Gondoljunk a legnagyobbakra: Bethlen Miklósra, Mikes
Kelemenre. Máskülönben ma is megtaláljuk e műfaj művelőit,

'igaz nem is annyira a történeti igazságtevés, mint az eredet-\v
rajz, szerepigazolás vagy mentség önös érdekében.

Ma, éppen olyan felkavart körülöttünk a világ, mint Erdély kü
lönállásának idején. Tanuljunk az erdélyi ember hősi erőfeszi- 
téseiből és botladozásaiból, emberi és közéleti tanulságaiból. 
Két nagy példa áll előttünk: Bethlen Gábor a távoli múltból és 
Kós Károly a XX. században. Tanuljuk tőlük a fennmaradás, az 
eseményeken való uralkodás művészetét, mondhatnám úgy is, hogy 
az el nem kötelezettséget, akik csak egyet ismertek, a haza és 
annak népe iránti elkötelezettséget. Mindezt Erdély gazdag tör
téneti múltja hagyta ránk örökségül.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk a hetvenes évektől egy jobb 
jövő reményében.
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