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Beszámoló és megemlékezések az 1983. esztendőről 
Dr. Csiky Gábor*

Újra elmúlt egy esztendő és szokás szerint visszapil
lantva adunk számot ezévi működésünkről és egyúttal emléke
zünk .

Ünnepi évforduló minden esztendőre jut, ez évben már 
kevesebb, mint az előzőben, de erre az esztendőre inkább a 
gyász nyomta rá bélyegét, mely gyász az egyetemes, 15 millió
nyi magyarságé. Elhunyt Illyés Gyula az utolsó Írófejedelem. 
Kazinczy és Babits méltó társa a magyar irodalom kormányzói 
között; a háború óta eltelt idők talán legnagyobb magyar 
egyénisége, a legmesszebb látó magyar. Szellemi hatalmának 
titkai: a teljes azonosulás a nemzet történelmi gondjaival, 
nyomorúságával és felemelkedésével. Elmondható róla, amit 
Kosztolányi vallott Adyról, hogy egyetlen magyar iró-költő 
sem foglalkozott annyit fajtája, nemzete-népe sorskérdései
vel, a szocializmus szellemiségében; továbbá a dunavölgyiség 
gordiusi csomóival, Ady örökségének vállalásával. Eleven ha
tása átfogta az egész magyar szellemi életet. Elsőnek és leg
hatásosabban ő emelt szót "a bűnös nép" bűnös teóriája ellen. 
Müveiben bennefoglaltatik mindnyájunk számára az örök eliga
zítás: az a magyar, aki vállalja, mely tétel erkölcsi paran
csot fejez ki. Az elmúlás ünnepén, halottak napján született, 
akár Teleki Pál, s aki ezen a napon születik, az legyőzi a 
halált.

A magyar irodalom XX. századi elsőfelének vezéregyéni
ségére, Babits Mihályra emlékeztek centenáriuma alkalmából.
A századeleji magyar költői forradalom Ady mellett legnagyobb 
alakja volt, akinek halála után vállalnia kellett az irodalmi 
vezérség áldatlan tisztjét. Pedig alkata szerint nem vezérnek 
született; magába zárkózó, elefántcsonttoronyba menekülő, 
apolitikus egyéniségnek tartották, és elmarasztalta a volun

*Előadta a Tudcmánytörténeti Szakosztály ülésén, 1983. december 19-én.
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tarista irodalomtörténet. Pedig Babits M. politikus alkatú 
költő volt, ha ezen a res publica, a köz ügye iránt - erköl
csi kötelességből - illetékességet érző embert értünk. Egyike 
volt a legszélesebb műveltségű, legnagyobb kultúrájú Íróink
nak .

Szintén ÍOO éve született Kós Károly, a két világháború 
közötti Erdély művelődésének, közéletének vezéregyénisége. 
Hosszú életével, munkásságával szinte intézménnyé vált a XX. 
századi Erdély közéletének, kultúrájának. Alakja a hűség és 
szolgálat szimbólumává vált.

ünnepi évforduló is akadt ebben az évben. A magyar tu
dományos világ köszöntötte a legnagyobb élő magyar természet- 
tudóst, az alkotó, iskolateremtő és tudományszervező Szent- 
Györgyi Albertet, 90. születésnapján. Hosszú és teljes, ma is •
aktiv élete, emberi magatartása és életvitele, töretlen cél- 
tudatossága és következetes kitartása, a bölcs humánum és az 
emberiség jövőjének féltése jegyében telt el.

•
Visszapillantva történelmünk múltjába: Báthori István 

erdélyi fejedelemre és lengyel királyra emlékeztek, aki 450 
éve, 1533-ban született. Az önálló, a Magyarország későbbi 
függetlenségi mozgalmainak központjává váló, Erdély első, 
történelmi formátumú fejedelme és a feudalizmus kori Lengyel- 
ország utolsó nagy királya. Erős kezű kormányzásával, politi
kai-diplomáciai bölcsességével, az alapjait teremtette meg 
Erdély elkövetkező nagy századának. Lengyelország históriájá
ban pedig az előrelátó és sikeres államférfi, aki szerint, 
"nem elég az dolgoknak csak az eleit nézni".

Szintén 450 éve, 1533-ban született Dudith András pé
csi püspök, diplomata, humanista polihisztor. Teológiával, 
a görög-római irodalommal és a természettudományokkal egy
aránt foglalkozott; kora tudósaival kiterjedt levelezésben
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állt. A magyar r.katolikus egyház képviselőjeként részt vett 
a tridenti zsinaton, ahol feltűnt felszólalásával. Később 
püspökségét elhagyva, protestáns hitre tért, Boroszlóban te
lepedett le és csak a tudománynak élt.

Kitekintve a világba, az egyetemes emberi kultúra né
hány nagyságára emlékezünk. - A protestáns világ megemléke
zett nagy reformátoráról, Luther Mártonról, aki ezelőtt 500 
évvel született. Félezer esztendő telt el azóta, és milyen 
félezer esztendő? Többet változott a világ, mint ezelőtt sok 
évezred alatt. Mindenek előtt pedig Luther és köztünk fek
szik az emberi nagykorusodás szakasza, a szekulárizáció, az 
egyházinak és a világinak a szétválása. Ezért nehéz Luthert 
a maga korában megérteni, s ugyanakkor a mi korunkkal megér
tetni. Annál nehezebb, mivel öt évszázad alatt ezt a felada
tot sokszor és sokan próbálták megoldani s mindannyiszor más 
és más Luther-kép alakult ki aszerint, hogy ki miként értel
mezte, magyarázta a reformátor szavait az utókor számára. És 
ez elfogadható, mert Luther a maga korához szólt, de mint min 
den igazán nagy embernek, neki is maradandó eszmei hagyatéka 
van, amely nemcsak a protestánsoké, nem is csak a kereszté
nyeké, hanem az egész emberiségé. A legmaradandóbb pedig az, 
hogy Luther levonta vívódásai után személyes hitélményönek 
azokat a társadalmi és politikai következtetéseit, amelyek 
őt nemcsak az egyház reformátorává, hanem az egész emberiség 
számára a lelkiismeret szabadságának meghirdetőjévé tették.

Szintén 500 éve született Rafaello, aki Leonardo és 
Michelangelo mellett a mindenkori "festők fejedelme". 37 
évet élt mindössze, de krőzusi hagyatékkal ajándékozta meg 
az emberiséget.

Ezelőtt 350 évvel, 1633. junius 22-én Rómában a Szent 
Szék, illetve az inkvizíció előtt hangzott el Galileo Galilei
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esküje, melyben visszavonja tanait és felhagy azzal a tévés 
nézettel, mely szerint a Nap a világ középpontja és mozdulat
lanul áll s a Föld nem a középpontja és mozog". A 70 éves be
teg tudós az eskü elmondása után halkan mondotta volna, "és 
mégis mozog a Föld", nyilván legenda, de jellemző a későbbi 
korok felfogására, a tudományos kutatás szabadságával szem
ben gyakorolt kényszerrel kapcsolatban, és kedvenc tárgya 
lett Íróknak, festőknek. Galileit esküje mentette meg a máglya 
haláltól, és házifogságban élte le hátralevő idejét 1642-ig. 
Ezév májusában munkásságáról tudományos konferenciát rendeztek 
a Vatikán-városban, melyet II. János Pál pápa nyitotta meg és 
beszédében méltatta Galilei életművét.

Évezredes álma az emberiségnek a repülés. Ez az álom 
valósult meg részben ezelőtt 200 esztendővel, amikoris a3Montgolfier testvérek bemutatták 670 m térfogatú hőléggömb
jüket, és kereken 200 évvel később, ezévben bocsátották utjá-3ra, ugyancsak a franciák 36.000 m -es infravörös sugárzással 
működtetett montgolfier-jüket, hőléggömbjüket. Ez a két kísér
let jól bizonyítja a tudományos-technikai spirális elméletét, 
mely szerint sokszor előfordul, hogy egy találmány hasznosí
tásához kezdetben a műszaki vagy a gazdasági feltételek hiá
nyoznak és hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ugyanazt 
a találmányt, ugyanazt az elvi elgondolást az időközben meg
valósult technikai és gazdasági feltételek segítségével sike
resen hasznosítani lehessen.

150 éve született Alfréd Nobel, akinek találmánya, a 
dinamit az emberiség számára a Danaidák ajándéka volt. A 
robbanóanyagok technikájában forradalmat idézett elő, azt 
teljesen átalakította. Robbanószereit, igy a dinamitot, csak 
békés célokra akarta felhasználni, de tény hogy nemcsak szik
lak robbantására alkalmazták azokat. Ez az ellentmondásosság 
jól példázza a tudományos eredmények felhasználásának kétféle



13

lehetőségét, akár a mi korunkban az atomenergia esetében.
Nobel óriási vagyonát végrendeletileg 1895-ben, olyan ala
pítvány céljaira hagyta, mely a békés emberi munkát volt 
hivatva szolgálni s ezáltal a felszabadított romboló szel
lemeknek hozott engesztelő áldozatot. A Nobel-alapitvány 
tette nevét halhatatlanná.

Ezek után ezévi tevékenységünkről szólok. A március 
16-i társulati közgyűlésen megemlékeztünk Zipser K. András- 
ról, a társulati gondolat atyjáról születésének 200. évfor
dulóján. - Március 28-án megrendeztük a IV. Földtani Tudo
mánytörténeti Napot, "A magyarországi földtani térképezés 
és térképszerkesztés története a földtani gondolkodás tük
rében" témakörben, melyen 8 előadás hangzott el.

Szakosztályunk előadóülés keretében méltatta Társula
tunk két kiemelkedő tagját, Nopcsa Ferencet és Semsey Andort, 
továbbá külföldi tudósokat, igy Bernhard Cottát és A.E.Fersz- 
mant. Szabó József két alapozó kézikönyvét, a Geológiát és 
az ásványtant elevenítettük fel. Bányászatunk múltját idéz
te 3 előadás, Kircher Athánaziuszról, Köleséri Sámuelről és 
egy erdélyi kohászati iskoláról; egy előadás pedig a hazai 
agrogeológia történetét ismertette. Ezenkivül volt egy kül
földi előadónk is. Végülis ezévben kevesebb megemlékezéssel 
szemben több átfogóbb ismertetés, tanulmány került bemuta
tásra, ami örvendetes esemény. - összegezve: szakosztályunk 
hét előadóülést tartott, melyeken 23 előadás hangzott el. 
Ezenkivül négy vezetőségi ülés volt. - A szakosztály kiad
ványa, a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 8 . száma április 
havában jelent meg.

Társulatunk elnöksége ezévben is köszöntötte az idősebb 
geológus nemzedék néhány tagját és most ismételten mi is kö
szöntjük, a 80 éves Szádeczky K. Elemért, a 75 éves Jantsky
Bélát és 70 éves Reich Lajóst.Kivánunk mindnyájuknak jó egész
séget.
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Halottáinkról is szólok, mert sajnos ezévben is voltak 
A magyar geológus társadalom legidősebb tagja, Koch Sándor 
professzor távozott az élők sorából 87 esztendős korában.
76. életéve betöltése után hagyott itt bennünket Szentiványi 
Ferenc geológus. Elhunyt 63 éves korában Pojják Tibor geoló
gus egyetemi tanár. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Ezek után évfordulók alkalmából emlékezzünk régiekről.

200 éve született Zipser K. András, akiről a Társulat 
közgyűlésén emlékeztünk meg.

150 éve született Semsey Andor, akinek életművét ma 
ketten fogják méltatni.

Reitz Frigyes bányamérnökre emlékezem,, aki 100 éve 
hunyt el. A Társulat elnöke volt 1870-1883. között. Budai 
bányakapitány volt, majd miniszteri tanácsos a Földmivelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban. Uj barnaszéntele
pek felkutatását és a hazai kőszéntelepekről szóló összefog
laló munka megírását szorgalmazta, s erre a minisztérium a 
M. Kir. Földtani Intézetet bizta meg. Ennek a megbízásnak 
tett eleget az Intézet igazgatója, Hantken Miksa és 1878- 
ban megjelent, "A magyar korona országainak széntelepei és 
szénbányászata" c. monográfiája.

50 éve hunyt el Nopcsa Ferenc, akiről novemberi ülé
sünkön emlékeztünk meg.

Ezelőtt 25 évvel hunyt el Vigh Gyula a M.Á. Földtani 
Intézet geológusa, majd h. igazgatója. Munkássága elsősor
ban a hazai mezozóos képződmények vizsgálatára terjedt ki, 
főleg a Dunántúli-Középhegység jura és triász kérdései fog
lalkoztatták .
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Egy kevéssé ismert, mondhatni elfelejtett erdélyi ma
gyar természettudósra emlékeztetek, Nyúlás Ferencre, Erdély 
főorvosára, aki ezelőtt 225 esztendővel született. Élete jól 
példázza a XVIII. századvég magyar tudósainak törekvéseit, 
sorsát. A kiváló orvos, vegyész, az első magyar nyelvű vegyé
szeti könyv Írója, kémiai szaknyelvünk egyik megalkotója, 
tagja az első magyar tudós társaságnak az Erdélyi Magyar Nyelv 
mivelő Társaságnak. Nagy érdeme, hogy munkásságával megvaló
sította a kémiai analitikai irányzatot. írásaiban a közjót 
szolgáló alkotást szorgalmazta és a minnél szélesebb körben 
alkalmazott gyakorlati ismeret, a tudomány gyakorlati haszno
sításának volt a hive. A természettudományok és a technika 
fejlődésétől várta a társadalom elmaradottságának felszámo
lását. Főmüve, "Az erdély országi orvos vizeknek bontásáról 
közönségesen" 1800-ban jelent meg Kolozsvárt 3 kötetben. Ez 
az első magyar nyelvű vegyészeti tárgyú munka, egyben az el
ső balneológiái, a gyógyvizek hatásával tudományosan foglal
kozó szakmunka. Lényegében orvosoknak szánt vegyészeti tan
könyv. Nyúlás Ferenc nevéhez még egy fontos, kevéssé ismert 
tudománytörténeti esemény fűződik. 1807-ben történt: Mészáros 
György, marosujvári sóbánya felügyelő, felhívta a bécsi udvar 
figyelmét a magyarsárosi és báznai gázkitörésre. Bécs utasí
tására a kolozsvári Gubernium Nyúlás Ferencet, Erdély proto- 
medicusát bízta meg a gázömlések eredetének, okainak felderí
tésére. Az 1808-ban végzett helyszíni vizsgálat keretében a 
magyarsárosi zugó helyén kb. 10 m mélyre leástak, de mivel 
keményebb kőzetre akadtak, abbahagyták. A gázból viszont min
tát vett Gergelyffy András erdélyi orvos-vegyész, Nyúlás mun
katársa, és azt "hidrogéngáznak" állapította meg. Ez volt az 
erdélyi földgáz első tudományosnak mondható vizsgálata, mely 
Nyúlás F. és Gergelyffy A. nevéhez fűződik. Még annyit, hogy 
Nyúlás 1808-ban hunyt el és az 1807-ben megjelent első teljes 
magyar kémiai könyv szerzője Kováts Mihály /a Lexicon minera- 
logicum szerzője/ meg sem említi Nyúlás nevét - hát ennyit a 
ma is vitatható hazai irodalmi hivatkozásról!
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Külföldi tudósokról is szólva: ezelőtt 325 évvel szüle
tett a magyar föld egyik felfedezője, az olasz L . Ferdinande» 
Marsigli gróf, hadmérnök tábornok es tudós polihisztor, aki 
nek munkássága felbecsülhetetlen értékű a magyar tudománytör 
ténet számára. A történelmi Magyarország területén végzett 
megfigyeléseit, kutatásait az 1726-ban megjelent "Danubius 
Pannonico—Mysicus11 c. főmüve hat köteteben foglalta össze. 
Számunkra müvének III. kötete fontos, mely az ország ásvá
nyaival, kőzeteivel és bányászatával foglalkozik.

"Én meg vagyok győződve róla, hogy a megkövült növények 
és állatok kutatása, melyeket a tudósok ezideig kevés figye
lemben részesítettek, az alapját fogja megvetni a Földünkről, 
az ő múltjáról és jövőjéről szóló tudománynak".Leonardo da 
Vinci idézett szavai túl korán hangzottak el ahhoz, hogy az 
akkori tudomány komolyan vegye azokat. A kövületek magyará
zatára maradt az özönviz, a diluviánus felfogás. A gondolato
kat azonban tovább is izgatták a rejtélyes ősmaradványok és 
jóv^l előbb, mint általános geológiai kérdések felé, fordult 
többek figyelme a fossziliák, az ősmaradványok felé. Ezek 
között legnagyobb nevet a zürichi Johann Jakob Scheuzer szer
zett magának, aki ezelőtt 250 évvel, 1733-ban hunyt el. Orvos 
volt, kedvenc tudománya azonban a természetrajz lett, az ás
ványok és az ősmaradványok érdekelték legjobban. "Itinera per 
Helvetiae Alpinas Regiones /1702-1711/"c . müvében elsőnek ta
nulmányozza hazája gleccsereit és foglalkozik azok mozgásának 
okaival. Svájc természetrajzáról szóló müvében külön fejeze
tet szentel a talált ősmaradványoknak, részletesen beszámolva 
arról a leletről, mely Oeningen melletti miocén palából ke
rült elő és amelyet ő Homo diluvii tristis testis-nek nevez
ve az özönvízben elpusztult ember maradványának tartott. Er
ről később Cuvier kimutatta, hogy óriás szalamandra és felfe
dezőjéről Andrias Scheuzerinek nevezte. Scheuzer érdeme,hogy 
az őslények iránt széleskörű érdeklődést keltett.
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1833-ban, 150 éve született Richthofen Ferdlnánd báró 
geográfus professzor, aki a földrajz tudománya két eltérő 
irányzatát, a Ritter Károly történeti és Humboldt természet- 
tudományos irányzatát egységbe formálta. Richthofen, mint a 
Bécsi Földtani Intézet tagja geológusnak indult és Hauerrel, 
Stachéval és Sturral együtt részt vett Erdély és a Keleti 
Kárpátok földtani térképezésében 1859-60-ban. Az 1860-ban 
kezdődő, Ázsiában, főleg Kinában folytatott kutatásai azon
ban geográfussá formálták. Munkásságára azonban a földtani 
indíttatás rányomta bélyegét. Kináról szóló hatalmas munkája 
és a föld felszini formáiról irt kézikönyve nevét világhírű
vé tették, mint a földrajzi tudományok egyik legnagyobb műve
lője.

Száz esztendeje, 1883. augusztus havában történt. A tá
voli Indonézia szigetvilágában, pontosabban Szumátra és Jáva 
között a Szunda-szorosban egy olyan világméretű természeti 
katasztrófa robbant ki,melyhez hasonló csak az atomrobbaná
sok erejével mérhető. Emléke ma is tovább foglalkoztatja a 
szakembereket. Krakatau szigetének nagy részét gigászi vulkán 
kitörés röpítette a levegőbe, s az explozió szülte óriási 
szökőár /cunami/ a szomszédos szigeteket elárasztva ezrével 
szedte áldozatait. A természeti csapás kisérőjelensége volt 
az a földrengéssorozat, mely messzire hatva betetőzte a ka
tasztrófát.

Befejezésül visszatérek Illyés Gyulához és egy 1977- 
ben adott interjúból idézek, amelyben elmondja, hogy költő
vé alkata folytán önkéntesen vált ugyan, a magyar sorskér
dések szószólójává azonban egyenesen lenni kényszerült és 
pedig e kérdések lázitó feszítése, megválaszolatlansága mi
att. Nem térhetett ki a magyar nép sorskérdései elől, ha 
már magyar költővé s ezáltal klasszikus hagyományaink foly

tójává lett. "Java költőink, Íróink soha nem tértek ki
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sorskérdéseink vállalása alól. Miután pedig a politika érde- 
sebb, keményebb műfaj, baltához hasonlítható; a szellem, az 
irodalom lombfürész munkája látszik alkalmasabbnak e feszült
ségek feloldására. Elsősorban a kinti problémákra gondolok, 
diaszpóránkra és a magyar nemzetiségekre, Kiderült, hogy a 
XX. század legnagyobb problémája a nemzetiségi kérdés. Semmi
féle szociális kérdés nem oldható meg a nemzeti s a nemzeti
ségi kérdés megoldása nélkül. A sovinizmus, a nemzeti türel
metlenség idegbaj, elmebaj, világszerte küzdeni kellene elle
ne. Nem titok, munkásságom delén - bár lirai költő vagyok - 
ez a legnagyobb, szüntelenül foglalkoztató gondom". Ennek je
gyében irta meg hires cikkét "Válasz Herdernek és Adynak" 
/1977. dec. 25. Magyar Nemzet/. "E kérdésbe, nevezzük akár 
nemzetinek, akár nemzetiséginek a vezérgondolatot Petőfi 
mondta ki, aki a világszabadság kivivása érdekében "állt be" 
magyarnak, "Ha nem születtem volna is magyarnak, E néphez 
állanék ezennel én". A Petőfi példa arra int, figyelmeztet, 
hogy nemzetinek és nemzetközinek lenni egy és ugyanaz, és 
igazíán nemzetközivé csak a nemzeti, nemzetiségi kérdések meg
oldásának jussán válhatunk".- Már pedig ezen a téren nagyon 
rosszul állunk, a megoldástól pedig távolabb vagyunk mint va
laha. Hogy ez igy van, arra a legjobb példa az a könyv,mely 
a múlt évben jelent meg Bukarestben, "Gondolatok Erdélyről" 
cimen Jón Láncranjan nevű erdélyi román Írótól. E könyv négy 
részből áll: "Az erdélyi rapszódia"még 1957-ben Íródott, a 
"Szülőföld" 1979-ben, "A hazafiság - életszükséglet" 1980-ban, 
a negyedik a cimadó "Gondolatok Erdélyről" c. rész. Ebben csú
csosodik indulatzuhataggá a lényeg, hogy Erdély a többezeréves 
ősi román föld biztonságát továbbra is a magyarok veszélyezte
tik. Az iró szilárd meggyőződése, hogy amennyiben egy magyar 
történész másképp merészel vélekedni, mint román kollégája, 
akkor az nem lehet más mint rossz szomszéd, sőt - kedvenc
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szavával élve - fasiszta söpredék. E magyargyalázó cikkgyűj
temény több mint 50.000 példányban jelent meg, közfogyasztás
ra, népnevelésre szánva. Légből kapott minősíthetetlen minő
sítései, u.n. tényfeltárásai, sértik a magyar népet. Nem in
tézhetjük el kézlegyintéssel e könyvet. Nem játszhatjuk el, 
hogy mit sem tudunk róla, hogy nem hallottuk, nem láttuk,hogy 
mondanivalónk sincs az üggyel kapcsolatban. Ez a könyv éppen 
annak bizonysága, hogy semmilyen aggodalom nem lehet sem túl
zó, sem felesleges a romániai magyarság sorsáért.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk az 1983-as esztendő
től, bizakodással tekintve a jövőbe, kivánok mindnyájuknak 
jó egészséget, jó munkát az uj esztendőben.




