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Kalendárium: 
2013 ÁPRILIS „ SZENT GYÖRGY HAVA”  
1.  hétfő Húsvét, Hugó 
2.  kedd Áron 
3.  szerda Buda, Richárd 
4.  csütörtök Izidor 
5.  péntek Vince 
6.  szombat Vilmos, Bíborka 
7.  vasárnap Herman 
8.  hétfő Dénes 
9.  kedd Erhard, Dusán 
10.  szerda Zsolt 
11.  csütörtök Leó, Szaniszló, Glória 
12.  péntek Gyula 
13.  szombat Ida 
14.  vasárnap Tibor 
15.  hétfő Anasztázia, Tas 
16.  kedd Csongor, Joakim 
17.  szerda Rudolf, Kiara 
18.  csütörtök Andrea, Ilma 
19.  péntek Emma 
20.  szombat Tivadar, Odett 
21.  vasárnap Konrád 
22.  hétfő Csilla, Noémi 
23.  kedd Béla 
24.  szerda György, Debóra 
25.  csütörtök Márk, Márkó, Márkus 
26.  péntek Ervin 
27.  szombat Zita, Mariann 
28.  vasárnap Valéria, Nimród 
29.  hétfő Péter 
30.  kedd Katalin, Kitti, Kata 
 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel 
köszöntjük a április  hónapban névnapjukat ünneplő 
Tagtársainkat! 
 
Április  az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-
naptárban. A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték 
el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin 
aperire szóból származik, melynek jelentése „megnyitni” 
– ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. Az 
Arvisurák szerint Szelek hava. A 18. századi nyelvújítók 
szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent 
György havának nevezi 
 
 

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 
www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, 
annak szabad átvételével és lehivatkozásával 
készítettük! 
 
április1. Évfordulók, Emléknapok 
• április 1.:  

o Az ugratás, tréfálkozás  napja (Bolondok 
napja) 

• 129 éve, 1884. április 1-jén megalapították a 
Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társaságot, a mai Kossuth Nyomda jogelődjét. 

• 119 éve, 1894. április 1-jén (vasárnap) Kossuth 
Lajost a Nemzeti Múzeum csarnokában történt 
felravatalozása után ünnepélyes külsőségek közt 
temették el Budapesten. 

• 94 éve, 1919. április 1-jén hunyt el Korda Dezső 
mérnök, feltaláló, iparszervező, a forgó 
kondenzátor feltalálója, a Societé Electro-Chimie 
de Basel cég egyik alapítója és a Societé de 
Fives-Lilles villamossági gyár igazgatója (* 
1864). 

 
április 2. Évfordulók, Emléknapok 
• április 2.: 

o Szakszervezeti akciónap 
o Gyermekkönyvek nemzetközi napja 

• az idén 8. alkalommal emlékezünk meg arról, 
hogy 2005. április 2-án II. János Pál pápa, 
polgári nevén Karol Józef Wojtyła átadta lelkét a 
Teremtőnek.  

• 194 éve, 1819. április 2-án hunyt el Festetics 
György gróf, katonatiszt, nagybirtokos, kora 
hazai gazdasági és művelődési életének egyik 
felsőfokú mezőgazdasági szakiskola, a 
keszthelyi Georgikon alapítója, gróf Széchényi 
Ferenc sógora (* 1755). 

 
április 4. Évfordulók, Emléknapok 
• április 4.: 

o Nemzetközi Párnacsata Nap 
• 64 éve, 1949. április 4-én alakult meg 

Washingtonban az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete, a NATO. 

• 84 éve, 1929. április 4-én hunyt el Carl Friedrich 
Benz német mérnök és gyáros (* 1844). 
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április 5. Évfordulók, Emléknapok 
• 139 éve, 1874. április 5-én született Vigyázó 

Ferenc jogtudós és műgyűjtő, aki a szülei, 
Vigyázó Sándor gróf és Podmaniczky 
Zsuzsanna, és a maga által gyűjtött rendkívüli 
értékű könyvtárat, valamint az egész családi 
vagyont a Magyar Tudományos Akadémiára 
hagyta († 1928). 

• 89 éve, 1924. április 5-én hunyt el Kajlinger 
Mihály gépészmérnök, a káposztásmegyeri 
vízműtelep tervezője és kiviteli munkáinak 
irányítója, 1896-tól 1923-ig a Fővárosi 
Vízművek vezérigazgatója (* 1860). 

 
április 6. Évfordulók, Emléknapok 
• április 6- 7.: 

o április első hétvégéje: a roma kultúra napja 
• 184 éve, 1829. április 6-án hunyt el Niels Henrik 

Abel, a világviszonylatban is elsőrangú norvég 
matematikus; róla nevezték el az Abel-csoportot, 
és a norvég kormány által születésének 200-dik 
évfordulójára a Nobel-díj mintájára alapított 
matematikai Abel-díjat  (* 1802). 

• 104 éve, 1909. április 6-án Robert Peary 
amerikai kutató elsőként elérte az Északi-sarkot. 

• 84 éve, 1929. április 6-án a Stella Csillagászati 
Egyesület közgyűlésén Tolnay Lajos 
„Elhagyhatjuk-e a Földet?” címmel tartott az 
asztronautika témaköréről úttörő előadást. 

• 65 éve, 1948. április 6-án hunyt el Lósy-Scmidt 
Ede (Sepsiszentgyörgy, 1879. október 27. – † 
Budapest, 1948. április 6.) műépítész, 
technikatörténész, tudományszervező, a Magyar 
Műszaki Múzeum alapítója. Mérnöki oklevelét 
1906-ban Darmstadtban szerezte, ahol hosszabb 
ideig tanársegédként is működött. Hazatérve 
Debrecenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
1908-tól a MÁV Igazgatóság hídosztályának 
munkatársa. 1918-tól a Mérnök-Egylet 
könyvtárosa, majd technikatörténeti gyűjtemény-
tárának megszervezője. E gyűjteménytár szolgált 
az első Magyar Műszaki Múzeum felállításának 
alapjául, melyet 1936-ban nyitottak meg. Az 
1928-ban megjelent első magyar Technikai 
Lexikon szerkesztője. Kezdetben gazdasági-
műszaki kérdésekkel, később technikatörténeti 
kutatásokkal foglalkozott. A magyar műszaki 
tudományok története terén végzett munkássága 
alapvető jelentőségű. Főbb művei: A hortobágyi 
kőhíd építése Debrecen város mátai pusztáján. 
1827 – 1833. (Debrecen, 1926); Feketeházy 
János, a szegedi Tisza-híd magyar tervezője 
(Szeged, 1933); A foszforos gyújtók (Rómer 
István és Irinyi János szerepe a gyújtók 
tökéletesítésében, Bp., 1935); A műszaki 
muzeális ügy fejlődése hazánkban és a Magyar 
Műszaki Múzeum (Bp., 1939). 
(Megemlékezésünket lásd az 5.oldalon!) 

 

 
április 7. Évfordulók, Emléknapok 
• április 7.: 

o Egészségügyi világnap 
o Biztonságos anyaságért világnap 
o Füstmentes világnap 

• 84 éve, 1929. április 7-én megalakult a Magyar 
Fotogrammetriai Társaság a Műegyetem 
geodézia tanszékén. 

• 143 éve történt: 1870. április 7.-én: Eötvös 
József vallás- és közoktatás- ügyi miniszter 
képviselőházi előterjesztése  

„…Miután a M űegyetemen a matematikai és 
természettani tudományok a vizsgálódás épp oly 
magaslatán és épp oly szabad tudományos 
módszerrel adatnak elő, mint általában minden 
tudomány az egyetemen, miután a mérnöki és 
technikai életpályára épp oly tudományos 
képzettséget és képesítettséget kell az illetőnek 
szerezni a Műegyetemen, mint pl. a jog és orvosi 
pályára kéászülőknek az egyetemen, … 
célszerűnek látom, hogy törvényben mondassék 
ki a Műegyetemnek az állam többi egyetemeivel  
egyenlő állása: és hogy azután az, mint egyetemi 
főtanoda szerveztessék.   …”  
(Megemlékezésünket lásd a 6.oldalon!) 

 
április 8. Évfordulók, Emléknapok 
• április 8.: 

o Emberszeretet világnapja 
• 94 éve, 1919. április 8-án hunyt el Eötvös 

Loránd  magyar fizikus, egyetemi tanár, vallás- 
és közoktatási miniszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia első természettudós elnöke, a 
Mathematikai és Physikai Társaság alapító 
elnöke, akinek egyik legismertebb alkotása a 
nevét viselő torziós-inga (* 1848). 

 
április 10. Évfordulók, Emléknapok 
• április 10.: 

o Nemzeti rákellenes nap 
• 119 éve, 1894. április 10-én hunyt el Szabó 

József bányamérnök, a pesti egyetem első 
magyar geológus professzora, az MTA tagja, a 
magyar geológiai iskola megteremtője (* 1822). 

 
április 11. Évfordulók, Emléknapok 
• április 11.: 

o A magyar költészet napja 
o A Parkinson-kór világnapja 

 
április 12. Évfordulók, Emléknapok 
• április 12.: 

o Az űrhajózás világnapja 
 
április 13. Évfordulók, Emléknapok 
• 264 éve, 1749. április 13-án született Rát Mátyás, 

magyar író, az első magyar nyelvű hírlap, a 
Magyar Hírmondó szerkesztője († 1810). 
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április 14. Évfordulók, Emléknapok 
• április 14.: 

o a könyvtárosok világnapja 
o gátellenes világnap 

• 384 éve, 1629. április 14-én született Christian 
Huygens holland fizikus, matematikus, 
csillagász († 1695). 

• 164 éve, 1849. április 14-én Debrecenben az 
országgyűlés határozatot fogadott el a 
Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a 
Habsburg-ház trónfosztásáról, majd Kossuth 
Lajost kormányzó-elnökké válasz-tották. 

 
április 16. Évfordulók, Emléknapok 
• 499 éve, 1514. április 16-án Bakócz Tamás 

bíboros esztergomi érsek pápai legátusként 
ünnepélyesen közzétette X. Leó pápa törökök 
ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a 
keresztes hadak vezetésére Dózsa György kapott 
megbízást. 

 
április 18. Évfordulók, Emléknapok 
• április 18.: 

o Műemlékvédelmi világnap 
• 234 éve, 1779. április 18-án hunyt el Fazola 

Henrik  lakatosmester, gyártulajdonos,  az ipari 
tőke egyik első képviselője Magyarországon, 
nevéhez fűződnek a magyar barokk vasművesség 
legszebb alkotásai (* 1730 k.). 

 
április 19. Évfordulók, Emléknapok 
• 194 éve, 1819. április 19-én született Mentovich 

Ferenc ev. ref. főiskolai tanár, filozófus, közíró, 
Gaussnál tett látogatása után Gauss Bolyai 
Jánosról szóló értékelő elismerésének közreadója 
(† 1879). 

• 164 éve, 1849. április 19-én tették végleges 
szövegezésben és nyomtatásban közzé A 
Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata 
címmel a debreceni országgyűlés április 14-i 
határozatát, amelyet a magyar nemzet főrendei és 
képviselői nevében báró Perényi Zsigmond, a 
felsőház másod-elnöke, Almásy Pál, a 
képviselőház elnöke, és Szacsvay Imre, mint az 
országgyűlés jegyzője írtak alá. 

• 102 éve született Dr. Bálint Lajos (Bukarest, 
1911. ápr. 19. - † Bp., 1980. dec. 25.): 
gépészmérnök, egyetemi tanár, a Miskolci 
Egyetemen, az általa alapított Gépgyártás-
technológiai tanszék vezetője, s vele egyidőben 
az egyetlen magyarországi gépgyártás-
technológiai kutatóhely, a Gépipari Tehnológiai 
Intézet igazgatója 1960-tól 1976-ban történt 
nyugalomba vonulásáig. Fő műve a „Bálint 
Bibliaként” elhíresült szakkönyve: „A forgácsoló 
megmunkálás tervezése” (Bp., 1958). 
(Megemlékezésünket olvasd: a 4. oldalon!) 

 
 

 
április 20. Évfordulók, Emléknapok 
• 109 éve, 1904. április 20-án megkezdte 

működését a Budapest vízellátását szolgáló 
káposztásmegyeri vízmű. 

 
április 22. Évfordulók, Emléknapok 
• április 22.: 

o az ápolók napja 
o a Föld napja 
o A környezetvédelem napja 

• 289 éve, 1724. április 22-én született Immanuel 
Kant , német filozófus, a német idealizmus 
megteremtője, a königsbergi egyetem 
professzora († 1804). 

• 109 éve, 1904. április 22-én született Julius 
Robert Oppenheimer amerikai elméleti fizikus, 
a Manhattan-terv igazgatójaként fontos szerepet 
játszott az első amerikai atombomba 
kifejlesztésében († 1967). 

• 24 éve, 1989. április 22-én hunyt el Kulin 
György magyar csillagász, számos kisbolygó és 
egy üstökös felfedezője, a csillagászat 
fáradhatatlan népszerűsítője, a magyar 
amatőrcsillagászat atyja (* 1905). 

 
április 23. Évfordulók, Emléknapok 
• április 23.: 

o Könyv és szerzői jogok világnapja 
• 449 éve, 1564. április 23-án született William 

Shakespeare angol drámaíró, költő, színész, az 
angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja 
(† 1616). William Shakespeare Anglia 
szívében, az Avon folyó partján fekvő 
Stratfordban született. A világirodalom 
legnagyobb hatású drámai életművének rejtélyes 
szerzőjét, életében és halálát követően minden 
egyes történelmi korszak, ezért vagy azért, a 
magáénak vallotta, azaz több mint négyszáz éve 
az emberiség állandó „kortársának” tekinthetjük. 
Darabjait mindmáig sikerrel játsszák a világ 
színpadain (s népszerűsítik filmvátozatban, 
zenés-táncos feldolgozásokban is.) Emlékezetes 
történetei és hősei mitologikus örökségként élnek 
velünk. 

 
április 24. Évfordulók, Emléknapok 
• április 24.: 

o A kísérleti állatok védelmének világnapja 
o A magyar rendőrség napja 

 
• 89 éve, 1924. április 24-én hunyt el Zielinski 

Szilárd építőmérnök, műegyetemi tanár, a 
magyarországi vasbetonépítés úttörője, a 
Műegyetem első doktora, 1924-től haláláig a 
Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke (* 
1860). 
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április 25. Évfordulók, Emléknapok
• 265 éve, 1744. április 25-én 

Celsius svéd természettudós, csillagász, a 
Celsius-skála megalkotója, a 
akadémia, valamint a londoni
tagja (* 1701). 

• 154 éve, 1859. április 25-én kez
Szuezi-csatorna építése Egyiptomban

• 139 éve, 1874. április 25-én született 
Marconi  olasz feltaláló, az 
Nobel-díj kitüntetettje, megosztva 
Ferdinand Braun-nal († 1937). 

• 79 éve, 1934. április 25-én hunyt el
Samu vaskohómérnök, ipari vezet
Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület elnöke (* 1869). 

 
április 26. Évfordulók, Emléknapok
• 134 éve, 1879. április 26-án

Williams Richardson angol fizikus, az 
fizikai Nobel-díj kitüntetettje „a termo
jelenségének tanulmányozásáér
róla elnevezett törvény felfedezéséért” († 

 
• 84 éve, 1929. április 26-án született 

Sándor Belgiumban élő magyar
közgazdász, jegybankár, tőkepiaci szakért
euró "atyja". 

 
április 27. Évfordulók, Emléknapok
• április 27.: 

o Vakvezető kutyák napja 
• 59 éve, 1954. április 27

Meteorológiai Társaságból
megalakult a Magyar Geofizikusok Egyesülete
első elnöke Bese Vilmos, társelnöke 
Hornoch Antal volt. 

 
április 28. Évfordulók, Emléknapok
• április 28.: 

o A munkabalesetben elhunytak és 
nemzetközi napja 

o Bányász Hősök Emléknapja
o április utolsó vasárnapja: testvérvárosok 

világnapja 
• 259 éve, 1754. április 28-án született 

Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum
Könyvtár alapítója, Széchenyi István
1820). 

• 94 éve, 1919. április 28-án 
áttelepült Bányászati és Erdészeti F
Sopronban, a volt Károly laktanyában megkezdte 
működését. 

• 69 éve, 1944. április 28-án hunyt
Miksa gépészmérnök, mű
1933/1934-ben a Műegyetem rektora (* 

 
április 29. Évfordulók, Emléknapok
• április 29.: 

o A táncművészet világnapja
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Évfordulók, Emléknapok 
 hunyt el Anders 

természettudós, csillagász, a 
megalkotója, a svéd és a berlini 

londoni Royal Society 

én kezdődött el a 
Egyiptomban. 

született Guglielmo 
feltaláló, az 1909. évi fizikai 

kitüntetettje, megosztva Karl 
 

hunyt el Zorkóczy 
ipari vezető, az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Évfordulók, Emléknapok 
án született Owen 
fizikus, az 1928. évi 

kitüntetettje „a termo-ionok 
jelenségének tanulmányozásáért és különösen a 
róla elnevezett törvény felfedezéséért” († 1959). 

született Lámfalussy 
magyar számazású 

őkepiaci szakértő, az 

Évfordulók, Emléknapok 

április 27-én a Magyar 
Meteorológiai Társaságból önállósulva 

Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
, társelnöke Tárczy-

Évfordulók, Emléknapok 

A munkabalesetben elhunytak és megsérültek 

sök Emléknapja 
április utolsó vasárnapja: testvérvárosok 

született Széchényi 
Magyar Nemzeti Múzeum és 

Széchenyi István atyja († 

 a Selmecbányáról 
Bányászati és Erdészeti Főiskola 

y laktanyában megkezdte 

hunyt el Hermann 
műegyetemi tanár, 

rektora (* 1868). 

Évfordulók, Emléknapok 

vészet világnapja 

• 159 éve, 1854. április 29-én
Poincaré francia matematikus, 
filozófus, a párizsi Sorbonne
differenciálegyenletek, a komplex függvénytan, a 
divergens sorok, a topológia és a 
valószínűségszámítás kiváló m
elsőként nyerte el a 
Akadémia Bolyai-díját († 

• 134 éve, 1879. április 29
Ferenc meteorológus, a hazai agrometeorológia 
megalapozója, a Mezőgazdasági meteorológia
(1951) című első modern magyar 
agrometeorológiai kézikönyv szerz

• 54 éve, 1959. április 29
Medgyaszay István 
Veszprémben felépített első
szerkezetű színházépület

• 34 éve, 1979. április 29-én
szegedi trolibusz. 

 
április 30. Évfordulók, Emléknapok
• április 30.: 

o A méhek napja Magyarországon
o A katonai zenekarok napja

• 224 éve, 1789. április 30
során a Bibliával hagyományteremt
esküjét George Washington
Államok alkotmány alapján megválasztott els
szövetségi államfője New York
Federal Hall-ban 

 
 

Dr. BÁLINT LAJOS
(1911-1980)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bálint Lajos az aulában lévő
„Bálint Lajos, 1911–1980. A 

professzora.
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én született Jules Henri 
matematikus, fizikus és 
Sorbonne professzora, a 

nciálegyenletek, a komplex függvénytan, a 
divergens sorok, a topológia és a 

kiváló művelője, 1905-ben 
ként nyerte el a Magyar Tudományos 

(† 1912). 
április 29-én született Sávoly 

a hazai agrometeorológia 
őgazdasági meteorológia 
ő modern magyar 

agrometeorológiai kézikönyv szerzője († 1938). 
április 29-én hunyt el 

építész, szakíró, a 
felépített első magyar vasbeton 

 színházépület tervezője (* 1877). 
én útjára indult az első 

Évfordulók, Emléknapok 

A méhek napja Magyarországon 
A katonai zenekarok napja 

április 30-án tette le beiktatása 
hagyományteremtő hivatali 

George Washington, az Egyesült 
ány alapján megválasztott első 

New York városában a 

Dr. BÁLINT LAJOS  
1980) 

z aulában lévő szobor felirata: 
1980. A gépgyártástechnológia 

professzora. 
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Bálint Lajos (Bukarest, 1911. ápr. 19. - † Bp., 1980. 
dec. 25.): gépészmérnök, egyetemi tanár. A bukaresti 
műegy.-en szerzett gépészmérnöki oklevelet 1938-
ban, majd a Malaxa-művekben lett üzemmérnök, 
később üzemvezető. 1943-ban került Csepelre, ahol a 
Weiss Manfréd cégnél lett üzemvezető, majd 1947-
ben az utódintézmény, a Csepel Művek 
Szerszámgépgyárának főmérnöke. 1949-ben a 
Nehézipari Központ, majd a Nehézipari Min., azután a 
Kohó-és Gépipari Min. osztályvezető-h.-e, majd 
osztályvezetője 1953-ig. Emellett 1948-tól az Áll. 
Műsz. Főisk. tanára és a BME-n a 
gépgyártástechnológia egyik előadója. 1953-68 között 
a miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en (NME) 
docens, majd egy.-i tanár, s emellett másodállásban 
1948-60 között a Műszaki Könyvkiadó munkatársa. A 
Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke 
1952-ben kezdte meg működését Kordoss József 
okleveles gépészmérnök vezetésével, aki akkor a 
Dimávag Gépgyár osztályvezető mérnöke volt. A 
Tanszék 1963-ra korszerű felszereléssel az akkori 
Egyetem legnagyobb tanszékévé nőtte ki magát, és 
országos elismerést vívott ki. 1963-tól Dr. Bálint 
Lajos tanszékvezetésével működött tovább 1968-ig. 
Mellette 1960-tól nyugalomba vonulásáig, 1976-ig a 
Gépipari Tehnológiai Intézet igazgatója - Kiemelkedő 
szerepe volt a gyépgyártástechnológia felsőfokú 
oktatása magyarországi megszervezésében, és az 
ehhez kapcsolódó gépipari technológiai kutatások 
megindításában. A "Forgácsoló megmunkálás 
tervezése" c. könyvét "Bálint Bibliá"-nak nevezték, 
amely a 70-es évekig a hagyomományos 
gépgyártástecnológia majd minden ágát tartalmazta. 
Tagja volt az MTA Gépészeti Bizottságának, továbbá 
elnökhelyettese a Nemzetközi Hegesztési Szövetség 
(IIW) Magyar Nemzeti Bizottságának. 1957-től 
szerkesztésében jelent meg a „Gépipari zsebkönyvek” 
sorozat. A Gépipari Tudományos Egyesület 
tiszteletére, 1985-ben alkalmi emlékérmet veretett. 
Főbb művei: „Fejlettebb gyártási rendszerek 
megtervezésének irányelvei” (Bp., 1953); 
„Szerkesztési és technológiai bázisok és méretek” 
(Bp., 1954); „Revolvereszterga-munkák 
technológiája” (Bp., 1955); „A forgácsoló 
megmunkálás tervezése” (Bp., 1958).  
 
 

Lósy-Scmidt Ede 
(1879-1948) 

 
Lósy-Scmidt Ede (Sepsiszentgyörgy, 1879. október 
27. – † Budapest, 1948. április 6.) műépítész, 
technikatörténész, tudományszervező, a Magyar 
Műszaki Múzeum alapítója.  
 
Az erdélyi származású Lósy-Schmidt Ede (1879-
1948), a hajdani sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégiumos diák, a későbbi technikatörténész, a 
budapesti Magyar Műszaki Múzeum megalapítója és 
első igazgatója, az első magyar nyelvű műszaki 

lexikon szerkesztője és több mint félszáz 
tudománytörténeti tanulmány szerzője középiskolái 
tanulmányait a szülővárosában lévő Székely Mikó 
Kollégiumban végezte. Felsőfokú tanulmányait a 
budapesti Királyi József Műegyetem műépítészeti 
szakosztályán kezdte majd, 1898-tól a németországi 
Hessen tartomány déli részén fekvő Darmstadt 
városában folytatta, ahol 1906-ban mérnöki oklevelet 
szerzett, majd hosszabb ideig tanársegédként 
működött. Ezután a sziléziai Breslauban 
(Boroszlóban) és Katowicében, majd az Osztrák-
Magyar Monarchia területén fekvő galíciai Krakkóban 
építésvezetőként munkálkodott. A század elején 
hazaköltözött, s 1908-tól a Magyar Királyi 
Államvasutak nagyszombati hídosztályának volt 
munkatársa. 1914-től a MÁV igazgatóság hídvizsgáló 
alkalmazottja volt. Mérnöki ambíciói mellett a ’20-as 
években bölcsészetet is tanult, s 1926-ban a Debreceni 
Egyetem bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1937-ben 
a Budapesti Tudományegyetemen magántanárrá 
habilitálták.  
 
A két világháború között könyvtárosként is 
tevékenykedett 1918-tól 1939-ig a Magyar Mérnök- és 
Építész Egylet könyvtárosa lett. Megszervezte az 
egylet technikatörténeti gyűjteménytárát. A 
gyűjteményt folyamatosan bővíti addig, míg sikeres 
kutatómunkájának eredményeként egy múzeumra való 
mennyiség össze nem gyűlt.  
 
Regényben is fel lehetne dolgozni az Országos 
Műszaki Múzeum végtelennek tűnő, lidércnyomásos 
történetét. Egy műszaki múzeum létesítésének 
gondolata és az alapításra tett első javaslat 1807-ből 
származik, amelyet csupán 14 évvel előzött meg a 
francia nemzeti ipartörténeti múzeum, a Conservatoire 
National des Arts et Métiers megalapításáról szóló 
határozat megszületése. Nemzeti büszkeségünk persze 
rögtön alábbhagy, ha figyelembe vesszük, hogy az 
első megvalósítás 1935-ben, körülbelül 140 évet késett 
a Conservatoire létrehozásához képest (és a 
történetnek még nincs vége). Elsősorban a műszaki 
értelmiséget képviselő Mérnök- és Építész Egylet 
érdeme, hogy a Műszaki Múzeum létesítésének 
követelését állandóan napirenden tartotta. 
Tudományos és társadalmi fórumok sürgetésére az 
1910-es évektől kezdve ismétlődően foglalkoztak 
kormányzati szinten is az alapítás tervével, míg végül 
Lósy Schmidt Ede, a Mérnök- és Építész Egylet 
főkönyvtárosa állította kész helyzet elé a 
kormányzatot. Az 1920-as évektől az egylet keretében 
megkezdett gyűjtőmunkája olyan eredménnyel járt, 
hogy a gyűjtemény múzeumi elhelyezést igényelt. A 
MÁV -ba olvadt Déli Vasút Mészáros utcai 
igazgatóságának harmadik emeletén kapott helyet, az 
e célra rendelkezésre bocsátott hét szobában 
megrendezett állandó kiállítás [1935], amely a magyar 
ipari múlt vázlatos fejlődéstörténetét mutatta be a 
kézműipartól a modern korszakig. Hézagossága 
mellett is ez volt az első, valóban múzeumnak 
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nevezhető gyűjtemény, amely termeléstörténeti 
múltunknak számos jelentős értékét tartalmazta, f
fejlődési összefüggéseiben. (lásd: [1.] „
műszaki múzeumai, 11. p.”) A teljes történetet az 
érdeklődő az idézet forrásául szolgáló kötetb
ismerheti meg.  

 
A párizsi Conservatoire National

Métiers (Az Ipar és Kézmű
Gyűjteménye). Alapításának körülményei a 
következők: egyes főurak, tudósok, fizikai 
csillagászati magángyűjteményeitő
párizsi Conservatoire National des 
világ legrégebbi ipari-műszaki múzeuma 
francia forradalom alapítása. III. Vendémaire 18
(1794. október 10.) a konvent Grégoire abbé 
előterjesztésére a következő dekrétumot szavazta meg:
1. §. Létre kell hozni Párizsban, 

Arts et Métiers néven és a mez
műipari bizottság felügyelete alatt mindenféle 
mesterség gépeinek, szerszámainak, 
modelljeinek, tervrajzainak, leírása
könyveinek nyilvános tárát, és a feltalált vagy 
tökéletesített gépek, szerkezetek eredeti 
példányait el kell helyezni a Conservatoireban.

2. §. Az érdeklődőknek meg kell magyarázni a 
mesterségek szerszámainak, gépeinek szerkezetét 
és alkalmazását. 

Később, 1798 júniusában a direktórium a forradalom 
első szakaszában feloszlatott királyi perjelség Saint
Martin-des-Champs rendházát jelölte ki a múzeum 
székházául, s a Conservatoire rövidesen el is foglalta 
az ősi klastromépületet. 
 
Dr. Lósy-Schmidt Ede, a Mérnök-
főkönyvtárosa, mint a MÁV fő
működőképessé azt a gyűjteményt, amely 
képezte az 1935-ben alapult első Országos Magyar 
Műszaki Múzeumnak, mely ekkor 
igazgatásával működött. Miután a MÁV
visszaigényelte az épületet, megindult az újabb méltó 
hely keresése. A kereső tekintetek az id
visszatért Kassa városára irányultak, s
teljes anyagát - 13 darab 15 tonnás fedett vasú
kocsiban - 1939-ben Kassára szállították
becsomagolva állt, majd az intézmény csak
november 11-én nyílt meg. Nem tel
1944. őszétől Kassa, a műszaki múzeummal együtt, 
ismét Csehszlovákiához tartozott 
forgatagában a gyűjtemény egésze elt
megsemmisült, a gyűjteménynek nyoma veszett
kalandok itt nem értek véget, hiszen talán a jelenlegi 
Országos Műszaki Múzeum története is fordulatosabb 
a kelleténél. Két születése (hiszen gy
ötvenévesek múltak, de hivatalos megalakulása óta 
csak harmincöt év telt el) után évtizedekkel is 
leírhatjuk róla, hogy egy olyan országos gy
filiálékkal is rendelkező (az egykori Ganz Öntöde, ma 
Öntödei Múzeum Budapesten, a gyönyör
ipari műemlékben található Elektrotechnikai Múzeum 
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jtemény, amely termeléstörténeti 
ős értékét tartalmazta, főbb 

[1.] „ Magyarország 
A teljes történetet az 

 az idézet forrásául szolgáló kötetből 

National des Arts et 
(Az Ipar és Kézműipar Nemzeti 

jteménye). Alapításának körülményei a 
őurak, tudósok, fizikai 

jteményeitől eltekintve, a 
 Arts et Métiers a 

szaki múzeuma — a nagy 
francia forradalom alapítása. III. Vendémaire 18-án 
(1794. október 10.) a konvent Grégoire abbé 

ő dekrétumot szavazta meg: 
 Conservatoire des 

néven és a mezőgazdasági-
ipari bizottság felügyelete alatt mindenféle 

mesterség gépeinek, szerszámainak, 
modelljeinek, tervrajzainak, leírásainak és 
könyveinek nyilvános tárát, és a feltalált vagy 
tökéletesített gépek, szerkezetek eredeti 
példányait el kell helyezni a Conservatoireban. 

knek meg kell magyarázni a 
mesterségek szerszámainak, gépeinek szerkezetét 

bb, 1798 júniusában a direktórium a forradalom 
 szakaszában feloszlatott királyi perjelség Saint-

Champs rendházát jelölte ki a múzeum 
székházául, s a Conservatoire rövidesen el is foglalta 

- és Építészegylet 
a MÁV főtanácsosa tette 
űjteményt, amely anyagát 

ő Országos Magyar 
szaki Múzeumnak, mely ekkor Lósy-Schmidt 

Miután a MÁV 1939-ben 
visszaigényelte az épületet, megindult az újabb méltó 

 tekintetek az időközben 
visszatért Kassa városára irányultak, s a Múzeum 

13 darab 15 tonnás fedett vasúti 
szállították, ahol évekig 

becsomagolva állt, majd az intézmény csak 1943. 
nyílt meg. Nem telt el egy év sem, és 

űszaki múzeummal együtt, 
 és a világháború 

jtemény egésze eltűnt vagy 
jteménynek nyoma veszett. A 

kalandok itt nem értek véget, hiszen talán a jelenlegi 
i Múzeum története is fordulatosabb 

Két születése (hiszen gyűjteményei 
ötvenévesek múltak, de hivatalos megalakulása óta 
csak harmincöt év telt el) után évtizedekkel is 
leírhatjuk róla, hogy egy olyan országos gyűjtőkörű, 

 (az egykori Ganz Öntöde, ma 
Öntödei Múzeum Budapesten, a gyönyörű bauhaus 

emlékben található Elektrotechnikai Múzeum 

Budapesten, a Kohászati Múzeum Miskolcon, az 
Aluminiumipari Múzeum Székesfehérvárott, a 
Vegyészeti Múzeum Várpalotán), patiná
amelynek még mindig nincs önálló kiállítóterme.
 
Lósy-Schmidt Ede kezdetben gazdasági
kérdésekkel, később technikatörténeti
foglalkozott. Alapvető jelentő
tudomány- és technikatörténeti munkái:
• Művelődéstörténeti vázlatok a magyar technika 

sok évszázados múltjából 
• A technika és az ipar Árpádok korabeli 

ősmagyar szókincse 
• A hortobágyi kőhíd építése Debrecen város 

mátai pusztáján. 1827 – 1833
• Feketeházy János, a szegedi Tisza

tervezője (Szeged, 1933) 
• A foszforos gyújtók: Rómer István és Irinyi János 

szerepe a gyújtók tökéletesítésében
1935) 

• A műszaki muzeális ügy fejlő
Magyar Műszaki Múzeum (Budapest, 1939)

 
Még MÁV f őmérnökként „A m
fejlődésének története Magyarországon a XVIII. 
század végéig” (1925.) c. művével a Magyar Mérnök
és Építész-Egylet Lipthay-díját nyerte el.
 

Tudomány- és technikatörténeti munkáival 
Schmidt Ede nagymértékben hozzájárult a gazdasági
műszaki emlékeink megőrzéséhez
magyar találmányok eredetét és jelent
azok csoportosítását is elvégezte.
közösen szerkesztették meg 1928
műszaki szótárat, a kétkötetes 
Kiemelten foglalkozott a hazai találmányok 
eredetének tisztázásával, a mű
szaknyelv kérdéseivel.  
 

 
Lósy-Schmidt Ede emléktáblája a szül

Sepsiszentgyörgyön szülőháza falán elhelyezett tábla 
őrzi emlékét.

 
 

ÁTTEKINTÉS A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ÁPRILISI  ESEMÉNYEIRŐL 

AM 2013. 04. SZÁM (ÁPRILIS)  

Budapesten, a Kohászati Múzeum Miskolcon, az 
Aluminiumipari Múzeum Székesfehérvárott, a 
Vegyészeti Múzeum Várpalotán), patinás intézmény, 
amelynek még mindig nincs önálló kiállítóterme. 

ezdetben gazdasági-műszaki 
technikatörténeti kutatásokkal 
ő jelentőségűek a magyar 

és technikatörténeti munkái:  
déstörténeti vázlatok a magyar technika 

 
A technika és az ipar Árpádok korabeli 

híd építése Debrecen város 
1833, (Debrecen, 1926) 

Feketeházy János, a szegedi Tisza-híd magyar 

A foszforos gyújtók: Rómer István és Irinyi János 
szerepe a gyújtók tökéletesítésében (Budapest, 

szaki muzeális ügy fejlődése hazánkban és a 
um (Budapest, 1939) 

mérnökként „A műszaki irodalom 
désének története Magyarországon a XVIII. 

űvével a Magyar Mérnök- 
díját nyerte el. 

és technikatörténeti munkáival Lósy-
nagymértékben hozzájárult a gazdasági-, 

őrzéséhez. Művei tisztázták a 
magyar találmányok eredetét és jelentőségét, továbbá 

t is elvégezte. Barát Bélával 
1928-ban az első magyar 

szaki szótárat, a kétkötetes „Technikai lexikont”. 
kozott a hazai találmányok 

eredetének tisztázásával, a műszaki irodalom és 

 

Ede emléktáblája a szülőházán 
őháza falán elhelyezett tábla 

rzi emlékét. 
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AZ ÁLLAMALAPÍTÁSTÓL AZ EGYETEM-ALAPÍTÁSOKIG MAGYARO RSZÁGON 
 
 „…Incipit prologus in cronicam Hungarorum…”, (itt 
kezdődik az előbeszéd a magyarok krónikájához),…” 
írta a szerző, az 1358. május 15-én a „Bécsi Képes 
Krónika”  élére, amely történeti mű szövegét képek és 
miniaturák díszítik. A „Magyarország  története 
képekben” című, 1971-ben kiadott mű szerkesztői 
előszavában, Kosáry Domokos, a Magyar 
Tudományos Akadémia akkori elnöke a következő 
gondolatokat fogalmazta meg: „…Közönségünk még 
mindig nem eléggé vette észre, hogy a 
„történelemtudomány” maga is szakma, amely más 
szakmákhoz hasonlóan, pontos anyagismeretet, 
mesterségbeli technológiai jártasságot, alapos 
hozzáértést kíván. Olyanok, akik bizonyára 
vonakodnának mások készületlen novelláit közölni, 
vagy saját lábukat szakértelem nélkül készített cipőbe 
szorítani, elég gyakran érzik feljogosítva magukat 
arra, hogy történelmünkről fellebbezhetetlen 
véleményt mondjanak, és felháborodjanak, ha a múlt 
olyan, amilyen, és nem olyan, amilyennek ők 
szeretnék.   …” [1.] 1  
 
A kereszténység felvételével és Szt. István (1000-
1038) királlyá koronázásával, a történelmileg nemrég 
még honfoglalását átélő Magyarország az európai 
államok közösségének része lett. A közigazgatás és az 
egyházi szolgálat sokoldalúan művelt személyeket 
igényelt. Mivel a könyvnyomtatást még nem ismerték a 
középkorban, a szellemi szükségletek kielégítéséhez a 
javak helyhez kötöttek voltak és nem szállíthatóak, 
csak egyes ritka helyeken fellelhetőek, így a tudásra 
éhes fogyasztók saját személyüket mozgatva, voltak 
kénytelenek az eredeti lelőhelyeiken felkutatni a 
rendelkezésre álló tudásbázisokat. Így alakulnak ki a 
12. században a „szellemi központok”, egy-egy 
kanonoki iskola, egy-egy könyvtár és az azzal 
foglalatoskodó néhány tudós körül az egyetemek, 
melyeket aztán a tanulni vágyók mindenfelől 
felkerestek. Kényszerből ölt testet tehát Európában az 
egyetem szükségessége. Az egyetemes műveltség 
megszerzéséhez Európa szerte több egyetemet 
alapítottak: Bolognában, Párizsban, Padovában. 
Ezeken az egyetemeken több magyar diák tanult. A 
párizsi egyetem diákja volt Anonymus, III. Béla 
jegyzője, s a padovai egyetemre járt Janus Pannonius. 
Magyar fiatalok tanultak a prágai, a krakkói, a bécsi 
egyetemen, majd Heidelbergben, Wittenbergben, 
Jénában, Halléban.  
 
A kimunkált emberfők sokasága kereste fel a 
közigazgatásra és az egyházi szolgálat feladataira 
felkészülendő az egyetemi városokat. Meglepő azonban, 
az a gyér számú és szegényes mennyiségű írásos emlék, 

                                                           
1  [1.]  Kosáry Domokos: „Magyarország  története  

képekben” Gondolat Könyvkiadó, Budapest 
1971. 

 

ami hazánkban az adott korból fennmaradt. Hogy ez 
mennyire így van, arra példa keresztény középkorunk 
első negyedévezredének szellemi kultúrprodukciója: 
1000-től 1241-ig, minden bizonnyal, feltétlenül a 
sokszorosát hozhatta létre a korszak írástudó 
értelmisége annak, ami írásos emlékként ebből a 
korszakból túlélte a tatárjárás elképzelhetetlen 
pusztítását. Az oklevelek írása már I. István korában 
megindult, bár ebből az időből ránk már csak későbbi 
átírásban maradt meg néhány darab. Hihetetlen, hogy 
egy egyébbként monumentális templomokat, várakat, 
palotákat létrehozó, Horvátországot, Szlavóniát, 
Dalmáciát, Rámát, Észak-Szerbiát s Halicsot 
Magyarországhoz kapcsoló, tehát egy félmillió 
négyzetkilométeres területű nagyhatalmat kiépítő 
negyedévezred többmilliós magyarsága, irodalomban 
csak annyit hozott volna létre amit a ”Halotti Beszéd”, 
amit a Pray kódex őrzött meg, az „István-legenda”, az 
„ Intelmek”, a „Gellért-legenda”, „Anonymus Gestája” 
és néhány irodalmi töredék, mint a „Tihanyi Apátság 
alapító-levele”, amit I. Endre adott ki 1055-ben, vagy 
az „Ómagyar Mária siralom” (1300 körül), stb. 
nyomorúságosan szegényes mennyisége. Ez egyszerűen 
lehetetlen! Amikor Szent Istvánnak (997-1038), Szent 
Lászlónak (1077-1095), III. Bélának (1172-1196) már 
volt udvari történetírója, elképzelhetetlen, hogy az 
európai középkor talán legműveltebb uralkodójának, a 
teljes teológiai műveltségű, eredetileg papnak szánt 
"Könyves" Kálmánnak (1095-1116), vagy a fényűző, 
nemzetközi udvart tartó, és előkelő külföldi rokonságú, 
jól ismerten hiú természetű II. Endrének (1204-1235) ne 
lett volna kódexírója? A kor akkori magyar királya, évi 
22 millió ezüstdénár jövedelmével, Európa legnagyobb 
jövedelmei egyikének volt élvezője. III. Béla (1172-
1196), akinek jegyzője, az Anonymus név mögött 
rejtőző Péter budai prépost a Sorbonne-ot végezte és 
nem ő volt egyedüli peregrinus. Szláv fordítás alapján 
tudunk pl. Kálmán király (1095-1116) korabeli magyar 
nyelvű regényes történetről, amely a trójai háborúról 
szólt s amelynek magyar eredetije nyomtalanul eltűnt. A 
királyi udvar, a 10 püspökség (Székesfehérvártól 
Gyulafehérvárig, Pécstől, Esztergomig) és a számos 
működő kolostor mellett, az 1000 és 1241 közötti 
negyed évezred hosszú idő szellemi alkotásainak 
mennyisége legalább a százszorosát kellene kitegye 
annak, ami megmaradt. IV. Bélától (1235–1270) több 
mint 1100 oklevelünk maradt. Könyvtárról, kéziratos 
kódexekkel, már a XI. században tudunk 
Pannonhalmán. Az is ismert számunkra, hogy a „szent 
királyok”-óta hozott törvé-nyek, dekrétomok száma 
közel tízezer példány. [2.] 2 (lásd: 1000 év törvényei 
http://www. /1000ev.hu/index ). A korszerű technológia 
nyújtotta lehetőségeket felhasználva, ami a gutenbergi 
korban fél könyvtárnyi lenne, a mintegy tízezer 

                                                           
2  [2.] 1000 év törvényei 1000-2003 

(http://www.google/1000ev.hu/index.php) 
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törvényünk Szent Istvántól egészen napjainkig, a 2003-
ban meghozottakig, az idézett forrásműben digitálisan 
teljes hozzáféréssel, a rendelkezésükre áll. Tekintsük át 
csupán címeit idézve a legfontosabb törvényeket 
időrendi sorban, ezzel is igazolva, hogy volt államélet a 
középkori Magyarországon: 
 
I. (Szent) István, 1000-1038 

Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve 
Előljáró beszéd 
1.  Fejezet az egyház állapotjáról és Isten házának 

tiszteletéről 
2.  Fejezet a püspökök egyházi hatalmáról 
3.  Fejezet milyenek legyenek a vádlók meg a 

tanuk? és hogy világi emberek papi renden 
valókat ne vádolhassanak 

4.  Fejezet a papok szüntelen és nehéz munkájáról 
5.  Fejezet a király engedelméről, hogy tulajdonát 

mindenki bírhassa 
6.  Fejezet a király és kincstár javai sértetlenek 

legyenek 
7.  Fejezet a vasárnap megtartásáról, hogy a 

munkának szünete legyen 
8.  Fejezet hogy vasárnap mindenki templomba 

járjon 
9.  Fejezet kántornapokon húst enni tilos 
10. Fejezet pénteken húst enni tilos  
11. Fejezet a gyónatlan megholtakról 
12. Fejezet a keresztyénség megtartásáról 
13. Fejezet az emberölésről, először is, ha 

történetből esik 
14. Fejezet azokról szól, a kik feleségöket ölik meg 
15. Fejezet a hitszegésről 
16. Fejezet a szándékos emberölésről 
17. Fejezet a szolgák felszabaditásáról 
18. Fejezet a templomi gyülekezetről és azokról, a 

kik mise alatt suttognak vagy fecsegnek 
19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok 

vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok 
vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell 

20. Fejezet szabad embert senki szolgaságra ne 
hajtson 

21. Fejezet azokról szól, a kik elszerzik másnak a 
vitézeit 

22. Fejezet a vendégek befogadásáról 
23. Fejezet arról, ha valakit megvernek, mikor a 

magáét keresi 
24. Fejezet az özvegyekről és árvákról 

 
I. (Szent) László (1077-1095) 

Szent László Király Dekrétomainak Első Könyve 
1.  Fejezet a másodnős papokról és diakonusokról 
2. Fejezet azokról szól, a kik szolgálóleányt 

vesznek feleség gyanánt 
3.  Fejezet a papoknak ideiglen adott 

engedelemről, hogy feleségökkel marad-
hassanak 

4.  Fejezet arról, ha a püspök enged azoknak, a kik 
tiltott házasságukat felbontani nem akarják 

5.  Fejezet az egyháznak igért adomány meg nem 
adásáról 

6.  Fejezet az egyház javainak a pap gondatlansága 
miá való vesztéről 

7.  Fejezet a háboru időkben elpusztult templomok 
felépitéséről 

8.  Fejezet a régiség miá romba dült templomokról 
9. Fejezet az izmaelita kalmárokról 
10. Fejezet a zsidókról, ha keresztyén asszonyt 

vesznek társul magokhoz 
11. Fejezet azokról szól, a kik vasárnap és 

ünnepeken templomba nem mennek 
12. Fejezet a mondott ünnepnapok megtartásáról 
13. Fejezet a parázna asszony megöléséről 
14. Fejezet arról, a ki gyertyát engedelem nélkül 

viszen el 
15. Fejezet arról, a ki kalmárkodás okáért ront 

ünnepet 
16. Fejezet a vasárnap megszegéséről 
17. Fejezet a jövevény egyházi személyekről 
18. Fejezet egyházi személyek egy helyben való 

megmaradásáról 
19. Fejezet mikor a nép az ő templomát megveti és 

elhagyja 
20. Fejezet a paráznaságon kapott asszonyról 
21. Fejezet miképen tartsák magokat az apátok az 
ő püspökeikhez 

22. Fejezet a pogány módra áldozók büntetése 
23. Fejezet az egyháznak adott javakról 
24. Fejezet egyházi javak megtalálásáról 
25. Fejezet az ünnepek megszegéséről és a hivek 

holt testének eltakaritásáról 
26. Fejezet arról, ha zsidó, ünnepnapon dolgozik 
27. Fejezet az apátok szabad népeinek 

tizedadójáról 
28. Fejezet a tüzes vas és forró viz próbájánál való 

tanuságról 
29. Fejezet a templomon kivül való misemondásról 
30. Fejezet a szabadok tizedadójáról és az egyház 

szolgálatába való szegődésökről 
31. Fejezet a hushagyatról 
32. Fejezet hajadon leányon vagy asszonyon való 

erőszaktételről 
33. Fejezet más püspökség határában levő barmok 

tizedéről 
34. Fejezet a lator asszonyok és boszorkányok 

meglakoltatásáról 
35. Fejezet arról, hogy miképen járuljon az apát 

vagy szerzetes a királyhoz vagy a püspökhöz 
csókadásra 

36. Fejezet az apát vagy szerzetes udvarlásáról a 
királynál 

37. Fejezet az ünnepi szent böjtök megtartásáról 
38. Fejezet a szent ünnepek megüléséről 
39. Fejezet a kalandosban ülő apátokról és 

szerzetesekről 
40. Fejezet azokról, a kik a tizedet eltagadják 
41. Fejezet a királyi palotára jövő peresekről 
42. Fejezet arról, a ki a király vagy a biró pecsétjét 

meg nem becsüli 
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Szent László Király Dekrétomainak Második Könyve 

1.  Fejezet arról, ha akármely főember közelvalója 
lop 

2.  Fejezet arról, ha szolga lop 
3.  Fejezet a tolvaj megkötözéséről 
4.  Fejezet a lopás vádjától való megtisztulásról, 

mikor az egész falu tolvajnak kiált valakit 
5.  Fejezet a lopott jószág nyomon kereséséről 
6.  Fejezet a birónak szolgaszemélyre vagy szabad 

emberre való törvénytételéről 
7.  Fejezet a lopott jószágot vásárló kalmárról vagy 

kereskedőről 
8.  Fejezet az emberölésről 
9.  Fejezet arról, ha valakinek családjabelije lop 
10. Fejezet arról, ha valaki az ő szolgáját éri 

lopáson 
11. Fejezet a más házára támadó nemesről vagy 

vitézről 
12. Fejezet a lopáson kapott szabad emberről vagy 

szolgáról, és a szabadoknak szolgaságra vetett 
fiaikról 

13. Fejezet arról, ha papi renden valók lopnak 
14. Fejezet a lopásban talált szabad emberről 
15. Fejezet hogy semmiféle kereskedőnek ne 

legyen szabad lovat vagy ökröt árulni vagy 
venni, hanem csak annyit a mennyi az ő 
szükségére kivántatik 

16. Fejezet arról, a ki lovat és ökröt árul a király 
engedelme nélkül 

17. Fejezet az ispánoknak az ő tisztségektől való 
megfosztásáról, ha az adást vagy vételt 
megengedik 

18. Fejezet a jövevény kereskedőről 
 

Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve 
1.  Fejezet a századosokról és tizedesekről 
2.  Fejezet azokról szól, a kik mások szolgáló 

népeit megtartóztatják 
3.  Fejezet a nádorispánról és az ő pecsétjéről és 

hatalmáról 
4.  Fejezet arról, ha akármely tolvaj a templomba 

menekedik 
5.  Fejezet a szolgáról vagy szabad emberről, ha 

ugyanazon vétek okából templomba menekedik 
6.  Fejezet a lopásban talált asszonyról 
7.  Fejezet a lopó leányról 
8.  Fejezet a tiz vagy hat dénár érőt lopó 

tolvajokról 
9.  Fejezet azokról, a kik tolvajt fognak 
10. Fejezet azokról, a kik hadjárat idején lopnak 
11. Fejezet a városról városra járó kereskedőkről 
12. Fejezet a nemes ember udvarában kapott 

tolvajról 
13. Fejezet a bitang jószág  szedőiről 
14. Fejezet azokról, kik a futó követektől 

elhagyatott lovat megtartóztatják 
15. Fejezet azokról, a kik megvetik a király 

törvényét 
16. Fejezet a birákról 

 
17. Fejezet a templomba futamló és magokat 

ártatlannak kiáltó tolvajokról 
18. Fejezet hogy senki ne merjen a tolvajjal 

megegyezni 
19. Fejezet a tolvajt senki ne vigye máshol való 

biró eleibe 
20. Fejezet a birtokba fogott jószágról 
21. Fejezet azokról, a kik másnak a szolgáját vagy 

cselédjét fogadják magokhoz 
22. Fejezet a letett és ujan rendelt birákról 
23. Fejezet az ál birákról 
24. Fejezet a pert halogató birákról 
25. Fejezet a pecsétküldő birákról 
26. Fejezet azokról, kik a biró pecsétjét semmibe 

veszik 
27. Fejezet azokról, a kik otthon vínak meg 

ügyökért 
28. Fejezet a futó követekről, hogy három 

mérföldön tul el ne vigyék a lovat 
29. Fejezet arról, a ki elveszett jószágát keresi 

 
Összesen 90 törvénycikk érhető el a kiválasztott 
korszakban! 
 
(Könyves) Kálmán, 1095-1116 
Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve 

Előljáró beszéd Szerafin Esztergomi Érsekhez 
1.  Fejezet az egyházaknak boldog István királytól 

rendelt adományokról 
2.  Fejezet az ispánokkal és más előljárókkal 

minden püspökségben tartandó zsinatról 
3.  Fejezet az ajánló levél nélkül bejövő idegen 

papokról 
4.  Fejezet hogy kezesség nélkül semmi jövevényt 

be ne fogadjanak 
5.  Fejezet a papok törvényre idézéséről 
6.  Fejezet papok és világi emberek közt indult 

perben való idézésről 
7.  Fejezet az ispánoknak a zsinaton elintézendő 

dolgaikról 
8.  Fejezet arról, ha két apátur perel egymással 
9.  Fejezet a király vagy herczeg főszolgáinak 

vagy udvari papjainak peres ügyeikről, 
melyeket a zsinaton kell törvénynyel meglátni 

10. Fejezet a birák makacskodásáról, mikor a 
zsinatra menni nem akarnak 

11. Fejezet arról, ha a király és herczeg főszolgái 
makacskodnak 

12. Fejezet a király és herczeg főszolgáinak 
biráikról 

13. Fejezet az ispánok törvénytevő hatalmáról a 
zsinaton 

14. Fejezet hogy világi biró egyházi személyre ne 
küldjön pecsétet 

15. Fejezet mindennemü adományok 
visszafoglalása, kivéve szent István adományát 

16. Fejezet a monostoroknak vagy egyházaknak 
ajándékozott halászó vizek elvételéről 
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 17. Fejezet hogy a szőllők, házak és 
földadományok bántatlan maradjanak 

18. Fejezet hogy az egyházaknak ajándékozott 
erdőket nem kell elvenni 

19. Fejezet a kiüzött lakosok elfoglalt földjéről 
20. Fejezet a királyoktól adományozott birtokok 

örökléséről 
21. Fejezet a pénzen szerzett örökségről, mely 

minden örököst illet 
22. Fejezet a tüzes vas és forró viz próbájáról. 

Micsoda helyeken lehessen? 
23. Fejezet hogyan kell az igaztalan birót pecséttel 

vagy pecsét nélkül törvényre idézni 
24. Fejezet a püspökök és ispánok igaz 

törvénytételéről és a meg nem jelenő 
peresekről 

25. Fejezet a vámok és adók tizedéről 
26. Fejezet arról, hogy a tanuk gyónjanak meg, 

minekelőtte tanuságot tesznek 
27. Fejezet arról, hogy a hamis tanukat annakutána 

ne bocsássák tanuságtételre 
28. Fejezet arról, ha a biró poroszlóját megveri 

valaki, és a verekedő megbüntetéséről 
29. Fejezet a poroszlók, mint szinte a tanuk 

meghihető voltáról 
30. Fejezet az igaztalanul eljáró poroszló 

bünhödéséről 
31. Fejezet a birónak a poroszló miatt való 

bünhödéséről 
32. Fejezet a más földjének elfoglalóiról és az ő 

büntetésökről 
33. Fejezet a kalmárok kétszeres adójáról 
34. Fejezet azokról, a kik tulajdon javaikat 

árulgatják a vásáron 
35. Fejezet a vendég lakos fizetségéről 
36. Fejezet hogy a király alá minden megyében 

lovat adjanak. Továbbá, a követek költségéről, 
mit a nádorispántól kapnak 

37. Fejezet a megyén való királyi 
törvényszolgáltatásról 

38. Fejezet arról, ha a király a vár népéből bocsát 
el valakit 

39. Fejezet arról, hogy szökevény várnépet a király 
engedelme nélkül senki magánál ne tartson 

40. Fejezet hogy régenten jövedelem szerint 
rendelnek vala vértes vitézeket 

41. Fejezet arról, hogy kóborló szolgának fél fejét 
nyirják meg 

42. Fejezet azoknak büntetésökről, a kik 
kóborlókat fogadnak fel a király engedelme 
nélkül 

43. Fejezet a kóborlónak kiváltásáról attól, a ki 
megtartóztatta 

44. Fejezet azoknak büntetésökről, a kik kóborló 
szolgákat adnak és vesznek 

45. Fejezet a szabadoknak a nyolcz dénáros adótól 
való mentségökről 

46. Fejezet az izmaeliták bevádolásáról, kik az ő 
magok szokása szerint élnek 

47. Fejezet az izmaeliták templomairól és azok 
ellátásáról 

48. Fejezet az izmaeliták házasságáról 
49. Fejezet arról, hogy az izmaeliták disznóhust 

egyenek 
50. Fejezet azoknak büntetésökről, kik a gyilkost 

magoknál tartják, továbbá az apagyilkosokról 
és más ilyenekről 

51. Fejezet arról, hogy a tolvajokat negyed napra 
állassák törvény eleibe, és ennek módjáról 

52. Fejezet annak büntetéséről, a ki méltatlanul fog 
meg valakit 

53. Fejezet annak büntetéséről, a ki ál tolvajt fogott 
54. Fejezet arról, a ki husz dénár érőt lop 
55. Fejezet azoknak büntetésökről, a kik puszta 

gyanuságból fognak meg valakit 
56. Fejezet a tolvajok büntetéséről, meg a tolvaj 

feleségéről és fiairól 
57. Fejezet a boszorkányokról 
58. Fejezet a magzatjokat vesztő asszonyokról 
59. Fejezet asszonyok elrablásáról 
60. Fejezet a bübájosokról 
61. Fejezet a paráznákról 
62. Fejezet arról, ha valaki lovát veszti a faluban, a 

hol a király leend 
63. Fejezet arról, ha utas emberek lovát lopják el 
64. Fejezet a panaszok megvizsgálásának idejéről 
65. Fejezet az ispánokról és vitézekről, kik az 

egyház ügyeiben hatalmat tulajdonitanak 
magoknak 

66. Fejezet a tizedet adó egyházi személyekről 
67. Fejezet a másodnős papokról 
68. Fejezet a misemondásról 
69. Fejezet a szentek ereklyéiről 
70. Fejezet a papi rend öltözetéről 
71. Fejezet a kántornapokról 
72. Fejezet a szent Háromság ünnepéről 
73. Fejezet a keresztyének temetéséről 
74. Fejezet a keresztyén cselédet tartó zsidókról 
75. Fejezet a földmívelő zsidókról, az ő 

jószágokról és lakóhelyökről 
76. Fejezet azon lakósok büntetéséről, kik magyar 

lovakkal idegenbe kereskednek 
77. Fejezet miféle szolgákat lehet eladni 

Magyarországon kivül? és szinte miféle 
barmokat és mi módon? és a törvénytörők 
megbüntetéséről 

78. Fejezet az adónak a király és ispán között való 
megosztásáról 

79. Fejezet arról, hogy az ispánok századonként 
szedjék az adót és vigyék be Esztergomba 

80. Fejezet a szabad tót jövevényekről, kik másnak 
a földjén munkálnak 

81. Fejezet a várbeliek fizetségéről 
82. Fejezet hogy senki a vámszedők pecsétje 

nélkül Magyarországból kimenni ne merjen 
83. Fejezet a hamis tanuk büntetéséről 
84. Fejezet a templomba menekedő tolvajokról 
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Kálmán Király Dekrétomainak Második Könyve 
1.  Fejezet a zsidókról 
2.  Fejezet a keresztyének és zsidók közt való 

kölcsönadásokról 
3.  Fejezet arról, ha keresztyének és zsidók adnak 

és vesznek egymás között 
4.  Fejezet a másodnős papok leléptetéséről 
5.  Fejezet a tizedről és a szolgák dénár adójáról 
6.  Fejezet a hűtelenség szégyenvallásáról 
7.  Fejezet az urokat elhagyó asszonyokról 
8.  Fejezet a parázna asszonyokról 
9.  Fejezet a másodnős papokat meg kell fosztani 

javadalmaktól 
10. Fejezet a házas papok szolgálatjáról 
11. Fejezet hogy senkinek a világiak közül ne 

legyen hatalma az egyházban 
12. Fejezet az ágyastartó papokról 
13. Fejezet arról, ha ünnepnapon árul valaki 
14. Fejezet azokról szól, kik az ünnepeket meg 

nem tartják 
15. Fejezet a házasságkötésről, hogy az egyház 

szine előtt legyen 
Összesen 100 törvénycikk született a kiválasztott 
korszakban! 
 
II. András, 1205-1235 

1222. évi törvénycikkek 
Előbeszéd 
1222. évi I. törvénycikk 
Szent István király ünnepéről 
1222. évi II. törvénycikk 
Hogy senki perbehivás nélkül el ne marasztassék 
1222. évi III. törvénycikk 
A nemesek és egyházak jószágának szabadságáról 
1222. évi IV. törvénycikk 
Hogy a nemesség az ő marhájával és birtokával 
szabad legyen 
1222. évi V. törvénycikk 
A megyés ispánok hatóságáról és a király falus-
ispánjairól 
1222. évi VI. törvénycikk 
A pártolkodókról, hogy tolvajt ne kiáltsanak 
1222. évi VII. törvénycikk 
A királynak az országon kivül való hadakozásáról 
1222. évi VIII. törvénycikk 
A nádorispán hatalmáról és a helyettes birákról 
1222. évi IX. törvénycikk 
Az országbiró hatóságáról 
1222. évi X. törvénycikk 
Hadban elesett jobbágyurak fiainak jutalmokról 
1222. évi XI. törvénycikk 
Vendégek avagy idegenek mi módon jussanak 
méltóságra? 
1222. évi XII. törvénycikk 
Akármi módon megholtak feleségének hitbéréről 
1222. évi XIII. törvénycikk 
Hogy a hatalmasok meg ne nyomoritsák a föld 
népét, se a szegénységet 
1222. évi XIV. törvénycikk 
Az olyan ispánról, a ki az ő vára népét megrontja 

1222. évi XV. törvénycikk 
A lovászokról, peczérekről és solymárokról 
1222. évi XVI. törvénycikk 
Hogy egész megyék ispánsága örökül ne adassék 
1222. évi XVII. törvénycikk 
Hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék 
1222. évi XVIII. törvénycikk 
A nemesek szabadságáról, hogy a király fiához 
mehessenek, és a király fia előtt elkezdett perekről 
1222. évi XIX. törvénycikk 
A föld népe és vendégek szabadságáról 
1222. évi XX. törvénycikk 
A tizedről 
1222. évi XXI. törvénycikk 
Hogy a püspökök ne adjanak a tizedből a király 
lovainak és a nép se hordjon tizedet a király 
jószágára 
1222. évi XXII. törvénycikk 
A király disznairól 
1222. évi XXIII. törvénycikk 
Az uj pénzről 
1222. évi XXIV. törvénycikk 
Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek 
1222. évi XXV. törvénycikk 
A sóról 
1222. évi XXVI. törvénycikk 
Hogy az országon kivül valóknak birtokot adni 
nem kell 
1222. évi XXVII. törvénycikk 
A nyestbőr adóról 
1222. évi XXVIII. törvénycikk 
Hogy a kit a törvény elmarasztott, annak oltalma 
ne legyen 
1222. évi XXIX. törvénycikk 
Az ispán jövedelméről és a királyi jövedelmekről 
1222. évi XXX. törvénycikk 
Hogy a nádorispánt, a bánt és a király és királyné 
országbiráit kivéve, senki két tisztet ne viseljen 
1222. évi XXXI. törvénycikk 
Hogy az előlbocsátott czikkelyek arany pecsét alatt 
irásba foglaltatván, különb-különbféle őriző 
helyekre adassanak és tétessenek el 

 
Összesen 32 törvénycikk íródott a kiválasztott 
korszakban! 
Majd folytatódik a sor az anjou- és a luxemburgi- házi 
királyokkal: 

 
I. (Anjou, Nagy) Lajos, 1342-1382 

1351. évi törvénycikkek 
(Anjou) Mária, 1382-1385 

1384. évi decretum 
(Luxemburgi) Zsigmond, 1387-1437 

1405. évi (I. decr.) törvénycikkek 
1405. évi (II. decr.) törvénycikkek 
1411. évi törvénycikkek 
1435. évi (I. decr.) törvénycikkek 
1435. évi (II. decr.) törvénycikkek 

 
és így tovább… 
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Bár a törvények összegyűjtésére és egységes kiadására 
Mátyás (1458–1490) adott ki először uralkodói 
parancsot, 1486-ból származó „decretum majusát” a 
kodifikáció első kísérletének nevezik, országunkban 
mégis úgy alakult, hogy ezt a tevékenységet Werbőczy 
István nádor, Telegdy Miklós érsek, Mosóczi Zakariás 
püspök és Zsámboky János tudós kezdték még a XV-
XVI. században. Ezt folytatták áldozatos munkájukkal 
olyan kutatók, mint például a két Kovachich, apa és fia 
a XVIII-XIX. század folyamán. A folyamat egyik 
csúcspontja a millennium tiszteletére 1896-ban kiadott 
sokkötetes „Corpus Juris Hungarici” volt, melyet 
Márkus Dezső szerkesztésében, Csiky Kálmán, 
Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen és mások 
közreműködésével állítottak össze. [2.]  
 
„A honalapítás évezredes emlékének törvénybe 
iktatásáról” az 1896: VII. törvénycikk rendelkezik 
[3.] 3 
„…(Szentesítést nyert:1986. évi május 14-én. 
Kihirdettetett: az „Országos Törvénytár”- ban 1896. 
évi május 31-én.) A magyar állam 1896-ban ezeréves 
megalapításának és fennállásának ünnepét üli. A 
törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti 
meg: 1.§. A magyar szent korona országainak 
törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni 
gondviselésnek, hogy Árpád és vitéz hadai által 
megállapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit 
bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó 
hazaszeretettel megáldotta, és az országot jó és 
balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok 
viszontagság között is fenntartotta….” 
 
Hogy a tatárjáráskor mi minden vált a lángok 
martalékává, elképzelhetetlen, Középkori kultúránkat 
"bizonyítékok hiányában" marasztalják el, és az ezt 
megelőző, pogánykori kultúránkkal is pontosan 
ugyanez az eset. Tipikusan "nyugateurópai" és 
tipikusan 19. századi (a német nemzeti nacionalizmus 
korszakából származó) „európai” történetszemléletünk 
rosszul értesült s mintha igazságtalan és helytelen 
értékítéletű lenne az ókori és koraközépkori lovas-
civilizációkkal szemben, s ennek következtében az 
európai ókorszemlélet valótlan, felemás és egyoldalú. 
Az "ókor" a nyugati történetszemlélet számára 
Mezopotámia, Egyiptom. Hellas és Róma, meg esetleg 
egy kicsit Kína és India is; és ez olyasféle szuggesztiót 
olt belénk, mintha ezeken kívül ókor nem is létezett 
volna, vagy legalábbis az ezeken kívül fekvő "ókor" a 
történelmen és az emberiségen kívüli mennyiséget és 
minőséget jelentene csupán. [4.] 4 
 

                                                           
3 [3.] Nagy Ferenc: „”Nóbel-díjasok üzenete a 

törvényhozóknak” PÜSKI Kiadó és BETTER 
Kiadó, Budapest 2001. ISBN 963 86040 6 9 

4  [4.] dr. Padányi Viktor:  „Dentu-Magyaria” 
www.google.hu/padanyi  
(letöltés: 2013. január 04.) 

 
A tipikusan 19. századi megalapozottságú történelem 
szemlélet két legnagyobb tévedése közül az egyik az, 
hogy ami nem-indogermán, nem-"nordikus", az nem 
"európai" A „Mediterránum”  határozottan elő-ázsiai 
származású tehát nem európai kultúrnépeit és azok 
mezopotámiai eredetű, tartalmú és karakterű 
kultúráját és civilizációját "Európa ókorának” és a 
"homo Europaeus" teljesítményének szemléli; a másik 
pedig az, hogy az "európai" tér Közép-Európától 
keletre eső és nagyobbik felének a nyugatinál 
összehasonlíthatatlanul magasabb rendű ókori és 
koraközépkori történetét egészen feltűnően 
agyonhallgatja. A dolgot még különösebbé teszi az a 
körülmény, hogy a mediterrán görög-, római- 
civilizáció kivételével - ha "Európát" illetően 
egyáltalán lehet önálló ókori civilizációról beszélni - 
ezt csak a földrész keleti felében a Káspi-Kaukázus-
Fekete-tenger - Al-Duna régiójában kereshetné, a 
saját földrésze számára önálló ókori civilizációt és 
történetet verbuváló európai igyekezet. Hiszen az 
idegen hódítókként "Európába" érkező idegen nyelvű, 
idegen- fajú és idegen civilizációjú és kultúrájú 
mediterrán kolonizátorok létesítményein kívül sem 
nyugaton, sem északon, sem délen, egyetlen város, 
egyetlen épület, egyetlen sor írás, egyetlen 
tudományos, vagy technikai, vagy művészi alkotás, 
egyetlen államalkotó nép, vagy politikai tett az u. n. 
"középkor" elindulásáig nincsen, sőt még a középkor 
első három évszázadában is csak egyetlen történelmi 
tárgyalásra érdemes, úgymond „európai” és 
"nordikus" tett van: a mediterrán kolonizáció 
eredményeinek elpusztítása! Európa nyugati, északi és 
középső térségében a középkor kezdetéig teljes a 
történelemelőtti félhomály, amelynek csak déli 
peremsávjába világít bele itt-ott a délről érkező 
mediterrán napsugár. "Nyugat-Európának" "ókora" 
nincs. Ókora csak Kelet-Európának van! [4.] 
 
A nagy „tengerparti-„ és „folyammenti-„ kultúrák és 
birodalmak kialakulásának, tündöklésének és 
hanyatlásának árnyékában ezeknek a 
megállapításoknak külön kiemelt jelentőségük van. A 
kontinenseknek ugyanis nemcsak parti régiója, 
hanem belseje is van, és az ókor kezdetén a nagy 
vizetlen térségek közlekedés - és ennélfogva 
társadalmak - híján vagy teljesen lakatlanok 
voltak, vagy legfeljebb kisebb folyók, patakok 
vidékén apró fejlődésre képtelen diaszpórák 
vegetálhattak rajtuk. Az emberiségnek hosszú 
évezredek fejlődésén kellett átesnie, míg képessé vált 
egy olyan civilizációs forma kimunkálására, amelynek 
segítségével a társadalomképződés belső kontinentális 
térségeken is lehetővé vált. Ennek a civilizációs 
formának kimunkálása forradalmat jelentett az ókori 
emberiség életében, hiszen a vízhez kötöttség 
bilincséből szabadította ki az embert.  
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Az a korszakalkotó társadalomtörténeti esemény, 
amely a társadalom-formálódást a kontinentális 
belső terekben is lehetővé tette s ezzel 
négyzetkilométerek tízmillióin indította el a történelmi 
értelemben vett életet, a lovaglás és a lóvontatás 
feltalálása volt, amely egy csapásra megszázszorozta 
a föld "lakható" felületét. [4.] A helyhez kötött "parti" 
civilizáció-forma mellett a „lovas” civilizációs-forma 
létrehozása az emberi intelligenciának egyik 
legnagyobb történelmi teljesítménye, hiszen az első 
csupán emberen kívül fekvő apriori természeti 
adottságokhoz és tényekhez való alkalmazkodás volt, 
a második azonban teljes egészében emberi alkotás. 
 
Ez a forma, amit az a körülmény hívott életre, hogy 
természetes útrendszerek, kiterjedt folyóvidékek, 
mediterráneumok kevés helyen adódnak, a Kr. e. 3. 
évezredben jött létre. Ennek a formának, mely két 
évezreden át élettel, történelemmel, társadalmakkal 
töltötte fel a "parti" jellegű sávok mögött ásítozó belső 
kontinentális térségeket és kiterjedt politikai kötelékek 
létrejöttét tette lehetővé, ugyanannak a géniusznak 
csodálatos intelligenciája volt a kimunkálója, amely az 
írást (értsd: ékírás!) és a tornyot (lásd: Bábel tornya!) 
kitalálta. A vizek háta helyett lovak hátára ültetett 
társadalom eszméje éppolyan korszakalkotó volt egy 
primitív és földhözragadt emberiség idején, mint a 
vasút a mozdony négyezer évvel később. 
 
A nem mediterrán eredetű civilizációs maradványok, 
szélesebb, törzsnél magasabb politikai szervezetek, 
hadseregek, adózás, építés, egyszóval történelmi-kor 
az ókor idejéből és a középkor első századaiból, csak a 
földrész keleti felében vannak. A nyugati részt egy 
központilag irányított és globálisan vezetett 
háborúban a keleti részből az un. 
„népvándorlás”hullámaiban, a keletről szátmazó 
hunok hódították meg és nem megfordítva. A keleti 
rész mintaszerűen megszervezett közigazgatási, 
diplomáciai és hadi gépezetéhez összehasonlítható 
nem-mediterrán politikai gépezet nyugaton nincs. A 
nyugati részen csak törzsfőnökök vannak; hordákról, 
klánokról, hadakról, nagycsaládokat összefogó 
nemzetségekről beszélhetünk, amelynek létszáma az 
ókorban és a koraközépkorban is csak néhány száz, 
esetleg egy-két ezer lélek. Ennél nagyobb: több 
hordát, nemzetséget magába záró, rokon hordák 
egyesüléséből létrejött, magasabb fokú társadalom a 
törzs (tribun), mint pl.: a Karoling birodalom csak 
később alakul ki.  
 
Azt a hatalmas arányú s világtörténeti 
következményeket maga után vonó háromszáz éves 
küzdelmet, amit Kr. előtt 50-től Kr. u. 250-ig a Káspi- 
Mediterráneum akkor már 2000 éves "szkitha" világa 
folytat Kína és Róma keletről-nyugatról egy időben 
fellépő nyomásával szemben, a maga globális 
egészében, és nem külső, hanem belső "turáni" 
szemléletben és előadásban még nem írta meg senki. 
Erről a világról, amelyet egy 2000 esztendős történet 

végén egy tíz emberöltőn át folyó makacs 
küzdelemben kelet felől Kína, nyugat felől Róma 
morzsol fel, nincs egységesen és centrálisan felépített 
kép, amely kidomborítaná, hogy a macedóniai Nagy 
Sándor kérészéletű ázsiai "világbirodalmának" 
széthullása és a macedoniai satrapák elkergetése után 
Kr. e. 250-ben újraszervezkedő Káspi-mediterrán 
világ, a tenger keleti régiójában ez időben 
újraszervezkedő hun királyság, a tenger déli-
délnyugati régiójában ugyancsak ebben az időben 
újraszervezkedő avar-úz királyság ("Parthia"), és a 
tenger nyugati régiójában, a Délkaukázus-Kur-Araxes 
vidékén újraszervezkedő szabir királyság (az u. n. 
"Scythia") ugyanazon fajhoz tartozó és azonos eredetű 
rokonnépek világa volt. A „turáni népek” civilizáltak 
voltak. 
 
A civilizáltság első kritériuma, az öltözködés 
célszerűsége. A civilizált világ ma mindenesetre nem az 
ókori parti népek (lásd: tengerparti- vagy folyammenti- 
kultúrák!), hosszú ingeinek, tógáinak, tunikáinak, 
dalmatikáinak, vagy a germánok elől-hátul lelógó és 
kétoldalt hónaljig szíjjal összefőzött ujjatlan 
ruhadarabjának modernizált utódait hordja, hanem a 
turáni lovas-népek nadrágjainak, csizmáinak, öveinek, 
sapkáinak, csatjainak, kesztyűinek, fehérneműinek, elől, 
középen végiggombolt, bevarrt ujjakkal ellátott 
"kabátjainak" szabásdivatban módosuló, de 
alapformájában évezredek óta ugyanazon lényegét.[4.] 5 
Pedig a ruhadarab neve magyarul "kabát",  és szumirul 
is, akkádul is "kabat". Ez a görögök, rómaiak, kelták, 
germánok által nem ismert ruhadarab ma a fehér 
civilizáció összes férfiai által viselt minden felső 
ruhadarabnak őse, a frakkot is beleértve. A honfoglaló 
magyarság könnyen cserélhető és mosható fehérneműt 
viselt a nyolcadik században is. Európa lakosságának 
legfelső rétege is csak a 12. században kezd fehérneműt 
használni s az európai ruhaanyag az előkelőknél is 
kizárólag primitíven kikészített bőr és durva szövet, 
vagy vászon. A lovas-társadalom és lovas civilizáció 
létrejötte a Káspi-mediterráneumban indult és 
ugyanannak az írni tudó, nyiratkozó, borotválkozó, 
fehérneműt viselő, rendszeresen fürdő, turáni fajnak volt 
a teljesítménye, amely már 7-8000 évvel ezelőtt 
toronymagasan emelkedett ki a földlakók makogó és 
torzonborz világából. Az európai öltözködés 
színvonaláról a 12 századig pontos képet nyújt Sydney 
Painter "A History of the Middle Ages" c. művének 
remekbe írt 4. fejezetében (Knight Kand Feasants). New 
York, 1954. 
 
A civilizált világ a régi római és germán lovaglás 
helyett, amely a kengyelt sem ismerte, ma kengyelt, 
nyerget, sarkantyút használ, amelyeket a turáni lovas-

                                                           
5  4.] dr. Padányi Viktor:  „Dentu-Magyaria” 

www.google.hu/padanyi  (letöltés: 2013. 01.04.) 
.idézet: Sydney Painter "A History of the Middle 
Ages" New York, 1954. 
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kultúrából hún, avar, magyar közvetítéssel kapott, és 
nem rögzített tengelyű kétkerekű római és germán 
talyigákra ül, hanem fordítható tengelyű, négykerekű, 
"nomád" civilizációban kifejlesztett magyar kocsikra, 
amelyeknek még a nevét is átvette. A "könnyű 
lovasságot", a "keleti" (!) szőnyeget, a kovácsolt 
fegyveracélt, a művészetté fejlesztett kardvívást, 
lovaglást, a "Blitzkrieget" éppúgy a turáni 
lovaskultúrától kapták a "parti" társadalmak, mint az 
ötvösséget, a lótenyésztést, a "szkíta" nyilat, a pányvát 
és még számtalan más egyebet, amiknek "turáni" 
eredetével nincs a világ tisztában, s ha valaki 
kimutatná, hogy mennyi alapeszköz és alapismeret 
"nem-árja" eredetű, az ellenlistán alig maradna valami. 
Bizony, a turáni lovas civilizáció emlékeit nemcsak a 
föld nyelte el, hanem saját becsvágyuk oltárán, az 
„árják” is! (Vesd össze Kosáry Domokos [1.] 
szerkesztői előszavában mondot-takkal!) 
 
A magyar ötvösipar a 9., 10., 11. századokban 
éppolyan ismert volt mint pl. a bolgár bőr, a "bagaria", 
vagy a damaszkuszi penge. A magyarok "lovait és 
ezüstjét" (értsd feldolgozott ezüst) igen sok 9., 10., 11. 
századi kútfő említi, mint keresett kereskedelmi árut. 
Árpádkori sírleletekben egész ötvös-felszerelések 
vannak halottakkal eltemetve. Az arab Gardizi (Kr. u. 
1050) egy régebbi arab munkából (Dzsajhani) idézi: 
"A magyarok bátrak, jó kinézésűek és tekintélyesek. 
Ruházatuk színes selyemszövetből készül, 
fegyverzetük ezüsttel van borítva, szeretik a 
fényűzést". A leírás természetesen az előkelőbbekre 
vonatkozik. Ezüst-ötvösiparuk egyébként exportra is 
dolgozik. 

 
A civilizáltság második kritériuma, a táplálkozás 
célszerűsége A honfoglalás előtti magyarság 
táplálkozására, a használt tápláló anyagokra, az 
Európában akkor még szinte teljesen ismeretlen 
fűszerűek hosszú sorára igen sok adatunk van. A főzés 
változatos és ízletes voltát aligha kell hangsúlyoznunk. 
A középkorban éppúgy, mint napjainkban nemzetközi 
hírű magyar főzésművészetet természetesen nem a 
mieinkhez képest még ma is kezdetleges európai 
főzéstől tanulta el a magyarság. ősi húspor és tejpor 
mint modern találmány, majd ezer évvel később válik 
a nyugati civilizációban ismertté és általánossá. A 
szegények és gazdagok táplálkozása között 
természetesen különbség van. Az étkezés szertartás 
volt őseinknél, a legegyszerűbbek házában is. Az 
ültetésnek megvolt az ősi rendje, az étkezésnek a 
szabályai. Az étkezéshez minden felnőtt férfi a saját 
kését használta - minden felnőtt férfinak volt kése és 
borotvája - s mivel sokat szerepeltek kásás és 
levesszerű ételek az étrendjükön, kellett használniuk 
kanalat is. Európában még a 17. században is kézzel 
ettek, a lerágott csontokat az asztal alá dobálták és a 
falat lenyelhetetlen részét a padlóra köpték az előkelő 
dámák is, pl. az angol királyi udvarban is. Az étkezés 
utáni hangos böfögés még a 17. század elején is úgy 
számított, mint az ételek jóságának a dicsérete az 

előkelő házakban. Hogy hogyan étkezhetett a köznép, 
és hogy hogyan étkezhettek a 8., és 9. századokban, az 
olvasó elképzelheti. A mai értelemben vett és ízesített 
főzés, főként az édességek készítése Európában a 
keresztes háborúk után, a 13. században kezd 
elterjedni a főúri házakban s a keletről származó 
ételek és fűszerek majd csak századokkal később 
kerülnek be, általában elrontott, ügyetlen, legtöbbször 
felismerhetetlen formában, a köznép főzésébe. Az ősi 
magyar fűszeres abálást és a különböző savanyításokat 
pl. az angol háztartásban ma sem ismerik. A 
táplálkozás minőségében és az étkezés módjában 
semmi esetre sem a honfoglalás előtti magyarság volt 
a "civilizálatlan" és Európa a "civilizált", hanem 
határozottan és vitathatatlanul megfordítva [4.] 6 A 
honfoglaláskori magyarság táplálkozásáról és étkezési 
rendjéről sok értékes adat található László Gyula: "A 
honfoglaló magyar nép élete" c. kiváló művében.  
 
Nem más a helyzet a civilizáltság harmadik kritériuma, 
a lakás célszerűsége, minősége és esztétikája területén 
sem,  noha csodálatosképpen éppen ezen a téren nézi le 
a 19. század történettudománya Európához képest 
"nomád" magyarságot a legjobban. Koraközépkori és 
ókori őseinknek az európai történettudósok által 
olyannyira lenézett "nomád sátrait", amelyeket néhány 
lelkes magyar tudós összehasonlító kutatásának 
eredményeiből s az ezeket igazoló és kiegészítő szumir  
nyelvi információkból ma már pontosan meg lehet 
rajzolni, az alábbiakban mutatjuk be:  
 
Az ősi magyar ház, amelyet borító anyagáról a vert 
gyapjúról, a kalimról neveztek szabir őseink népiesen 
"kamliknak", egy 7-8 méter átmérőjű és a középső 
pontján mintegy 4 és fél méter magasságú, kupola-alakú 
helyiség volt, szemben az egykorú Európa átlagosan 
2.70x3.60 m-es alapú és 2.20 m. magasságú, sárból 
tapasztott kamráihoz képest - (amelynek kicsi és üveg 
nélküli szellőző és világító lyukait fatörzsből hasított 
deszkadarabokkal zárták le) -valósággal terem, amelyet 
előre elkészített könnyű alkatrészeiből egy nap alatt fel 
lehetett állítani és egy nap alatt le lehetett bontani. A 
tekintélyes nagyságú épület teljes anyaga súlyban és 
terjedelemben egyaránt felfért két ökrösszekérre. 
Szerkezete az évezredek alatt tökéletessé vált 
építéstechnika csodája volt, talajrögzítése könnyűsége 
ellenére is kibírta az ázsiai óriás síkságok nagy 
szélnyomását, és szigetelése és ventillációja az 55-ik 
szélességi fokig lehetővé tette használatát. Strukturális 
alkatrészei a következők voltak:  

a.  az istenfa;  
b.  a két oldalborda;  
c. 24 szarufa és abroncsfák;  
d.  a karim ; 
e. a csicsák, vagy csücsök, vagy sisak, vagy csöcs;  

                                                           
6  [4.] dr. Padányi Viktor:  „Dentu-Magyaria” 

www.google.hu/padanyi  (letöltés: 2013. 01.04.) 
László Gyula: "A honfoglaló magyar nép élete" 
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f. a két aszkuppu (küszöb) ; 
g. a borító kalim (több darabból);  
h. a két kalincs (kulcs?) ; 
i. gamós cövekek és marhabőr szíjazat.  

Az "istenfa" egy átlagosan tíz centiméter átmérőjű, 
négyöles, nyílegyenes, fiatal fatörzs volt. A 
"házasodni" akaró legények első ténykedése egy 
megfelelő istenfa keresése volt, amit a tavaszi 
nedvkeringés megindulása előtt vágtak ki és a nősülési 
szándék komolyságának demonstrálására éjszaka 
leástak a kiválasztott lány szüleinek kamlikja elé. Az 
istenfának őszig kellett száradnia, akkor aztán simára 
faragták, sőt esetleg faragványokkal díszítették a 
felületét. 
 
Az "oldalborda" baltanyél vastagságú öles keményfa 
rudakból készült, úgy, hogy a közepükön keresztülfúrt 
lukaknál fogva kettőt-kettőt összeszíjaztak olyképpen, 
x alakban szétnyithatók legyenek. Az alsó és felső 
végeiken fúrt nyakuknál fogva azután tizenkét ilyen 
bordapárt összeszíjaztak. Az egész összecsukva egy 
ölelésnyi vastagságú köteget jelentett, 
harmonikaszerűen széthúzva viszont egy ca. 12 m. 
hosszúságú x-ekből álló bordafalat alkotott, amit 
félkörbe hajtva a másik, ugyanilyen oldalbordával 
illesztettek, a két érintkezési pontnál ajtónyílást 
hagyva, össze. Az egész egy 24-25 méternyi kerületű 
kört alkotott, amelynek középpontjában, ölnyi mélyre 
leásva, a négyöles istenfa állt.  
 
A "szarufák" szintén baltanyélnyi vastagságú két öles 
fiatal surjánok törzsei voltak, amelyeket kivágásuk 
után, nyers állapotban, íj-szerűen, adott görbületre 
meghajtva így kikötve szárítottak ki, amelyek így 
szarv-formájúkat megtartották (innen a név, szarufa). 
A mindkét végükön átfúrt lyukaknál fogva aztán alsó 
végüket a bordafal felső csomópontjaihoz, felső 
végüket pedig a karimhoz szíjazták hozzá, egymástól 
egyenlő távolságra. A bordafal minden 
csomópontjához tartozott egy szarufa, összesen 24.  
 
A „karimot”  képzelje el az olvasó egy négyküllős, 
vízszintes helyzetű keréknek fent a magasban, 
amelynek az istenfa jelenti a tengelyét. Helye az 
istenfa felső végétől lefelé, mintegy háromnegyed 
ölnyire ,lehetett, ahol az istenfába belefúrt 
főcövekekkel volt megrögzítve, valószínűleg úgy, 
hogy a négy küllője a négy világtáj felé mutatottá. Ez 
a karim a szegényebbeknél fából, a tehetősebbeknél 
fémből készülhetett. Átmérője 60-70 cm. lehetett, mert 
a küllők között egy ember át tudott bújni. A karim 
kerületéhez voltak hozzászíjazva a szarufák felső 
végei, 8-8 egy-egy küllőnyílásba. Az így kiformálódó 
félgömbalakú bordázat szarufáit bizonyára több 
gömbmetszet magasságában abrincsfákkal kapcsolták 
össze, hogy a szarufák egymástól egyenlő távolságra 
legyenek kimerevítve, a kör alakú bordafal talajon 
nyugvó alsó csomópontjait pedig gamós cövekekkel 
rögzítették az előzetesen egyenletessé tett talajhoz. Az 
így létrejött megmozdíthatatlan félgömbvázra 

feszítették aztán rá a kalim-borítást úgy, hogy fent, a 
karim belső köre fedetlenül maradt, vagyis a kalimot 
fent a karim kerületére szegték rá. Így egy égre néző 
kerek nyílás maradt az építmény tetején. E fölé a 
nyílás fölé került a csicsák, vagy sisak.  
 
A”csicsák”, vagy „sisak” egy lefelé fordított tölcsér 
alakú készítmény volt, amit az istenfa hegyére húztak 
rá. Kerülete valamivel nagyobb lehetett a karim 
kerületénél, egy arasz magasságban lehetett a karim 
felett (arasz ,- eresz). Így beengedte a fényt, kiengedte a 
füstöt, de nem engedte be az esőt. Anyagának a füstjárás 
és az esetleges szikrák miatt égetett cserépnek, vagy 
fémnek illett lennie. A kirgiz gyurtok tetőnyílásának 
lezárható voltából következtetve nem valószínűtlen, 
hogy a csicsáknak a kanimtól való magassága 
változtatható volt, sőt vihar esetén esetleg teljesen rá is 
lehetett a kanimra ereszteni.  A karim nyílásán keresztül 
távozott a füst, a karim és környéke tehát állandóan 
fekete volt. S ebben a tényben esetleg megtaláltuk 
"korom" szavunk eredetét is.  
 
Az „aszkuppu” (küszöb) szó második fele (kuppu) 
valószínűleg a turáni "kap" szóval azonos. A küszöb egy 
többé-kevésbé szabályosra faragott, hosszúkás, 
ajtóféltől ajtófélig (7) érő kődarab volt, amelyen átlépve 
lehetett a kamlik belsejébe bejutni, és az lehetett a 
jelentősége, hogy télen és vihar esetén a "kalincsot" 
leszorítsa.  
 
A „kalincs”  egy, a bejárati nyílás felső részéhez 
hozzávarrt téglalap alakú kalimdarab volt, amelynek 
alsó széléhez hosszában faszegély volt erősítve. mint a 
mai iskolai térképeknek. Jó időben a kalincs erre volt 
feltekerve. Rossz időben, vagy télen a kalincsot 
leeresztették, két szélét hozzászíjazták a bejárati nyílás 
két szegélyéhez, alsó részét pedig behúzták a kamlik 
belsejébe és rátették az "aszkupput".  
 
A fenti felsorolás megadja őseink házának általános 
szkémáját. Ezek a házak azonban, ha 
alapszerkezetükben és formájukban azonosak voltak 
is, anyagukban, minőségükben, kivitelükben és belső 
bútorzatukban a szegényességtől a gazdag fényűzésig 
rang és vagyoni helyzet szerint éppúgy különböztek, 
mint manapság. A szegények maguk készítette, 
ügyesebben, vagy kevésbé ügyesen előállított és 
kaláka-segítséggel összehozott, vagy a gazdagok 
elsőrendű mesterek által, válogatott anyagokból 
készített kamlikjai között szembetűnő volt a 
különbség, ami mindjárt a kamlik színében 
megmutatkozott. A szegényebbek olcsó kalimjába 
ugyanis belevertek mindenféle színű gyapjút, sőt, a 
ház körül és a szomszédságban összeszedhető egyéb 
szőröket is, ennek színe ennélfogva szürke s ilyen 
színű volt a kamlik maga is. A rangosabbak azonban 
csak fehér gyapjúból csináltattak kalimot, ezeknek a 
kamlikja tehát fehéren villogott a napsütésben, minél 
többet szítta a nap és verte az eső, annál inkább. A 
szegényebbek kamlikja előtt nem volt a hátaslovak 
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megkötésére való karókon kívül semmi s a ház mögött 
egy rögtönzött garád, téli szálláson egy náddal fedett 
verem, meg egy szabad tűzhely jelentette. A tehetősek 
kamlikja előtt díszesen faragott kopják várták a 
vendégek lovait, a ház mögött fedél a szabad tűzhely 
felett és fürdősátor, "fürdőcserge", verem és 
szolgalakások voltak. A szegényebbek csicsákja 
cserépből, esetleg vasból készült, a gazdagoké rézből 
volt díszesen kovácsolva, vagy fából, rézlápokkal 
borítva. Az előkelők ikerkamlikokat, vagy éppen 
hármas egybeépített kamlikokat építtettek, amelyek 
egymásba-nyíló ajtait függönyök választották el és 
egy, vagy három, vagy éppen hét lófarkas kopja adta 
tudtul a rangot a ház előtt.  
 
Még nagyobb különbségek voltak a kamlik belső 
felszerelésében, annak ellenére, hogy legmélyebb 
alapjaiban és civilizációs minimumában ez is egységes 
volt.  
 
A főbejárat és az istenfa közötti tér baloldali fele volt 
a ház előkelő helye, a fogadó, a "szalon", amelyet a 
szegényebbeknél gyékény, vagy egy darab kalim, 
tehetősebbeknél hófehér, kivarrott kalimtakaró, 
előkelő embereknél drága szőnyeg borított az istenfát 
körülvevő padka tetejétől csaknem a bejáratig. Az 
istenfa mögött, a kamlik közepén volt a padkás, nyitott 
tűzhely, amelyet főzésre még a szegényebbek is csak 
télen használtak. Kultikus hely volt ez, családi 
szentély. A padkákon az ősök, az "ízek", a családi 
szellemek szimbólumai, apró szobrocskák voltak, a 
Gellért-legenda "szkitha bálványai".  
 
A kamlik fala mentén a főbejárattól bal felől 
bőrzsákokban, "buginokban", "bugyor"-okban a család 
ingó vagyonát, nyílhegyeket, zablákat, kengyeleket, 
kikészített bőröket, feldolgozásra váró tiszta gyapjút, 
nem használt ruhákat és tartalék élelmiszerűeket 
tartottak, jobbra a bejárattól pedig ülő- és fekvőhelyül 
is szolgáló fedeles ládák sorakoztak, a 
szegényebbeknél egyszerűek, szegényesek, a 
gazdagoknál díszesen faragottak. A ládák sora után az 
asszonyok és gyermekek fekhelyei következtek. A 
falon körben különböző eszközök voltak felakasztva, 
edények, cserép holmik, íjak, kardok, pányvák, 
nyergek, karikás ostorok stb., a gazdagoknál 
zsákmányolt tárgyak, fémpajzsok, sisakok, drága mívű 
kardok, arany, ezüst edények. Az előkelők 
kamlikjainak a falai belülről könnyű textilanyagokkal 
voltak bevonva. Zemarkhos, a bizánci császár Isztemi 
kök-türk kagánhoz küldött követe álmélkodva ír a 6. 
században az előkelő kamlikok fényűző belső 
berendezéséről, amely "a bizánci császári palotába is 
beillenék".  
 
A kamlik pontos körben felállított két oldalbordáját a 
talajhoz hozzárögzítő cövekeket "sátorfáknak" hívták 
éspedig azért, mert ugyan ilyeneket használtak a hadi 
táborozások idején rögtönzött csitárok, sátorok, 
csótárok lerögzítéséhez is. Kívülről befelé ferdén 

verték őket "kalapáccsal" a földbe és a kamlik 
lebontásakor a gamó alá feszített rúddal húzgálták ki. 
A házbontásnak s az alkatrészek felcsomagolásának 
utolsó mozzanata a földön szanaszét heverő kihúzgált 
sátorfák összeszedése volt s a mozzanat 
szólamkincsünkben a mai napig megmaradt.  
 
Az ősmagyar lakás a fényt fejezte ki. Ilyenek voltak 
őseink otthonai. A szegényeké szegényes, a gazdagoké 
fényűző, hanyagoké rendetlen, piszkos, a szorgalmasoké 
tiszta rendes. Mindenesetre tágas volt, jól szellőző, 
egészséges és világos még modern követelmények 
szerint is.  
 
Összehasonlításul most vessünk egy szakszerű pillantást 
8-10. század Európájának lakásviszonyaira. A 
szemléhez a kitűnő new-yorki professzornak, Sydney 
Painternek pár idézett munkáját fogjuk használni, 
amelynek pontos szemléletesen megrajzolt korképe 
nagyon szépen megegyezik Godefroid Kurt brüsszeli 
egyetemi tanárnak a század elején megérdemelt, 
feltűnést keltő brilliáns munkájával [4.] 7 
 
A mű részletes lakásleírást a 10.-11. század Európából 
ad - Árpád és Könyves Kálmán közti idő ez nálunk és a 
tipikus lovagi, főnemesi "kastély" leírását adja. A kép 
tehát több mint négyszáz évvel későbbi a fentiekben 
nyújtott szabir-magyar képnél és nem a tipikus európai 
átlaglakást adja - mert ilyen Európában nincs. hanem 
csak egy kivételes kisebbség lakáscivilizációját, de a 
képből könnyen kiértékelhető, hogy hogyan lakott a kor 
Európájának 80 százalékát jelentő paraszt.  
 
A tipikus "lovagvár" és főnemesi rezidencia a 12. 
századig két szorosan egymás mellett fekvő igen tágas 
udvar, amelyeknek négyszögei földhányással vannak 
körülvéve. A földhányáshoz kitermelt föld helye egy 
széles és mély árkot képez a két udvar körül, amelyekbe 
a közeli folyó vizét eresztik bele. A főudvart egy az 
árkon keresztül vert fahíd köti össze az előudvarral. A 
körbefutó földsánc tetején fatörzsekből hasított 
deszkapalánk fut körül. A főudvarnak a másik udvarba 
átvezető hídbejárattal ellenkező végén van egy, a 11. 
századig általában fatörzsekből és hasított deszkákból 
összerótt zömök, toronyszerű épület. Ez a lovagi 
rezidencia. Az előudvaron gazdasági épületek vannak és 
baj esetén ide húzódnak be a "várkastély" birtokának 
parasztjai a környező sárkunyhókból. Kőépületek csak a 
12. században kezdenek megjelenni. A kastély és annak 
életmódja az európai civilizáció 11. századi színvonalán 
Sydney Painter leírásában a következőképpen fest:  
"…A feudális osztály élete egyszerű volt és nyers, s 
tagjainak alig volt több fényűzésben részük, mint a 
parasztoknak, akik uraik földjeit művelték. Egy 
lovagnak bőségesen állt a rendelkezésére minden, amit a 
földjei termeltek. Ehetett kenyeret és vadhúst, amennyit 
bírt és ihatott bort, vagy sört, amennyi belefért.  

                                                           
7
  4.] dr. Padányi Viktor:  „Dentu-Magyaria” 

www.google.hu/padanyi  (letöltés: 2013. 01.04.) 
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Azonban, bár ennivalója mennyiségben határtalan 
volt, messze volt attól, hogy változatos legyen. Gyapjú 
ruhája is volt, amennyit el tudott nyúzni, ezeket 
azonban a feleségének és cselédlányainak 
meglehetősen ügyetlen kezei szabták. Egyszóval, több 
ennivalója és ruhája volt, mint a parasztoknak, a 
minőség azonban ugyanaz volt".   …” "A lovagi 
kastély rendkívül egyszerű volt és nagyon 
kényelmetlen lehetett. Általában két helységből állt, a 
csarnokból és a kamrából. Hivatalnokaival, 
vazallusaival és parasztjaival a lovag a csarnokban 
intézte az ügyeit. Itt evett kecskebakokon 
keresztülfektetett deszkákból készült asztalon. A 
csarnok, amelyet szolgák, fegyveresek, prostituáltak, 
vendégek és a lovag és családja töltöttek meg, vad 
összevisszaság színhelye volt általában. Éjjel, részben 
az asztalokon, részben a padlón, itt aludt a cselédség. 
A kamra az uraságnak és családjának magánhelyisége 
volt.  
 
Magasrangú vendégeit itt szórakoztatta. Éjjel az 
uraság, felesége és a gyermekei itt aludtak ágyaikban, 
személyes cselédjeik pedig a földön. Egyes esetekben 
egy-egy nagyon nagy úrnak kápolnája is volt a 
kastélyban. A 12. századra kelve néhány kastély már 
annyira fényűző lett, hogy öltözőszoba is volt a 
kamrához ragasztva. A kastélyok nagyon hidegek és 
huzatosak voltak. Az ablakok vagy nyitottak voltak, 
vagy pedig deszkákkal voltak takarva. Ha a kastély 
faépület volt - mint ahogy a 13. századig legtöbb az 
volt - a lovagnak nem volt fűtése. A kőből készült 
kastélyokban lehetett tüzet rakni, mivel azonban 
kémények csak a 12. század vége felé kezdenek 
megjelenni, a füst elviselhetetlen lehetett. Valószínű, 
hogy ha közülünk valakinek választást ajánlottak 
volna egy téli éjszakát az uraság, vagy a jobbágy 
lakásában tölteni, az illető a meglehetősen szűk 
sárkunyhót választotta volna a helyes kis (nice) meleg 
disznókkal egy társaságban".  
 
Íme így festett a főúri réteg lakáskultúrája és európai 
"civilizációja" a 11. században. Próbálja elképzelni az 
olvasó ugyanezt a 8-dikban, és próbálja elképzelni a 
szabad parasztokét és jobbágyokét. Aztán eszközöljön 
összehasonlítást!  
 
Egy összehasonlítást e sorok írója is tesz. Az orosz 
archeológiai leletek pontosan ugyanilyen 
rendszerűnek mutatják a hun várkastélyokat azzal a 
két különbséggel, hogy ott a lakótorony több emeletes 
és általában kőből, vagy vályogból épül, és egy 
központi kazánból légfűtése van nemcsak a 
főépületnek, hanem a főudvar kis lakóházainak is. Kr. 
e. az 5: században. Ezerhétszáz évvel a 12. századi 
európai civilizáció előtt.  
 
A "civilizáltság" negyedik, s talán legdöntőbb érték 
meghatározója a hygiénia, a tisztaság. Ha szemügyre 
vesszük a turáni népek "barbár", de viszont gondosan  

 
borotválkozó világát a testi tisztaság szempontjából, 
meglepő adatokra bukkanunk. Az első mindjárt az, hogy 
a világ három legfigyelemreméltóbb fürdésrendszere, a 
török fürdő, a japán fürdő és a finn szauna, mind - 
turáni. A koraközépkorban a "szkitha" fürdő olyan híres 
volt, hogy Konstantinos Porphyrogenitos bizánci 
császár hadjáratokra és vadászatokra "szkitha 
fürdőcsergét" vitetett magával.  
 
Azonfelül, hogy a turáni népek fejlett hygiéniája és 
tisztaság szeretete alól a honfoglalás előtti magyarság 
sem valószínű, hogy kivétel lett volna és a felsőbb 
társadalmi réteg egész biztosan rendszeresen fürdött, e 
sorok írója azt hiszi, hogy a honfoglalás előtti magyar 
tömegeknek, a köznépnek a tisztálkodási rendszerére 
vonatkozóan is felfedezett egy nagyon sokat elmondó 
adatot. A dolog eléggé érdekes, és talán jelentős is, 
némileg részletesebb megtárgyaláshoz. Ez annál inkább 
szükségesnek látszik, mert az alább következők 
ellentétben állnak Solymossy Sándor és László Gyula 
feltevéseivel.  
 
A "japán fürdőből" a "török fürdőből", a finn 
"szaunából", a "szkitha fürdőcsergéből", az ősi kerekes 
"fürdőkocsiból" kiindulva, a hetenkint pénteken 
zuhanyozó (láds: „…Szita-szita péntek, szerelem 
csütörtök,  pap szerda…” szövegű mondóka igazi 
jelentését!), gondosan borotválkozó barbár és 
civilizálatlan "nomád" magyarság higiéniája felől 
megrajzolható kép, úgy hisszük megbízható, s a tágas 
kamlik a rendszeres téli tisztálkodást is minden 
nehézség nélkül lehetővé teszi.  
 
A civilizált, és „felsőbbrendű” Európa lakóinak messze 
túlnyomó zöme ezekben a századokban hosszú hajat és 
szakállt viselt, az olló és a borotva a mediterrán sávoktól 
északra ritkaság. Fehérneműt nem hordanak, tehát nincs 
mit hetenkint váltani, fürdeni a legelőkelőbbek 
kivételével télen soha s nyáron is csak alkalomszerűen 
fürdenek, a koraközépkori egyház, mint erkölcstelen, 
bűnre vivő alkalmat, egyébként is kárhoztatja a fürdést, 
különösen meztelenül. Fürdők, sem közfürdők, sem 
magánfürdők nincsenek Európában még az újkor első 
századaiban sem nem még a középkor elején. A földrész 
lakosságának 90 százalékát jelentő szegény nép az 
alváshoz még le sem vetkőzik.  
 
Európa a 11. század végéig nem ismeri a cukrot, 
ismeretlen a kémény s ha télen tüzet gyújtanak, a lovagi 
"kastélyokban" is a szoba közepén rakják, mint a 
szabadban. Ismeretlen a gyertya és még inkább a 
"görög" olajmécses, csak fáklyákkal világítanak, 
ismeretlen az ablak, még a nyitható deszkatáblás ablak 
is, ismeretlen a csizma, ismeretlen a fehérnemű, 
ismeretlen a szőnyeg és nagyon ritka a ló. Ismeretlen az 
égetett tetőcserép és a tégla, még a kastélyokat is 
zsupszalmával, meg hasított deszkatetővel fedik.  
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Nincsenek iskolák, Európa lakosságának 99 százaléka 
analfabéta, még a vidéki papság is írástudatlan. 
Ismeretlen Európában, nemcsak a 11. századig, hanem 
még sokáig azután is a kocsi, csak a kétkerekű talyigát 
ismerik. A 8. század elejéig ismeretlen a kengyel és a 
nyereg és ismeretlen a lovasharc. A durva vásznon és 
a durván szőtt gyapjúszöveten kívül semmi más 
textilanyagot nem ismernek s a bútorzatot kecskelábas 
asztalok, lócák és ládák jelentik. A 8., 9. és 10. századi 
Európának csak egy része, s az is csak ceremóniáiban 
keresztény, erkölcsében és fegyelmében nem az. 
Egynejűség van ugyan, azonban minden lovagi, grófi, 
főnemesi és királyi háztartásban ott élnek a feleségen 
kívül az uraság ringyói is, minden jobbágy-leány és 
jobbágy-asszony szabadon használható tulajdon. A 
felsőbb réteg sokat és a teljes eszméletlenségig iszik, 
az asszonyok is, s az alacsonyabb rétegek azért nem 
isznak annyit, mert nincs mit. A gyümölcs, a 
szőlőtermelés, és a mediterrán sávon úgy-ahogy 
megmaradt egykori római gyümölcstermelés 
leszámításával, kizárólag csak erdőn gyűjtött 
vadgyümölcs. Mivel a burgonya Európában ismeretlen 
– és csak a 17. században kerül Európába - az egyetlen 
tömegtáplálék a kenyér. A parasztok némi nagyon 
kevés húson és vadgyümölcsön kívül szinte kizárólag 
kenyéren élnek. Állataik legnagyobb részét a 
legfontosabbakon kívül, ősszel leölik, s ilyenkor egy-
két hónapon át esznek húst (a konzerválást nem 
ismerik) mert rendszeres takarmányozás nélkül csak a 
disznó és a szárnyasok tudnak kitelelni.  
 
A verés, a legbrutálisabb fokig és formában az élet 
mindennapos tartozéka. A lovagon, a grófon, az 
uraságon kívül kivétel nélkül mindenkit ver valaki. 
Verik a parasztot a csatlósok, ispánok és belső 
szolgák, verik a szolgákat és a csatlósokat és verik a 
feleségeket, a legmagasabb rangú úrnőket is a férjek. 
Az egyház próbál valamit segíteni - a fennmaradt 
egyházi törvények és előírások pl. megszabják, hogy 
milyen hosszúságú, vastagságú és súlyú botokkal 
szabad verni a feleséget - erre azonban nem sokat ad a 
teljhatalmú férj, különösen ha részeg, márpedig 
estefelé majdnem mindig az. Az emberölés - 
különösen az alacsony réteghez tartozók megölése - 
nem nagy dolog s ha egyáltalában kap, büntetést a 
lovag meg a gróf magasabb rangú hűbérurától érte, ez 
a büntetés enyhe, legtöbbször dorgálás. Még tréfából, 
szórakozásképpen is akasztatnak - egykori forrás-
adatok szerint. Keresztmetszetben, íme, ez a 8. és 9. 
század Európájának civilizált indogermán világa.  
 
A kor ridegen, de becsületesen megrajzolt képében az 
a fontos, hogy az olvasó ne elszigetelten, hanem 
egymás mellé állítva lássa az európai felsőbbrendűség 
és civilizáltság meg a turáni alacsonyrendűség és 
civilizálatlanság  sunyi "történettudományos" 
legendáit. A civilizációk színvonalát nem az határozza 
meg, hogy hogyan él néhány tucat, vagy néhány száz 
kiválasztott és hány templomot és palotát és győzelmi 
oszlopot és diadalívet emelt egy-egy ember, vagy egy-

egy kis hatalmi csoport hiúsága kifosztott, 
rabszolgamunkára szorított és meggázolt népek 
vagyonából. Civilizációk igazi színvonalát nem a 
talmi-ragyogás, hanem a magasság és mélység 
mennyiségei között vont intelligens középarányos 
mutatja és a történettudomány romok és írások 
nagyszerűségén lelkendező értékrendszere ebből a 
szempontból is revízióra szorul.. Őseink átlagos 
életszínvonala sokkalta magasabb volt az egykorú 
Európa életszínvonalánál. Bármelyik nemzetségbe 
beleszületett ómagyar, akár szegény volt, akár gazdag, 
személyében független, elöljáróit kivéve az összes 
többiekkel egyenlő volt szabad akarattal, 
fegyverviselési és használati joggal, önbíráskodási 
szabadsággal, cselédjeivel és rabjaival 
emberségesebben bánt, átlagos egészében 
egészségesebben és kényelmesebben lakott, jobban és 
szebben öltözködött, jobban táplálkozott és asszonyát, 
ha "ura" volt is neki, jobban megbecsülte Európa 
átlagánál.  Nem örökölt kész városokat, épületeket, 
intézményeket és útrendszereket egy idegen 
civilizációtól. Nem voltak más civilizációból készen 
kapott bazilikái és parthenonjai, de nem voltak 
nyomorúságos veremlakásai és undorító külvárosi 
odúi sem. Kamlikjai voltak.  
 
Ezek a kamlikok Közép-Ázsiától az avar birodalom 
Alpokig nyúló határáig jelentéktelen eltérésekkel 
ugyanolyanok voltak mindenütt a roppant turáni 
élettérben. Ilyenek voltak a Don túlsó oldalán a 
kazárok házai is, ilyenek voltak Dentu-Magyariától 
jóval északabbra, a nagy Don-kanyarban az onogurok 
házai is, hiszen ez a roppant kiterjedései világ Tibettől 
az Alpokig rokonnépek azonos világa volt. És ahogy 
ma Londonban, Párisban, Münchenben, Rómában 
ugyanazokat a ruhákat látja az ember, a ruházat is 
lényegében ugyanaz volt az Altáj-vidéken, a Káspi-
tenger déli csücskénél, a Volga parton, a Dnyepernél, 
vagy a Tisza mentén egyaránt. Mivel pedig kisebb 
nagyobb dialektikus, vagy szókincsbeli eltéréssel a 
nyelv is majdnem ugyanaz volt, nem csoda, ha az ebbe 
a világba betévedő idegen a belső viszonyok 
ismeretének hiányában nem nagyon tudott ezek között 
a népek között különbséget tenni. A bizánciak, meg az 
arabok ez egyszerűség kedvéért "türköknek" nevezték 
mindnyájukat.  
 
Az ősidők óta katonailag szervezkedett „turáni 
katonanépek” esetében a "törzs" létszáma már az ókor 
vége felé is meglehetősen egységes, körülbelül 50-
60.000 fő. A turáni népeknél a "törzs" kritériuma 
katonai kritérium. Törzs az, amely már Kr. e. 270 óta 
tízes számrendszerű szerint felépített véderő 
szervezetekhez egy "tuman"-nal (magyarban 
"tömény", 10.000 fegyveres, mai kifejezéssel 
hadosztály) járul hozzá, márpedig 10.000 fegyveres 
(20 %) körülbelül 50.000 lelket jelent. Ha egy törzs 
továbbszaporodik, kettéhasad, ha valami katasztrófa 
következtében létszáma nagyarányú csökkenést 
szenved, más törzsbe olvad bele, de a törzs minimális 
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létszáma mindig ugyanaz. Amikor tehát mi "törzsről" 
beszélünk, mindig egy ca. 50.000 lelket kitevő 
szervezett embermennyiségre gondolunk. Mivel pedig 
egy-egy "nép", egy-egy turáni törzsszövetség, 
legalább három törzs kell, hogy legyen három törzsnél 
kisebb törzsszövetségről nem tudunk egy nép - turáni 
fogalmak szerint - feltétlenül több, mint 104.000 lélek. 
A honfoglalást végrehajtó magyar nép létszáma 
mintegy 400.000 lélek . 
 
Ha mármost kvantitatív meghatározási alapként 
elfogadjuk, hogy egy "nép" a koraközépkorban egy 
százezer főn felüli mennyiségű népesség, egyszerre 
kiderül, hogy a "nomád nép" kifejezés, a jelenlegi 
általános szóhasználat értelmében képtelenség. 
Százezres létszámú főtt étellel táplálkozó embernek 
évi sószükséglete a legnagyobb takarékossággal is 
2500 mázsára rúg, amiről gondoskodni kell, mint a 
vízről és levegőről, márpedig barangoló 
életmóddal, itt-ott, úton-útfélen felszedni, 
összelopkodni, vagy összerabolni ennyit nem lehet. 
A só szállításnak rendszeresnek kell lennie és ez, 
egy 100.000-es embertömeg esetében expressis 
verbis vagy bányászatot, vagy kereskedelmet 
involvál, s egy 400.000-es társadalom esetében még 
inkább. Egy 100.000-es, vagy éppen 400.000-es, 
tömegű társadalom háziiparilag elő nem állítható 
felszerelése (vas, fegyver, jármű) akkora 
mennyiségű állandó szükséglet, amit barangolás 
közben előállítani nem lehet, hisz pl. 10.000 harcos 
évi nyílhegy-szükséglete még béke idején is kitesz 
másfélmillió nyílhegyet (évente és személyenkint 20 
nyílhegy elvesz, amit nem lehet megtalálni) és ez 
500 mázsa színvas és 500.000 munkaóra, ami 250 
nyílkovácsműhely állandó üzemben tartását jelenti. 
Egy százezres tömeg állandó, vagy évente többszöri 
helyváltoztatása olyan feladat amely 
tervszerűséget, felderítést, biztosítást, úti célt és 
központilag és állandóan működő irányítást és 
fegyelmezést követel, hisz ha ilyen nincs, a 100.000 
ember bandákba tömörülve - különösen baj, 
veszély, vagy éhség esetén egymásnak esik, rabol, 
mészárol és széthullik. Barangolni csak kisebb 
hordák - mint pl. az 5. századi germán képletek - 
tudnak.  
 
Világosan kell látnunk, hogy a honfoglaló 
magyaroknak volt jól szervezett állama, egy százezres 
vagy négyszázezres társadalom minden tagjának 
hihetetlenül szervezettnek, átlagon felül műveltnek, 
katonailag fegyelmezettnek kellene lennie, hogy 
"nomád" lehessen. Ismételten le kell szögezni, hogy 
egy ekkora népi szervezetnek volt irányítása, mert 
irányítás nélkül nem létezhetett, ennélfogva volt 
központja, sőt kiterjedt földrajzi képletről lévén szó, 
alközpontjai, volt kiépített önvédelme, fegyveres 
ereje, határőrvidéke és határbiztosítása, mert 
állatállományát és legelőit védeni kellett, voltak 
gazdagjai és szegényei, voltak vezetői, előkelői és 
tömegei. Egy ekkora társadalomnak volt tekintélyes és 

állandó ipari szükséglete, voltak szabályai és 
törvényei, tehát volt igazságszolgáltatása, volt 
valamilyen vallása, tehát hitélete, volt az 
állattenyésztést kiegészítő, az egészséges táplálkozást 
kiszélesítő földművelése, voltak halászai és a vizeken 
és folyókon át voltak révei, voltak fegyverkovácsai, 
nyílkovácsai, íjjártói, szíjjártói, kerékgyártói, 
nyergesmesterei, takácsai, voltak ötvösei, fazekasai és 
mivel minden család mindent előállítani nem volt 
képes; voltak kereskedői, sőt voltak bányái és ahol a 
föld kincseit nem lehetett kiaknázni, volt 
"külkereskedelme" is, mert a sót és vasat be kellett 
valahonnan szerezni. És mindazok, akik a felsorolt 
funkciókat végezték, nem legeltettek, és sem a 
határvédő harcos, sem a kovács, sem az ötvös, sem a 
halász, sem a révész, sem a fazekas, sem a 
kerékgyártó, sem a kereskedő nem volt nomád és nem 
is lehetett nomád. A kereszténység felvételével és Szt. 
István (1000-1038) királlyá koronázásával 
Magyarország az európai népek és egyházak 
közösségének része lett. A közigazgatást és az egyházi 
szolgálatot továbbra is meg kellett szervezni, amely 
sokoldalúan képzett, most már „európai" műveltségű, 
személyeket igényelt. Ehhez kezdetben megfeleltek a 
más európai városokban tudást szerzett peregrinusok, 
és az un. nyugati keresztény hittérítő szakértők, de egy 
előre látó ország saját tudásközpont kialakítását kellett 
kezdeményezze.  
 
A magyarok honfoglalása, az azt követő évszázadban 
folytatott sikeres államalapítása a Kárpát-
medencében, és a keresztény európai királyság 
kialakítása, ezzel beágyazódása Európa népeinek 
középkori közösségébe, három egymástól elkülönülő, 
egymásra épülő, stratégiájában megalapozott, 
nemzetépítő történelmi tett. 
 
A honfoglalás, mint katonai vállalkozás 
Első megközelítésben úgy tűnik, hogy a honfoglalás 
nem úgy kezdődött, mint egy gondosan megtervezett 
és hatékony logisztikai támogatással végrehajtott 
diadalmenet, hanem sokkal inkább, mint fejetlen 
menekülés egy súlyos katonai vereséghez vezető 
meggondolatlan üzleti vállalkozás miatt. [10.] 8. 
Előljáróban szét kell választanuk három fontos 
történelmi eseményt: a honfoglalást, a honalapítást és 
a kersztény államalapítást. Az alaposabb kutatás 
feltárja annak a titkát, hogy miként lett a honfoglalás 
és a honalapítás a hibák és vereségek ellenére mégis a 
magyarság egész történetének egyik legsikeresebb 
vállalkozása. 
 
A háború a politika folytatása más eszközökkel, a 
politika pedig a gazdaság koncentrált kifejezése. 894-
ben kereskedelmi okból háború tört ki Leo bizánci 
császár és Simeon bolgár cár között. Akkor is a 

                                                           
8  [10.] Dr. Nagy Ferenc: „Logisztika és honfoglalás” 

XIV. Országos Logisztikai Konferencia (23-34. old.) 
1996.november 7-8. Budapest Vásárközpont 
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gazdaság volt a kiinduló alap. Leo kitiltotta a bolgár 
kereskedőket Bizáncból, Szalonikire korlátozta és 
magas vámmal súlytotta működésüket. Ez sértette a 
bolgárok gazdasági érdekeit, ezért háborút indítottak. 
Miután a bizánci hadsereg fő erőit ekkor az arabok 
elleni harc kötötte le, a magyarokat vették rá – vagy 
vették meg – a bolgárok megtámadására. („Leo 
császár felfogadta a magyarokat a bolgárok ellen.”) 
A görög küldöttek elmentek a magyarokhoz 
Etelközbe, szerződést kötöttek Árpád vezérrel. Fia, 
Levente vezette 895-ben a sereget az Al-Dunához, 
melyet a bizánci hajóhad átszállított a folyó 
túlpartjára, s a váratlanul támadók győzelmet arattak a 
bolgárok felett. 
 
A bizánciak ennek eredményeképp egy számukra 
előnyös különbékét köthettek, és cserben hagyták 
Leventééket. A könnyű kalandozásnak induló 
vállalkozásnak így csúf vége lett. A kétfrontos harctól 
megszabadult bolgárok, most már teljes katonai 
erejükkel a magyarok ellen fordulhattak, és Simeon 
hada egy bizánci krónika tudósítása szerint 
„mintahogy azokat a bizánciak nem támogatták 
segítségükkel, hanem gondatlanul magukra hagyattak, 
az összeseket lemészárolta”  [11.] 9 
 
Ha  Levente amagyar haderőnek csak kisebb részét 
vezette is, és ha a vezér és a sereg zöme pusztulásának 
ellenére, maradtak is túlélők, a déli fronton a 
bolgároktól csúfos vereséget szenvedtek, és aki tudott, 
menekülhetett vissza Etelközbe, a magyar törzsek 
központi szállásterületére. Miután a bizánciak a 
magyarokkal kötöttek szövetséget a bolgárok ellen, a  
bolgárok a besenyőket nyerték meg a magyarok 
hátában, így két tűz közé: a déli bolgár és a keleti 
besenyő front harapófogójába kerültek őseink, így 
került végveszélybe a magyar törzsek központi 
szállásterülete, Etelköz is. 
 
Ez Árpádék súlyos katonai vereségéhez és 
honvesztéshez vezetett. Az állatállomány, az 
ingóságok jelentős része odaveszett. A kellő védelem 
nélkül maradt és menekülni csak lasabban tudó nők, 
gyermekek, öregek közül sokat megöltek a besenyők. 
A honfosztott maradékot Álmos főfejedelemmel és 
Árpáddal az élükön  új haza keresésére, honfoglalásra 
kényszerítették. 
 
A Kárpátokon belülre kerülve Álmost a vereség 
„bűnbakjaként” rituális királygyilkosság formájában 
feláldozták. Helyére fia lépett. Árpád ekkor lett 
főfejedelem, aki egyetlen év alatt elvesztette apját, 
fiát, hazáját, és most már a maradék magyarság és 
saját élete volt a tét. 
 

                                                           
9  [11.] Györffy György:  „A magyarok elődeiről és a 

honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai” 
Budapest, 1958. 

A délen és keleten vereséget szenvedett magyar nép 
jövője a nyugati fronton dőlt el. A továbbiakban ez 
volt a főcsapásirány. Itt germán és szláv birodalom 
zárta le az utat. Ha a Kárpát-medencén belül erős 
katonai ellenállásba ütköznek, megpecsételődik a 
sorsuk. 
 
Ekkorra azonban már biztosítva volt, hogy Árpádék 
zavartalanul vehessék birtokukba Észak-Erdélyt és az 
avar pusztákat. Előttük amagyar had és idegen 
etnikumokból, csatlakozott népekből szervezett 
segélycsapatok élén egy győzelmet győzelemre 
halmozó hadvezér: Kurszán tört előre nyugat felé, és 
biztosította katonailag a honfoglalást. Vele kötöttek 
szövetséget a nyugati uralkodók, tőle rettegtek 
ellenfelei, az ő nevét őrizrék meg a források görögül, 
latinul. A magyar hagyományban Árpád vezértársának 
Kurszán a neve. 
 
A honfoglaló magyaroknak kéát fővezére volt. Árpád 
és Kurszán nevét együtt örökítették meg a bolgárok 
ellenei megállapodás szerződő feleiként és a 
magyarok fejeiként a bizánci források. Együtt voltak 
tehát a vezértársak 894-ben az etelközi törzsszövetségi 
központban, ahol álmos főfejedelemmel, a közösség 
lelki életének a fejével, s a többi honfoglaló vezérrel 
tartott közös haditanácsban egyeztethettek, 
összehangolhatták stratégiájukat és tevékenységüket. 
Utána Kurszán ment vissza a nyugati frontra, mert 
vele már a honfoglalás második szakaszát kezdték 
meg. 
 
A Kárpát-medence területének katonai elfoglalása 
ugyanis nem egyetlen, mindent eldöntő aktus volt 
valamelyik évben, hanem több hadjárattal, több 
szakaszban és évtizedes folyamat során valósult meg,  
összefüggésben és összhangban a tőle nyugatra és 
messze keletre folyó eseményekkel. 
 
Ha figyelembe vesszük ezeket a térben és időben 
nagyobb távokat átfogó összefüggéseket, a magyarok 
vezetése az adott körülmények között elvárható 
racionalitással gondolkodott, tervezett, cselekedett. 
 
A 895-ös besenyő támadást nem a magyar hadvezetés 
meggondolatlansága okozta. Az Aral-tótól délre, a 
Szamanida birodalomban 892-ben jutott uralomra 
Izmael ibn Ahmed, és az új uralkodó már 893 tavaszán 
rendkívüli méretű mohamedán offenzívát indított, 
amelynek az úzok lettek a nagy vesztesei. 
Állatállományukat és életterüket elvesztve, kiűzték 
addigi otthonukból, s nyugat felé taszították a 
besenyőket, akiknek egyetlen lehetőségük maradt a 
továbbélésre, a magyaroktól ragadni el, amit tőlük az 
úzok elvettek: állatot, legelőt, hazát. [13.] 10 

                                                           
10 [13.] Györffy György: „Honfoglalás, 
megtelepedés, kalandozások”, Magyar őstörténeti 
tanulmányok, szerkesztették: Bartha Antal, Czeglédy 
Károly, Róna-Tas András, Budapest 1977. 
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Éppen ekkor keresték meg a bolgárok a besenyőket, 
akiket e magyarellenes összefogás segített hozzá 
etelközi területszerzésük sikeréhez, és okozta egybena 
magyarok honvesztését. Ez vis major volt, nem 
vezetési hiba. 
 
De a magyar vezetőknek ismerniük kellett a sztyeppék 
farkastörvényeit, hiszen évszázadok során az Ural-
Altájtól a népvándorlások lökéshullámai taszították 
mind nyugatabbra a Kárpátokig. Különösen ismerniük 
kellett a besenyőket, mert épp ők ragadták el tőlünk a 
Volga környéki korábbi szállásterületünket is, s előlük 
menekültek Etelközbe, a Don és a Duna közé. [14.] 11 
 
A felelős vezetőknek számolni kellett a keleti 
veszéllyel, és időben kellett azon gondolkodni, hogy 
végső szükség esetén, hova menekülhetnek tovább. 
Zsákmányszerző és hírszerző kalandozásaikban rég 
kinézték már maguknak a Kárpát-medencét. A 
kalandozó magyarok jóval a honfoglalás kezdete előtt, 
már 862-ben messze túl a Kárpát-medencén, a keleti 
frank birodalomig eljutottak és felderítették a területet. 
 
A Kárpát-medence három szomszédos ország 
végvidéke volt: Erdély és a Dél-Alföd a bolgár-, a 
Felvidék nyugati része a morva-, a Dunántúl a frank 
birodalomé, az Alföld nagyobbik része pedig a három 
hatalom közötti üres gyepű. Bolgár, frank-bajor, 
morva érdekek keresztezték egymást, ütköztek tehát 
össze, egy idő előtti meggondolatlan támadás azzal 
járhatott volna, hogy ezek a hatalmak összefogva, 
együttes erővel megsemmisítik a magyarokat. Csak  
nagyon ázgondolt, bonyolult koalíciós rendszerek 
keretében és még így is csak szakaszosan, több 
ütemben, a megfelelő akalmak kivárásával lehetett 
sikeres a magyarok bejövetele.  
 
A jó stratégának a honfoglalást az érkezési irányra és 
az erőviszonyokra tekintettel Észak-Erdéllyel és az 
avar pusztákkal kellett kezdeni, és a megindulásra az 
az időpont volt a legalkalmasabb, amikor az 
egymással való harcban lekötik egymást a potenciális 
ellenségek. 892-ben jött el a támadásideje, amikor 
Arnulf bajor és Szvatopluk morva uralkodók között 
hatalmi háború tört ki. A háborút előkészítő birodalmi 
gyűlésen Arnulf hívására részt vettek Kurszán követei, 
akik felajánlották minden segítségüket, ha megkapják 
mintegy hadi zsold fejében azt a földet, amelyet 
fegyvereikkel elfoglalnak. Ez az igény már jelezte, 
hogy a kalandozásokon túlmenő cél vezette a magyar 
sereget. 

„…Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére.   …” 

 

                                                           
11  [14.] Kristó Gyula: ”Levedi törzsszövetségtől 
Szent István államáig” Budapest, 1980. 

A frank-morva háborúban a győztes oldalon harcoltak 
a magyar csapatok. Ez a harc számukra már nem egy 
volt a kalandozások megannyi kűzdelme közül, hanem 
a Kárpát-medencei honszerző háborúk kezdete. Egy 
részük a győzelem után már nem is tért vissza a régi 
hazába, hanem Arnulf felhatalmazása alapján és saját 
fegyvereikkel szerzett területen, végleg megvetette a 
lábát, ott maradt a Kárpát-medence keleti felében, a 
Felső-Tisza vidékén. 

 „…S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.   …” 

 
Ha egy pillantást vetünk a térképre, látható, hogy 
mekkora távolságot kellett áthidalni az operációs 
terület és a hátország között. Nagyon-nagyon hosszú 
az ellátási útvonal, így kellett a kalandozóknak 
Etelköz és a Bécsi-medence között valahol egy bázis, 
ahol az íjkészítők, a fegyverkovácsok, a különféle 
mesteremberek dolgoznak, a tartalék, a hadtáp 
működik, s egyúttal alkalmas a fő vonalba eső 
Vereckei-hágó ellenőrzésére. A magyarok a 
legmegfelelőbb helyen hozták létre a kalandozások 
logisztikai depóját, s egyben a honfoglalás 
hídfőállását. És a legmegfelelőbb időben is tették ezt. 
Amikor messze keleten 893-ban Izmael ibn Ahmed 
megindította offenzíváját, - amelynek láncreakciója 
895-ben megfosztotta a magyarokat etelközi 
otthonuktól - , eleink már elfoglalták a Kárpátokon 
belül új hazájukelső állomását s a továbbhaladás 
kulcshelyét. 
 
A honfoglalás második szakaszát Árpád és Kurszán 
vezetésével a törzsszövetség központjában 894-ben  
készítették elő. A frank-morva háború az egyik, a 
bizánci-bolgár a másik fronton egyszerre kötött le a 
magyarok Kárpát-medencei honszerzésében érintett 
minden fő ellenfelet. Hátuk mögött a közelgő viharral 
éltek az alkalommal, készültek, hogy 895 tavaszán, 
amint járhatók az utak, felkerekedjenek, hogy már az 
új haza földjébe vethessék el a magot, a tavaszi 
munkák idejére már ott legyenek. 
 
A bizánciakkal kötött megállapodás csak látszatra volt 
egy a „kalandozások” hadjárataiban. Magasabb célja a 
bolgár erőknek az Al-Dunához elvonása volt és 
lekötése, amikor Észak-Erdélybe és az Alföldre 
beköltözik a honfoglaló népesség zöme. Levente és 
serege önfeláldozó kűzdelemben teljesítette 
küldetését. 
 
Kurszánék ekkor már Pannóniában harcoltak a 
frankok ellen. A magyar had szolgálatait ugyanis 
Kurszánnal kötött szerződésében most Szvatopluk 
vásárolta meg. Katonáink a maguk mesterségében 
kitűnő szakemberek voltak, és az – az üzlet az üzlet – 
annak dolgoztak, aki jobban megfizette őket. De a 
harcok ideje alatt, amely akkor még a a frank-
birodalom részén folyt, meghalt Szvatopluk. Mivel a 
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magyarok a szövetséget vele kötötték, a szerződő fél 
halálával megszűnt a szövetség hatálya, a 
magyaroknak szabaddá vált a kezük, és mivel a morva 
uralkodó utódait lekötötte a főhatalomért folyó 
testvérviszály, éltek a lehetőséggel és visszaszorították 
a morvákat és kiterjesztették a magyar fennhatóságot 
egészen a Duna-Garam vonaláig. 
 
Álmos sorsának alakulása is más magyarázatot kap. A 
szakrális királyban öltött testet a nép termékenységi 
ereje. Álmos még az első haza földjét és 
termékenységét képviselte, ahhoz kötődött szent ereje. 
Az új hazához új termékenység-forrás és ehhez új 
fejedelem kellett. Ezért nem jöhetett be az új hazába. 
Mózesi sors. A régi és az új haza határán átadta a 
főhatalmat fiának. A termékenységi erő átruházási 
szertartása az Istennek bemutatott áldozattal 
kezdődött, az utód mennyegzőjével folytatódott, és az 
előd feláldozásával végződött. A szakrális király, 
Álmos tette a népe boldogulása érdekében hozott 
önkéntes áldozatvállalás, az önfeláldozás példája, 
mint ahogy Lehel hősi példája is ezt mutatja. [15.] 12 
 
Amikor Árpád 895-ben Álmostól és a régi hazától 
végső búcsút véve elindult az avar puszták birtokba 
vételére, Kurszán már pacifikálta a Kárpát-medence 
gyéren lakott keleti felét és seregei élén elérkezett a 
Duna vonaláig, sőt talán már akkor elfoglalta a 
túlparton hídfőállásként Attila régi várát, amely aztán 
Kurszánvára néven maradt fenn az emlékezetben. A  
magyar népesség zömével az Alföldre leereszkedő 
Árpád vezért az elébük jött Kurszán vezér és vitézei 
fogadták a Kárpát-medencén belül, hogy egyesült 
erővel vegyék birtokba a földet, és intézzék a törzsek 
és családok elhelyezkedését. 
 
A hofoglalók élükön Árpáddal, Kurszánnal, a hét 
magyar és a csatlakozott három kabar törzs nyolcadik 
vezérével a Duna-Tisza közében megtartották az első 
országgyűlést. Ezen – Anonymust idézve – 
„elrendezték az országnak minden szokástörvényét 
meg valamennyi jogát”…”Azt a helyet, ahol mindezt 
elrendezték, a magyarok a maguk nyelvén Szerinek 
nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét az 
ország egész dolgának”. (Történelmi jelképként 1945 
után épp ezért kezdődött ott a földosztás, akkori 
szóhasználattal az új honfoglalás, ahol Magyarország 
megszületett.) 
 
A honfoglalás harmadik szakasza fél évtizeddel 
később valósult meg, amelyre ismét külső 
kezdeményezés adott alkalmat. 899-ben újra a frank 
uralkodó, Arnulf bérelte fel a magyarokat, most egy 
Itáliában végzendő katonai munkára. A lombard 
királlyal, Berengárral volt hatalmi vitája, és az akkori 
európai szokások szerint, háborúk útján intézték el 
vitáikat. Tehát nem a magyarok voltak a rendbontók 

                                                           
12 [15.] László Gyula:”A honfoglaló magyar nép élete” 

Budapest, 1988. 

az európai közös házban, akiket az is ösztönzött a hadi 
vállalkozásra, hogy a Kárpát-medencében birtokolt 
területük jóval kisebb volt, mint az elvesztett, a 
besenyők által elragadott korábbi. Ezért még nem 
zárulhatott le a honfoglalás, és még nyitott volt, hogy 
merre folytatják honszerző háborúikat. Az Itáliába 
betörtek letelepedési szándékára utalt, hogy a 
zsákmánnyal nem siettek haza, hanem még a telet is 
ott töltötték. Joggal rémítette meg Berengárt az a 
veszély, hogy a magyarok végleg betelepülnek 
országába, ezért gazdag ajándékok fejében bírta 
távozásra a hívatlan „vendégeket”.  
 
A kincseknél is nagyobb szerepet játszott a 
távozásban, hogy váratlan alkalom nyílt a Kárpát-
medence szerves részét képező Dunántúl 
megszerzésére. Érthető volt vágyuk Pannonia 
termékeny földjére, amely a Kárpát-medence már 
elfoglalt részével szervesen összetartozik. 
 
Amíg Arnulf élt, évekig türelmesen vártak. 899 végén 
azonban a frank király meghalt, kiskorú gyermeke 
került a trónra, és az egymással viszálykodó 
fejedelmek szétforgácsolták és a belső harcban 
lekötötték az ország erőit. Eljött a cselekvés ideje. 
Pannóniát a frankok az avaroktól hódították el, és a 
magyarok elhódították az elhódítóktól. A hatalmi 
vákumot kihasználva 900-ban az Itáliából hazatérő és 
a Duna vonalától előretörő seregek egyetlen, minden 
ellenállást elsöprőtámadással elfoglalták a Duna-
Garam vonaltól nyugatra eső területeket is. Majd 902-
ig kiszorították a morvákat a Kisalföldről és a Vág 
völgyéből. 
Ezzel lezárult a honfoglalás, ekkortól lett a Kárpát-
medence egésze a történelmi Magyarország területe, a 
maqgyar nép új és végleges otthona. 
A területszerző hadjáratok és kalandozások kora 
azonban még ezzel sem ért véget, sorozatos 
támadások indultak a mai Ausztria területére. Egy 
újabb morva-bajor—magyar konfliktust kihasználva, 
Kurszánék 902-ben legyőzték és a elfoglalták a Morva 
folyó medencéjében fekvő Nagy-Moráviát. (A 
honfoglaláson túli terüóletfoglalások jelentősége és 
értéke majd Géza idején válik kézzel foghatóvá, aki 
akkor ad át cserealapként a mai Ausztriához tartozó 
területrészeket, a „területet békéért” alku keretében.) 
 
Kurszán élete 904-ben ért véget. Három évvel később 
követte vezértársa, miként Anonymus írja, „az Úr 
megtestelsülésének kilencszázhetedik esztendejében 
Árpád vezér is elköltözött ebből a világból”. 
Mindketten abban a tudatban hunyhatták örök 
nyugalomra szemüket, hogy teljesítették a történelem 
rájuk szabta nehéz feladatát: vezetésükkel megvalósult 
a magyar népnek a Kárpát-medencébe való 
beköltözése, vagyis a honfoglalás. 
 
A honalapítás, mint gazdasági vállalkozás 
A honfogalalást követő évtizedekben a katonák 
folytatták tovább a kalandozásokat. De 955-ben 
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Augsburgnál, a Lech-mezei csatában súlyos katonai 
vereséget szenvedteka német birodalomtól., a 970-es 
Arkadiopolisz melletti vereséggela bizánci birodalom 
felé is lezárult a kalandozások kora. Újra 
végveszélybe, válaszút elé került a magyarság. A 
történelem az élet tanítómestere. Ideje volt 
megismerni az elődök sorsát, a jövő alternatíváit és a 
hódító hadvezérekénél fontosabb szerepeket. 
 
A népvándorlások évezredes története során, számos 
Nyugat felé áramló sztyeppei nép meghódította a 
Kárpát-medencét, de mind eltűnt a történelem 
színpadáról.Egyik beköltöző sem tudott hosszú távon 
is életképes országot építeni, maradandó államot 
alkotni, beleértve a hunokat és az avarokat is. A 
magyaroknak e térségben való letelepedése és 
fennmaradása egyedűlálló történelmi tett. Régiónkban 
a messze Keletről jött népek közül a magyarság volt 
az egyedüli, amely politikai és kulturális identitásának 
fenntartásával tudott meggyökerezni, eredetiségének, 
sajátos értékeinek megőrzésével és gyarapításával vált 
szereplőjévé az európai historiának. 
 
Mi ennek a titka? Nem az, hogy jó katonák voltak. E 
régió geopolitikai fekvése okán a honfoglalás, majd a 
honvédelem képessége a megmaradásnak csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele. Hiszen jó 
katonák voltak a hunok is, az avarok is, és hova lett a 
birodalmuk? Az, hogy 1100 és után mi magyarul 
gondolkodhatunk és beszélhetünk hazánkban 
gazdasági kérdésekről, a honfoglalás sikeres katonai 
vállalkozásának és az ezzel párosuló honalapítás 
sikeres gazdasági vállalkozásának együttesen 
köszönhető. A megmaradásért és a felemelkedésért 
vívott sok évszázados kűzdelemben a kultúra, s ennek 
alapja , a gazdasági-gazdálkodási kultúra jelentette a 
döntő tényezőt. [16.] 13 
 
A honfoglalás katonai és a honalapítás gazdasági 
vállalkozása alapvető különbségének tisztázása új 
fényt vet arra a kérdésre is, hogy ha a magyarok 
bejövetele 885-ben volt, miért 1896-ban ünnepelték 
annak milleniumát? Ismert a rutinválasz: nem lettek 
kész a milléniumi kiállítással, építkezésekkel és ezen 
technikai okokból áthelyezték az időpontot egy évvel, 
ezért ünnepelték meg 1896-ban a honfoglalást. De 
1896-ban nem a honfoglalás, hanem a honalapítás (és 
államalapítás) ezeréves emlékét iktatták az 1896. évi 
VII. törvénycikkben törvénybe és vésték márványba 
az Országház Kupolacsarnokának falán. Ott olvasható 
ma is! 
 

                                                           
13  [16.] Dr. Nagy Ferenc:”Új törvényekkel, túl a szűk egen” 

Nobel-díjasok üzenete a törvényhozóknak  
PÜSKI és BETTER Kiadók, Budapest 2001.  
ISBN 963 86040 6 9 

„A honalapítás évezredes emlékének törvénybe 
iktatásáról” az 1896: VII. törvénycikk rendelkezik 
[3.] 14 
„…(Szentesítést nyert:1986. évi május 14-én. 
Kihirdettetett: az „Országos Törvénytár”- ban 1896. 
évi május 31-én.) A magyar állam 1896-ban ezeréves 
megalapításának és fennállásának ünnepét üli. A 
törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti 
meg: 1.§. A magyar szent korona országainak 
törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni 
gondviselésnek, hogy Árpád és vitéz hadai által 
megállapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit 
bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó 
hazaszeretettel megáldotta, és az országot jó és 
balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok 
viszontagság között is fenntartotta….” 
 
A „honfoglalás” és a „honalapítás” szervesen 
kiegészítik egymást, de a kettő ugyanakkor időben és 
tevékenységben is különbözik. Más karddal-vérrel, 
vitézséggel elfoglalni a mások által épített házat-hazát, 
és beköltözni a készbe és más saját munkával 
megalapítani és felépíteni a hiányzót. Az egyikhez 
erős katonák, a másikhoz okos építők, szorgalmas 
műszakiak, jó gazdák is kellenek. 
 
895-ben történt a magyarok bejövetele, ekkor lépték át 
népi kötelékben a Kárpátokat. A honfoglalást követte 
az otthonteremtés, a honalapítás, emberek és jószágok 
téli és nyári szállásának elrendezése, a vetés, majd az 
új termés betakarítása, és a már a Kárpát-medencében 
fogant és napvilágot látott első újszülöttek 
megérkezése. Az új hazában megélt első sikeres év 
után 896-ban összegyűltek a „honalapító atyák” a 
szeri pusztán, hogy rendezzék közös dolgaikat, 
meghozzák az ország törvényeit.  
 
A „honfoglalás” és a „honalapítás” megkülönböz-
tetésével válik láthatóvá Árpád vezér és utódai igazi 
szerepe és valódi érdeme. Míg a magyarok egy része 
katonaként kalandozott és gazdagodott a 
nagyvilágban, ezen évtizedek alatt a „hátországban”, 
otthon a békés országépítés munkája folyt.  

 „…Értünk kúnság mezején  
ért kalászt lengettél, 
Tokaj szölővesszein,  
nektárt csepegtettél…” 

 
Az Alföldön a legeltetés, a halászat és a földművelés, 
amelynek kockázata az aszály és az árvíz esetleges 
veszedelme volt. A hegyoldalakon szölőtermesztéssel 
és a havasi lejtőkön a legeltetéssel és a birkanyírással, 
gyapjú- és bőrfeldolgozással teltek a békeidők dolgos 
hétköznapjai. A hegyekben a só- és ércbányászattal, a 
kitermelt javak feldolgozásával, és kereskedelmi 
elosztásával foglalatoskodtak, Az Árpád-ház fő 

                                                           
14 [3.] Nagy Ferenc: „”Nóbel-díjasok üzenete a 

törvényhozóknak” PÜSKI Kiadó és BETTER 
Kiadó, Budapest 2001. ISBN 963 86040 6 9 
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érdeme Kárpát-medencei létünk első évszázadában 
nem az. hogy a honfoglalás, majd a kalandozások 
hadvezéreit adta, hanem, hogy az államalapítás és az 
országépítés vezérlő személyiségeit, az 
országépítésben a „főépítésvezető” és a 
„rendszergazda” szerepét is betöltő fővezéreket adta 
az országvezetésben. 
Ez nem kisebbíti a katonai hozzájárulás jelentőségét. 
A mérleg a kalandozók és az otthonmaradottak 
tekintetében egyaránt pozitív. Egymás tevékenységét 
kiegészítve ugyanis együttesen három stratégiai célt 
értek el: 
 
Először is voltak a pásztortársadalom válságával 
helyüket nem találó emberek, akik nem akartak 
földművelő és gazdálkodó munkával foglalatoskodni, 
ezek a kalandozásukkal nem itthon lettek bajkeverők, 
hanem, mint katonai „vendégmunkások”, zsoldosként 
határainkon túl kerestek és találtak maguknak 
elfoglaltságot és megélhetést. 
 
Másodszor Európában a középkor kzdetén a 
kalandozások és rabló háborúk a gazdasági élet 
nomális részét képezték. A kalandozók jelentős 
hozzájárulással segítettk a hazai „tőkefelhalmozást”. 
 
Harmadszor nem volt mindegy, hogy hol folynak a 
rendszeres háborúk. A magyarok rendre meghívásra, 
szövetségesként mentek hadba és határainkon kívül 
vívták meg csatáikat. Ezzel preventív módon 
tehermentesítették az országot, hogy nehogy pusztító 
küzdelmek hadszíntere legyen. Sőt, Európa-szerte 
megismertetve a magyarok katonai erejét, hosszú 
időkre elvették mások kedvét a megtámadásunktól. 
 
Mindezeknek köszönhetően négy nemzedék számára 
biztosítva volt a béke arra, hogy a magyar nép 
gazdaságilag kiszakíthatatlan gyökereket eresszen 
végleges hazájában, s kibírja majd a későbbi 
évszázadok történelmi viharait. 
 
Az augsburgi és az arkadiopoliszi vereség azonban 
világosan jelezte, hogy hosszú távon, a 
„könnyűlovassági harcmodor” alulmaradt a „páncélos 
nehézlovassággal” szemben, „le kellett hát szállni a 
magas lóról”, és le kellett zárni a kalandozások korát. 
A honszerzést a honvédéssel váltva fel, egyik kezében 
kardot tartva, de a másikkal az eke szarvát fogva, a 
rablógazdálkodásról a termelő gazdálkodásra kell a 
súlypontot áthelyezni, és a korszerű állam 
megteremtésére kell összpontosítani az egész ország 
minden erejét. 
 
A gazdálkodást tekintve a nomád társadalomban az 
állattartás a gazdasági alaptevékenység, a mobil 
értékek, az ingóságok jelentik a fő tulajdont. A 
meggazdagodás legkönnyebb mógja pedig sz, ha 
kalandozásokban körbelovagoljuk Európát, leöldössük 
az emberelet, összeszedjük a kincseket, amiket 
berakunk a zsákba (bezsákmányolva kizsák-

mányolunk). Így volt ez a középkor végéig, hiszen 
Kolombusz és Pizarró sem csnált mást, mint 
kaladozva áthajózott az újvilágba, leöldöste a 
bennszülötteket, összeszedte mesés kincseiket, 
felpakolta a hajóikra és hazahajózva, az erdeti 
tőkefelhalmozásfolyamatával, gazdaggá tették a 
korabeli „hajózó” Európát. Ezzel szemben a 
letelepedéssel az állattartás szerepe csökken, a 
földművelésé megnő. A földműves társadalomban az 
ingatlanok feletti rendelkezés, a földtulajdon (a hozzá 
tartozó földművesekkel) a fő vagyontárgy, akié a föld 
magántulajdona, azé a jövő. 
 
A nomád társadalomban csak eszmei hatalommal bírt 
a kende/kündü, a szakrális főkirály, [pl.: Álmos * 819 
körül† 895, Erdőelve (?–895) - a magyarok első 
nagyfejedelme. A hagyomány szerint alattvalói 
szakrális királygyilkosságot követtek el, mielőtt 
bejöttek volna a Kárpát-medencébe -, vagy őt követte 
fia Árpád (895–907)], aki a külföldi kalandozások 
rablóhadjárataiban sem vett részt. Otthon maradt, s a 
honalapítás atyja, a békés országépítés szellemi 
„f őmérnöke”, főépítésvezetője” lehetett. A letelepedés 
gyökeres fordulatot hozott, megnyílt annak a 
lehetősége, hogy ő, illetve az ő családja legyen a 
legnagyobb földesúr, tehát a reprezentatív főhatalom 
mellett, a materiális gazdasági főhatalom tulajdonosa 
is legyen, erre támaszkodva tényleges politikai 
egyeduralkodó, és utóda az európai uralkodók körébe 
befogadott „koronás király”. 
 
Ez az idea Árpád [* 845 körül † 907. július eleje, 
Pozsony (895–907) Álmos fia] idejében még a jövő 
méhében rejlett, utódai sorában:  
• Zolta* 896,† 949 (907–947) Árpád fia, -

fejedelemségének tényét sokan megkérdőjelezik, 
vagy legalábbis kétségbe vonják, hogy valóban ő 
lett volna Árpád közvetlen utódja- ;  

• Falicsi * ?† 955 (?) (947–955) Árpád unokája, 
Jutocsa fia;  

• Taksony * 931 előtt † 971 (955–971) Zolta fia;  
• Géza (keresztségben István) * 949? † 997. február 

1., Esztergom (971–997) Taksony fia,  
talán már Taksony meglátta ezt a távlatot, és amikor a 
kalandozások korát le kellett zárni, Géza biztos kézzel 
a maga (és az ország) javára fordította a magyar 
történelem menetét. „Isteni tanácsra” elhatározta: 
Pannónia állammá alakítását és gazdagítását, 
immáron nem rablásból származó jogtalan 
zsákmányokkal, hanem a gazdálkodásból eredő jogos 
jövedelmekkel. 
 
Első lépésként 973-ban nem hadat, hanem követséget 
indított útra Nyugat felé, és főembereivel felvette a 
kereszténységet. A követeket kereskedők követték. 
Rátette kezét az ország gazdasági vérkeringésének fő 
ütőereire. A jó gazdálkodást a műveltség terjesztésével 
párosította. Pannonhalmán és Veszprémvölgyben az 
ország első iskoláit Géza alapította meg. 
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A befogadás és a tolarencia tradició teremtő bölcs 
képviselőjeként megnyitotta a határokat az anyagi és a 
szellemi kultúra képviselőinek. „…Mind Géza király 
és Szent István idejében, mind más királyok napjaiban 
jöttek aztán Ungriába csehek, lengyelek, görögök, 
spanyolok, izmaeliták,, vagyis szaracénok, bessusok, 
örmények, szászok, thüringiaiak, beisiaiak és Rénus 
vidékiek, kumánok, latink…” ahogyan a Képes 
Krónika ezt megörökíti. 
 
Magyarország sokszínűsége a honfoglalással velünk 
együtt bejöttek és az itt találttak mellett további 
népekkel gazdagodott, s lett a magyarok vezetésével 
és szervezésével sok nyelvű, sok szokású, sok vallású, 
különféle népekből származó emberek közös 
vállalkozása. 
 
Ezt a szellemiséget fejezi ki Géza király fiának, Szent 
Istvánnak, a majdan saját fiához, Imre herceghez 
intézett atyai politikai végakarata, az ” Intelmek”. 
Ebben a történelmi műben, a VI. fejezetben szól „A 
vendégek befogadásáról és gyámolításáról”. 
Amelyben István arra ösztönzi fiát, hogy gyámolítsa a 
jövevényeket „…Mert az egy nyelvű és egy szokású 
királyság gyenge és esendő. Ennélfogva 
megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket 
jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy 
nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt 
lakjanak.   …". 
 
Szent István király intelmei Imre herceghez a „Corpus 
Juris Hungarici”-be felvett első törvény, Szent István 
első törvénykönyve 1027-ből, a korszak 
legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak 
fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett 
„Admonitiones” (Intelmek) című latin nyelvű műve. 
Nem igazi törvény, mivel általános magatartási 
szabályokat nem tartalmaz (Márkus Dezső szavaival: 
„Az Intelmek nem törvény, hanem azokat a 
bizonytalan származású erkölcsi és kormányzati 
tanácsokat és intelmeket foglalja magában, amelyeket 
állítólag a király mint atya intézett fiához: Imre 
herczeghez.”). 
 
A szöveget feltehetőleg valamely egyházi személy 
(valószínűsíthetően Asrik, Asztrik (érsek), Anasztáz) 
fogalmazta, azonban gondolati tartalma vélhetően 
istváni sugalmazású. Az Intelmek a középkor egyik 
gyakori műfajában íródott, amely királytükör néven a 
Karoling Birodalom felbomlása után vált népszerűvé. 
A királytükrök egyszerű, de annál nemesebb céllal 
íródtak; ezeket olvasva kellett az uralkodóknak 
megérteniük, hogy milyeneknek kell lenniük, azaz 
hogyan kell jó, igazságos, bölcs és erős királlyá válni. 
Az írás tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos 
tartalommal és utalásokkal. A vallás szerepének 
fontosságát mi sem tükrözi jobban, mint hogy a tíz 
fejezetnek több mint a fele a keresztény hittel és 
egyházzal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A kor 
követelményének megfelelően emelkedett 

hangnemben, rímes latin prózában íródott, magyarul 
ezekkel a szavakkal indul:„Mélyen érzem, hogy 
valamit Isten az ő akaratából teremtett és bizonyos 
elevelátó végezéséből elrendelt, mind a kiterjedt 
mennyég boltjain, mind itt e széles földi téreken, 
mindent az okosság törvénye éltet és igazgat”. 
 
Az idők során az eredetileg latin nyelven íródott 
szövegnek több fordítása is készült. A fentebbi idézet 
a Corpus Juris Hungarici 1896-os millenniumi 
kiadásából való. A 20. században modernebb 
fordítások is készültek, a lentebbi idézetek egy 
ilyenből valók. [17.] 15 I. István ránk maradt 
szövegeinek a jelölése nem egyértelmű. Az 1896-os 
Corpus Juris Hungarici az Intelmeket „Szent István 
Király Dekrétomainak Első Könyvé”-nek nevezi, a 
többi törvényt pedig együtt „Szent István Király 
Dekrétomainak Második Könyvé”-nek. Az újabb 
fordítások az utóbbit két részre bontva I. és II. 
törvénykönyvről beszélnek. Ennek oka, hogy a 
modern jog- és történettudomány nem tartja 
törvénynek az Intelmeket, valamint, hogy 
megállapították, a korábban a Második Könyvbe 
foglalt törvények valójában két különböző időpontból 
valók. Első része 1000 után, második része 1030-1038 
között (egyes vélemények szerint 1009 körül) 
születhetett. Az Intelmek 10 fejezetből áll: 
 
I. A katolikus hit megőrzéséről 
"Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és 
a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért 
parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre." 
István az apostoli hit őrzésére, az alattvalóknak való 
példamutatásra, az eretnekségről való elfordulása 
szólítja fel fiát. Arra is figyelmezteti őt, hogy a hitet 
csakis jó cselekedetekkel lehet teljessé tenni. 
 
II. Az egyházi rend becsben tartásáról 
"A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a 
második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi 
fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő 
tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, 
meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész 
földkerekségen." 
 A szentegyházat védelmezni kell naponta megújuló 
szorgalommal, hogy növekedjen és ne fogyatkozzon, 
hiszen aki az egyházat csorbítja, az Krisztus testét 
csonkítja, és ezért büntetést érdemel. 
 
III. A f őpapoknak kijáró tiszteletről 
"A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a 
királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, 
kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a 
főpapokra, mint a szemed világára." 
Isten felkentjeit tiszteletnek és megbecsülésnek kell 
öveznie, nem lehet őket hamis vádakkal bemocskolni 

                                                           
15  [17.] Wikipedia:  szócikk: „Szent István király 

intelmei Imre herceghez”  
www.wikipedia.hu (letöltés:2013.02.27.) 
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és nyilvánosság elé hurcolni, mert csak így lehet 
Istentől áldott az uralkodás. A bűnbe eső papokat 
négyszer kell emlékeztetniük vétkeikre, majd ha 
ezután sem hallgatnak, akkor kell jelenteni az 
egyháznak. 
 
IV. A f őemberek és vitézek tiszteletéről 
"Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, 
vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és 
bizalma. Mert ők országod védőfalai, a gyengék 
oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok 
gyarapítói." 
Felhívja Imre figyelmét arra, hogy a főemberek és 
vitézek, katonák nem hajthatók szolgasorba. Békével 
kell uralkodni, mert a gőg bárkit letaszíthat a trónról, 
és a vitézek ereje is megfoszthat trónjától egy 
gyűlölködő királyt. 
 
V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról 
"A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi 
korona ötödik cifrázása." 
Az apró ügyek feletti ítélkezés a bírák feladata, a 
nagyszabású ügyekben azonban türelemmel és 
irgalommal kell ítélkezni. 
 
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról 
"A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, 
hogy' méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik 
helyén." 
István Róma példáját hozza fel, aki azáltal vált 
dicsőbbé, mert "sok nemes és bölcs áradt hozzájuk 
különb-különb tájakról". Az idegenek különböző 
nyelveket, szokásokat és fegyvereket hoztak magukkal 
és ezzel elrettentették az ellenséget és emelték az 
udvar fényét. Mert gyenge az az ország, melynek csak 
egy nyelve és szokása van. Ezért István arra ösztönzi 
fiát, hogy gyámolítsa a jövevényeket „…Mert az egy 
nyelvű és egy szokású királyság gyenge és esendő. 
Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a 
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben 
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, 
mintsem másutt lakjanak.   …". 
 
VII. A tanács súlyáról 
"A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart 
igény. A tanács állít királyokat, dönt el királyi 
sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, 
győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a 
barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges 
várakat." 
Figyelmezteti Imrét, hogy a tanácsnak nagy hatalma 
van, ezért csak a legbölcsebb és legtekintélyesebb 
emberekből lehet összeállítani. Ifjaknak is helyet ad a 
tanácsban, de az ő javaslataikat felül kell vizsgálni a 
bölcsekkel. 
 
VIII. A fiak kövessék az elődöket 
"Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a 
nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én 

tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket 
utánozni." 
Az isteni törvényeket veti az meg, ki őseit veszi 
semmibe. István az engedetlenséget a pestishez 
hasonlítja, és felszólítja fiát, hogy sohase veszítse 
szem elől az általa hozott törvényeket és feltétel nélkül 
kövesse szokásait. 
 
IX. Az imádság megtartásáról 
"Az imádság megtartása a királyi üdvösség 
legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság 
kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos 
imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás." 
Az ősi imákat ajánlja Imre figyelmébe, mert csak ezek 
által válhat nagy királlyá. Inti továbbá, hogy 
imádkozzon a tétlenség, a tudatlanság ellen és az 
erény elnyerésért, valamint azért, hogy legyőzhesse 
ellenségeit, és békében élhessen. 
 
X. A kegyességről és irgalmasságról, valamint a 
többi erényről 
"Az erények mértéke teszi teljessé a királyok 
koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az 
erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll 
kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz 
parancsból. " 
Kéri, megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a 
kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az 
alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a 
becsületességet és szemérmességet. 
 
Géza a maga korának legmagasabb mintáihoz mérte 
népe és maga számára az ezt megalapozó tennivalóit. 
Negyedszázados uralkodása alatt 972 és 997 között 
méltó párja, Sarolt fejedelemasszony segítségéval 
lerakta a korszerű állam alapjait, lépésről lépésre 
megoldotta mindazon problémákat, a melyek a 
magyarság jövője szempontjából sorsdöntőek voltak. 
És felnevelte fiában méltó utódját, akinek átadhatta a 
hatalmat, mert az biztosította műve folytatását. 
 
A honfoglalás és a honalapítás első száz évének 
története gazdasági nyelven így összegezhető: amikor 
eleink megérkeztek a Kárpát-medencébe, 
országgyűlést, akkori szóval szert ültek (Szer, 
pusztaszer, Ópusztaszer) és megalapították a 
„Magyarország” nevű részvénytársaságot. 
Cégvezetőnek megválasztották Árpádot. Később a 
cégvezetés a különböző képességű vezetők (Zolta; 
Falicsi; Taksony; Géza) irányítása alatt 
teljesítményében hullámzott, és a vállalkozás elavult 
profilja (lásd:kalandozások) miatt, valamint a 
konkurenciaharcban az augsburgi, majd az 
arkadiopoliszi vereséggel a csőd széléhez ért. 
Szerencsénkre Géza személyében ekkor egy erős 
kezű, bölcs vezető került a cég élére, aki nemzetközi 
viszonylatban is elfogadhatóan, (az akkori európai 
szokásoknak megfelelően a keresztségben Géza 
felvette az István nevet) versenyképessé tette a 
vállalkozást. Ugyanakkor élve a kínálkozó 



ÁTTEKINTÉS A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ÁPRILISI  ESEMÉNYEIRŐL 
 

- 27 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 04. SZÁM (ÁPRILIS)  

lehetőséggel, a vállalkozást egyúttal kivásárolta, és 
privatizálta a maga és családja számára, majd a jó 
gazdasszony és üzletasszony felesége, Sarolt 
segítségével, részvénytársaságból átalakította 
egyszemélyes tulajdonú kft-vé, és megtette fiát elnök 
vezérigazgatónak. A Vajkból megkeresztelkedett 
István azután három év múlva megkoronázta apja 
művét, és királlyá koronáztatta magát. A magyar 
államfőneka római pápa áldásával és a német császár 
egyetértésével, királlyá koronázása egyben a magyar 
állam szentesítése, cégbírósági bejegyzése, annak 
hivatalos kinyilvánítása volt, hogy Magyarország de 
facto és de iure a komoly európai cégek közé tartozik. 
 
Apa és Fiú közös művében Géza nevéhez fűződik a 
kalandozások korának lezárása, a sorsdöntő fordulat a 
békés egymásmellett élés és a gazdálkodás felé, és a 
magyar államalapítás, pontosabban a magyar királyság 
gazdasági megalapozása. István fejezte be és 
koronázta meg a közös művet. Géza és István 
együttesen két emberöltőn keresztűl, hatvanhat 
esztendeig álltak Magyarország élén annak sorsdöntő 
korszakában. Ezen évtizedek alatt a földeken, a 
bányákban, a műhelyekben folyó munkákkal, a 
családok tízezreinek békés házat-hazát építésével egy 
új európai ország született, amely aztán egyik pillére 
és gazdagítója lett a korabeli (középkori-, reneisance- 
újkori-) európai társadalomnak és a művelt világnak. 
 
Amikor I. István (997-1038), a későbbi Szent István 
Király az európai feudalizmus útjára lépett, szembe 
került szinte az egész akkori politikai elittel. Ugyanis 
ennek érdekeiben állt, és nem csak érzelmeiben a 
pogány hagyomány talaján állva, nyilván minden 
kiváltságát és jogát a törzsi társadalmakban szokásos 
szerződéses alappól származtatta (vérszerződés). 
Velük szemben István csak a külföldi, bajor-német 
tanácsadókra, testőrökre építhetett. Akkor a 
hagyományos magyar adminisztráció, a rovásírással 
számon tartott birtok- és adórendszerrel, a rovásírással 
számon tartott ősi krónikákkal, amelyek a hivatkozási 
alapot adták a birtokjogra, akadálya lett az „európai 
modernizációnak”, az „uniós jogharmonizációnak”. 
[17.] 16   
 
Rovott múltunk a „csöndes inkvizíció” rovásán 
Hogy a lázadókat megfosszák a lázadásuk jogi 
alapjaitól, meg kellett semmisíteni ezeket a 
„társadalmi szerződéseket”az Árpádtól (907-970) - 
Gézáig  (970-997) terjedő korból, át kellett formálni a 
„Vérszerződést”, s mindazt, ami ennek 
következménye volt. Ezt új emberek, kivülről, 
„Nyugatról jött szakértők” végezték el. Az új jog 
alapja az Istvánhoz való maradéktalan hűség, nyelve a 
latin. Formája a törvény, birtokbizonylata a királyi 
adománylevél. 

                                                           
16  [17.] Mandics György:”Rovott múltunk” 12-13. old. 

Irodalmi Jelen Kiadó, Arad, 2010.  
(Concord Media) ISBN 978-973-7648-33-4 

 
A hatalom írtotta a „rovásbotos” régit, a lázadók 
írtották a királyi okleveleket. Az eredményt minden 
„középkorász” kutató ismeri. Nincs és nem is lesz 
rovásírásos oklevelünk, birtoklevelünk. Rejtőzhet 
valahol rovásos adókiszabás, adóbehajtás. Az 
adóbefizetési bizonylat viszont már csak kettős lehet: 
rovás is, latin is. Lehet tulajdonjegy egy állatbőrön, 
egy poháron, egy tálon – de nem egy birtokon. Azon, 
annak határkövén hiába lenne; Istvántól kezdődően, 
ahhoz már írás kell, különben nem lehet a 
tulajdonjogot törvényesen érvényesíteni.  
 
Amikor arról beszélünk, hogy hazánkban az adott 
korból, keresztény középkorunk első negyed- 
évezredének fennmaradt gyér és szegényes 
mennyiségű írásos emlékre hivatkozva feltételezzük, 
hogy 1000-től 1241-ig, minden bizonnyal, feltétlenül a 
sokszorosát hozhatta létre a korszak írástudó 
értelmisége annak, ami írásos emlékként ebből a 
korszakból túlélte a tatárjárás elképzelhetetlen 
pusztítását, arról is meg kell emlékeznünk, hogy, „…a 
magyarság nagy árat fizetett Szent István korának 
reformjaiért…”. „…Ősművelt-ségünket a szláv-német 
érdekek szerint nevelt Vajk-István (997–1000-1038) 
parancsára kezdték írtani.   …”  
 
„…Midőn Béla szül:1016, (1060–1063), Endre szül.: 
1013, (1046–1060) öccse Erdély vezérévé vagy 
vajdájává lett, a rabonbán, gyula, harkáz régi székely 
méltóságneveket eltörölte, a családok, várak,helységek 
régi neveit szentek nevével fölcseréltetni s a családok 
régi irományait összeégettetni parancsolta,…” 
 
1092-ben László szül.:1046. (1077–1095) megtiltja, 
hogy őseink fáknál, forrásoknál és köveknél 
imádkozzanak. „…Akik pogány szokás szerint kutak 
mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és 
kövekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörrel 
fizessenek…” (Szabolcsi zsinat, 22. törvénycikk) 
 
„…Az nem csoda,… hogy több írásos emlékek fenn 
nem maradtak, …ha meggondoljuk, hogy nálunk, mint 
másutt,a pogány írások babonás jegyzékek a 
keresztény fejedelmek parancsára elégettettek, 
megsem-mísíttettek…” 
 
„…Nevezetesen I. András szül:1013, (1046–1060) 
parancsában meghagyatik, hogy … minden magyar és 
idegen, ki Magyarországban lakik, fejét és jószágát 
veszítse el. ha scytiai nemzeti pogány hitét el nem 
hagyja, a pogány és scythiai nemzeti szertartásokat, a 
hamis isteneket el kell törleni, a bálványok pedig 
lerontassanak.   …” 
 
„Rovott múltunk”, a székely-magyar rovásírás 
történetéről, természetesen folytathatánk tovább a 
„csöndes inkvizíció” felhánytorgatásával a tények 
feltárását, de figyelmesen olvasva, térjünk vissza a 
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„Himnusz” soraihoz, ott a lényeg elrejtve 
megtalálható: 

„…Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre!   …” 
 

 „…Szent István a regösöket falvakba telepítette. Mi 
lehetett ennek a célja? Az eredmény természetesen az 
volt, hogy a regösökből földet túró parasztok lettek és 
így nem járhatták többé az országot, hogy a népnek 
szellemi táplálékot nyújtsanak…tehát a néptől elzárták 
saját műveltségének és történelmének tudatát.” [18.] 17 
 
„…Királyaink túl gyorsan akarták a nemzetet egy 
másik világnézet felfogásába belekényszeríteni. A 
türelmetlenség rengeteg kincsünket pusztította el. Pl.: 
1047-ben királyi parancsra kellett elégetni az összes 
írásos feljegyzéseket.   …” [lásd: I. András szül:1013, 
(1046–1060)]. 
 
„…Fehér Mátyás Jenő (1913-1978), korábban 
domonkos rendi szerzetes, rendtörténész, majd 
emigrációban élő író, az un. „Kassai Kódexet” 
mentette át számunkra, amelyben 57 latin nyelvről 
fordított inkvizíciós jegyzőkönyvet ismertet az 1227-
es évtől. Ezekből megismerhetjük a táltosok 
kínvallatását, megölését, a rovásbotok elégetését.   …„ 
[17.] 18 
 
„…Az idegen papság, s általában az egyház üldözte a 
pogány vallási maradványokat, de a korszak 
rovásírásos emlékeinek szegénysége, vagy hiánya nem 
csak az újhitű papság gátló tevékenységének tudható. 
A szembeállítás: keresztény papok – táltosok, ugyanis 
nem a fő okozata a rovásírásos emlékek pusztításának, 
ahogyan ezt igen sok kutató a kérdést igen 
leegyszerűsítve véli. 
 
A gyógyító szerepkört betöltő táltosok, rontásűző 
igéket tartalmazó rovásbotjait ugyanis a gyógyító 
szertartás különféle fázisaiban maguk a táltosok 
égették el vagy temették a földbe, rejtették zárt 
edényekben a vízbe süllyesztve, vagy aprították 
szilánkokra. 
 
A regösök rovásírásos emlékfeljegyzéseit az udvari 
szokások gyökeres változása szorította az élet 
peremére, hiszen ott nyugati lantosok vették át a 
szerepüket, nyugati mondák repertoárjával. Énekeik 
csak a hagyományőrző pogány, vagy fél-pogány 
főrangúak udvaraiban nyertek egy időre szállást, a 

                                                           
17  [18.] Győrffy György: „Magyar Múlt”  

26. évf. 49. sz. 1999. 
 

18  [17.] Mandics György:”Rovott múltunk” 13-16. old. 
Irodalmi Jelen Kiadó, Arad, 2010.  
(Concord Media) ISBN 978-973-7648-33-4 

 

központtól távoli vidékeken. A modern „oral-history” 
kutatók kiderítették, hogy a magyar regösökhöz 
hasonló szerepkörű vándorénekesek kb. 20 generáció 
távolságában igen jó krónikákat hoztak össze, ám 
ennél nagyobb időbeli távlatok esetében az emberi 
memóriahatárok kényszerű nyomása alatt, immár 
ugyanilyen listákba tömörítették a teljes geneológiai 
vonalakat, a jelentéktelenebb elődöket újabbakra 
cserélve. E geneológiai listák immár rovásírásos 
feljegyzéseket feltételeznek, de mivel ezek 
veszélyesek a mindenkori hatalomba újonnan 
bekerültekre, nyilván ezeket inkább súlytotta az 
üldözés és a kivégzés, mint a táltosokat. 
 
Ezeket bizonyosan gyorsan mészárolták le, nem 
jutottak soha az inkvizíció kezére. Őket az udvarba 
került, nyugati „lézengő ritterek” kaszabolták le, 
csöndben, némán, nyomtalanul. Ez a „néma 
inkvizíció” a rovásírásos feljegyzések egyik 
alapvonulatát írtotta ki: a majdani krónikák elődeit. E 
feljegyzések nélkül pedig a maradék valóban csak 
„csacska igricek meséje”, vagyis csak folklór.   …” 
 
Ha a katolikus papság viszonyát akarjuk tisztázni a 
rovásírással kapcsolatban, akkor első közelítésben 
meg kell különböztetnünk a Gizellával (985-1065) 
bejött első generációs klérust, a német papokat, akik 
írtani akartak mindent, ami ellenkezett a katolikus 
dogmákkal, és saját elképzeléseikkel ezekről a 
dogmákról; valamint azokat a második generációs 
egyházfiakat, a már magyar származású katolikus 
papokat, akiket fűtött ugyan az új hit iránti 
szenvedély, ám azt is belátták: ha ezeket az eszméket 
be akarják ágyazni méályen a nép lelkébe, a 
hagyományt jelentő rovásírást kell alkalmassá tenniük 
a keresztény eszmék visszaadására. 
 
Azok a papok, akiket később csak az új egyházi 
hierarchiába való beilleszkedésük, s az így 
megszerezhető hatalom és vagyon izgatott, hasonló 
módon viselkedtek, mint a Gizellával jött német papok 
első generációja. Ők lettek az egyházi intolarencia, a 
későbbi inkvizicíó vezérei, szószólói. 
 

 „…Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem lelé 
Honját a hazában, 
Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger felette.   …” 

 
Azok ellenben, akiket a kereszténység szeretetkultusza 
ragadott meg, s az őskeresztény egyház mintájára a 
szegénységet és az emberek Isten előtti egyenlősége 
hitét kívánták elterjeszteni a széles tömegekben, a 
magyar remeteség gyökereit hozták létre. 
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A ferencesek voltak valószínűleg az elsők, akik ezt az 
ösvényt taposták mind Nyugaton, mind 
Magyarországon, tehár az, ami a rovásírásból 
megmaradt, a ferencesek révén új életr kelt. A 
katolikus szentnaptár az ő közvetítésükkel alakult 
rovásírásos szentnaptárrá, és jutott el a legszegényebb 
falusi templomokba, s a ferences kolostorokba. 
A másik remeterend, amelynek keretében a rovásírás 
menhelyre lelt az új rendben, a pálosok társasága. 
Szemben a ferencesekkel, akik akik a 
rováshagyomány adaptációján csak annyit 
változtattak, hogy a latin szövegek átírására is 
alkalmassá tették, s ezért valószínüleg ők rendezték át 
az ábécét a latin ábécé rendje szerint, a pálosok sajátos 
rendi céljaiknak megfelelően, a magyar nyelv minél 
tökéletesebb visszaadására alkalmas eszközzé 
alakították a rovásírást, abból a feltevésbúől kiindulva, 
hogy minden pálos, függetlenül származásától, a 
rendbe belépve magyarrá lett, s a magyar volt a rend 
belső nyelve. Ez egy sajátos rovásírás típust hozott 
létre, amelyet a szakértők „pálos rovásírásnak” 
neveznek. 
 
Hogy milyen lett volna a magyar rovásírás története, 
ha a pálosok Amerika felfedezeése után, nem 
vonulnak Dél-Amerikába, azt sohasem fogjuk 
megtudni. 
 
A reneszánsz tudós katolikus papjai, Janus Pannonius 
(1434-1472) és társai a hatalom ellen fordultak. Ők 
Mátyás király támogatóiként, a kisnemesség 
megnyerőiként értek csúcsra, ám itt elsőként ismerték 
fel a pillanatot, amikor Mátyás király öntörvényűvé 
vált, s már nem követte az össznépi érdekeket, az 
ország felemelkedését, hanem csak saját hatalma és 
dicsősége növelését. A Mátyással folytatott vitáik, 
sajnos nem vezettek eredményre, s így jutottak el a 
szembeforduláshoz, a Mátyás elleni összeesküvéshez, 
majd bukásukhoz. A katolikus papság vezetői ezek 
után hosszú időkre men mertek a hatalom ellen 
fellépni. 
 
„…A magyar írás emlékeinek a XV. század második 
felében való hírtelen felbukkanását és rohamos 
terjedését általános kultúrtörténeti hatásokkal 
magyarázhatjuk meg…Ez az általános hagyomány-
ébresztés hozta ismét felszínre a feledésbe merölt 
antik római és karoling reneszánsz több évszázadon 
keresztűl használaton kívüli írását… Mátyás 
udvarából kisugárzó humanizmus megindította a 
magyar írás reneszánszát is.   …” 
 
A rovásírás „…az avar írás Hunyadi Mátyás király 
udvarában a reneszánsz divatáramlatok hatására 
történt felújítása…”, véli Róna Tas András [19.] 19  

                                                           
19 [19.] Róna Tas András (1931) : „A magyar 

rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus” 
Néprajz és Nyelvtudomány 29-30. (1980-1986), 
178. old. 

„A régiségek iránt oly fogékony humanisták 
bányászták ki valahonnan (a rovásírást), és kezdték el, 
ha kis körben is, de használni. Amit addig 
évszázadokig csak fára róttak, s e fára rót emlékek 
sajnos elpusztultak, azt most kőbe vésték, téglába 
karcolták, freskóra festették, sőt mint az 1515 utáni 
időből származó isztambuli felirat, titkos írásként is 
használták.   …” 
 
A magyar könyvtárakból ekkor már nem máglyára, 
hanem külföldre vándoroltak a könyvek. Ősgeszta és 
társai Firenzébe kerültek. Egy itteni pap írta meg 
ismeretlen magyar forrásokra hivatkozvaazt a művet, 
amely a magyar királyok családfáját Noéig 
visszavezeti. Attila is benne volt. Ez a megtisztított 
családfa a Biblia mintájára átalakított és elfogadható 
volt a korabeli kereszténjy normák számára. A 
hagyományos nomád családfák legalább 20 
generációra visszamenőleg pontos történelmet adtak. 
Ha ez meg  volna, legalább ebben a mélységben  
belelátnánk a magyar múltba, így azonban elveszett 
igaz múltunk helyett megkaptuk Noét. 
 
A magyar rovásírás értékeinek megőrzőiként a 
világban a jezsuiták vették át a pálosok szerepkörét a 
XVI.-XVII. században, majd a XVIII.-XIX. században 
a kegyesrendiek folytattak komoly mentő 
tevékenységet. 
 
A református papság főként Erdélyben érdeklődött 
behatóan a rovásírás iránt. Irányításuk alatt a 
keresztény templomokban elterjedtek a vallásos 
jerllegű rovás-feliratok, s kísérlet történt a keresztény 
imádságok rovásírásos átültetésére, sőt biblia-fordítás 
kezdeményezésekről is tudunk. 
 
A kereszténnyé vált rovás megmenekült, ha a z új 
vallás igényeihez igazodva templomfelirat, ima, 
fohász lett belőle – olyan elemek, amelyeket amúgy is 
ismerünk latin írásos változatban, csak a 
táltosokmszvait, az ősi hit relikviáit nem őrizhette meg 
egyetlen nyilvános sor sem, mert maradéktalanul 
kiírtották a föld színéről. 
 
A Szent István királyunk által újraalapított állam nem 
csak vallási jelzője okán volt más, mint a korábbi 
lovas nomád nemzetiségi vagy törzsszövetségi 
államformák. A letelepedést választott nemzet 
vezetőinek az itt talált népekkel együtt kellett előrelátó 
életutat kidolgoznia. Mindezt pedig éppen a 
megváltozott struktúrákból adódó belső társadalmi és 
politikai feszültségek közepette. Ennek adatokkal 
egyik legjobban alátámasztott és így általunk is 
követhető része éppen az elitnek az uralkodói 
utódlással kapcsolatos konfliktusaiban, belharcaiban 
öltött testet. Ennek a küzdelemnek pedig a nemzeti 
kultúra történelmi hagyatékainak pusztulása is vele 
járó következménye volt. 
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Az iskolaalapító Szent Király 
Visszatérve az európai városok egyetemein a 
középkori Európa szintjén, „comme il fault” tudást 
szerzettekre, a peregrinusok (vendégdiákok) 
tanulmányaikat befejezve és hazatérve, tevékeny 
közreműködői voltak a középkori Magyarország 
oktatási-, tudományos-, valamint közigazgatási 
életének. A honfoglalást követően, előbb-utóbb, ki 
kellett építeni a hazai tudásközpontokat, szükség volt 
itthon is egyetemekre, iskolákra. 
 
Szent István király életművében az államalapítás 
iskolaalapítással párosul. Az iskolaalapítás alapvető 
szerepét az is mutatja, hogy a pannonhalmi 
monostor 996. évi létesítése fél évtizeddel megelőzte 
Szent István 1001. évi megkoronázását. A 
pannonhalmi monostor alapító levelének 
megerősítésében már mint megkoronázott király, így 
örökíti meg atyja, Géza érdemeit és az iskolának 
magas rendeltetését: „…a pannonhalmi Szent 
Márton még atyánk által megkezdett s Isten 
segélyével általunk lelkünk üdvére s országunk 
állandóságára bevégzett monostora.  …” [3.] 
 
Megilletődve kell járnunk Óbuda földjen, hiszen itt 
alussza örök álmát Géza (945 körül–997), az 
iskolaalapító nagyfejedelem, az Árpád-házi dinasztia 
megalapítója, akinek leszármazottja, István alapította 
meg ezer éve a magyar keresztény királyságot. Szent 
István király egyben az első Alma Mater megalapítója 
fővarosunkban. A keresztény állam és a tudás szoros 
összefüggésének kifejező szimbóluma az Óbudai 
Egyetem címere: felül hármashalom kettős kereszt, az 
állam e jelképe alatt pedig könyvet tartó kéz látható. 
Az első fővárosi egyetem előzményeit jelentő óbudai 
iskola eredetét keresve is első királyunkhoz jutunk. Az 
Árpád-híd óbudai hídfőjénél az Árpad-házi Szent 
Erzsébet téri Szent Peter és Pálról nevezett főplébánia 
falán szerény emléktábla található. ezen a fenti adatok 
mellett egyetlen évszám látható: „ALAPITVA 1015.” 
Szent István király alapította meg Gizella királynéval 
Óbudán a Szent Pál templomot és a hozzá kapcsolódó 
iskolát. A 998 évvel ezelőtti alapítás kérdésére a 
Képes Krónikában találunk nagy fontosságú feleletet 
[5] 20 : „…Az Óbudának nevezett városba ért azután 
a Szent Király fiával, Szent Imrével es a királynéval. 
Es midőn itt nem talált semmi Krisztusban kegyes 
művet, melyben dicsérhessék a mindenség alkotóját, 
e nagyszentségű király azon nyomban a varos 
közepén nagy monostort kezdett építtetni Szent Peter 
es Pál apostolok tiszteletére […a bulgárok és szlávok 
vezérének kincseiből, Keánéból, akit megölt. Nagy 
jószágokkal tette dússá és a római egyházéhoz 
hasonló szabadsággal ruházta fel a római Curia 
tiszteletére, melyet testi valóságában meglátogatott. 
Midőn ezt építették, a kőfaragó mestrereket 
Görögországból hoztákés ájtatatosság okából a 

                                                           
20  [5.] Dr. Nagy Ferenc:”Az első Alma Máter” főváro-

sunkban  GÉPIPARXLI évf.  2010.01. sz., január 

nagyszentségű király a királynéval ott tartózkodott, a 
királyné azután kerszteket, táblákat és ékességeket 
készített…]; belekezdtek a nagy műbe, de bár sok 
esztendeig dolgoztak rajta, nem fejezhették be azt a 
monostort Szent István király életében; úgy akarta 
Isten, hogy sok idő múltán a boldogságos István 
király unokaöccse, Szentséges László király fejezze 
be a munkát, ő váltotta be ősének fogadalmát…” [3.]  
 
Szent László királyt (1077-1095) 1077-ben koronázták 
meg, aki előbb beváltva ősének fogadalmát, befejezte 
es felszentelte a jeles alkotást. Majd 1083-ban Szent 
László kezdeményezésére szentté avattak István 
királyt, annak fiát, Imrét es nevelőjét, Gellértet (1046), 
valamint András és Béla zobori remetéket. Majd ő is 
alapított szent helyet Nagyváradon, és 1095-ben itt 
helyezték a „lovag királyt” végső nyugalomra. 
 
A középkori magyarországi egyetemek a „káptalani 
iskolákból” fejlődtek ki. IV. László király 1276-ban a 
veszprémi káptalani iskolát a párizsi egyetemhez 
hasonlította. V. Orbán pápa Avignonban 1367. 
szeptember 1.-én aláírt bullájában teljesítette Nagy 
Lajos Király (1342-1382) azon kérését, hogy 
egyetemet létesíthessen Pécsett.  
 
Nagy Lajos király Budán az 1370-es évek végétől 
nagyszabású palotaépítkezésekbe kezdett, amelyet 
Zsigmond még nagyobb léptékben kibővített, majd 
1408-ban végleg Budára költöztette udvarát.  
 
Ezt követően 1395-ben Luxemburgi Zsigmond, aki 
Szent László mellé temettette első feleségét, Nagy 
Lajos király lányát, Maria királyt, s még ugyanezen 
évben – Szent László óbudai művet folytatva– 1395-
ben Zsigmond király az ország központjában Óbudán 
egyetemet alapított, ezzel kezdeményezésére 
megszületett az első fővárosi univerzitás. Az uralkodó 
kérésére IX. Bonifác pápa 1395. október 6-án kiadta 
az óbudai egyetem első alapítólevelét. A Luxemburgi 
Zsigmond által alapított egyetem címere ma is tovább 
él az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi Nyomda és az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem címerében. 
Magasabb értelemben így él tovább az ezer éves 
magyar iskolában, kivált az államvezetés és a 
törvényhozás munkáját végzők képzésében 
kiemelkedő szerepet vállaló iskolában István király 
iskolateremtő szelleme. 
 
1402-ben Budán a városigazgatás demokratizálását 
célzó társadalmi mozgalom bontakozott ki. A fővárosi 
felkelésbe az egyetem vezetői is belekeveredhettek, s 
Zsigmond 1403-ban feltehetőleg bezáratta az 
egyetemet, amelyet hét év múlva indított újra.  
 
Ezt újíttatta meg 1410-ben a (nagy nyugati 
egyházszakadás megszüntetésében is döntő szerepet 
játszott) nagy király. Néhány évre rá, 1410. augusztus 
1-jén Zsigmond megismételt kérésére XXIII.  János 
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ellenpápa aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapítására 
vonatkozó bulláját az alábbi tartalommal: 
 „…Jelen okirattal elhatároztuk és elrendeltük, hogy 
a mondott városban, Óbudán legyen ezután studium 
generale, s működjék ott örök időkre úgy a szent 
teológiában, a kánon- és polgári jogban, az 
orvostudományban és a szabad művészetekben, mint 
valamennyi engedélyezett fakultásban. …” 
 
XXIII. János pápa 1410. augusztus 1-jén aláírt 
bullájában az óbudai egyetem újraalapításáról, a négy 
klasszikus fakultású egyetem megkapta mindazon 
kiváltságokat, amelyeket a nagy európai egyetemek 
élveztek. A kor kiemelkedő jelentőségű eseményén, a 
nyugati egyházszakadást megszüntető (1414 és 1418 
között ülésező) konstanzi zsinaton a rangos egyetemek 
képviselői is megjelentek, és - Ulrich Richental 
korabeli krónikája szerint - köztük az óbudai egyetem 
7 tanárával képviseltette magát. 
 
A „studium generale ” (egyetem) első kancellárja az 
óbudai Szent Péter templom Lukács nevű prépostja 
Órévi Lukács (budai prépost, majd csanádi püspök) 
lett. A pápa teljes, négy fakultásból álló egyetem 
létesítésére adott engedélyt. Az új egyetemen az 
összes - teológiai, kánonjogi, orvosi, valamint szabad 
művészetek - fakultáson megindult a tanítás. Szoros 
kapcsolatban állt az új intézmény a bécsi egyetemmel, 
ars-fakultásán bécsi magisterek is tanítottak, viszont 
tudunk óbudai bakkalaureusokról, akik a bécsi 
egyetemen adtak elő. 
 
A pécsi egyetem alapításának 100. évfordulóján 
nyílt meg a Mátyás király (1458-1490) által 
létrehozott pozsonyi Academia Istropolitan (1467). 
 
Az első, napjainkban is működő magyar egyetemet 
Pázmány Péter érsek (1570-1637) alapította 1635-ben 
Nagyszombaton. Ez ma az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karának jogelőd 
intézménye.  
 
1735-ben III. Károly király (1711-1740) 
Selmecbányán Bányatisztképző Intézetet, iskolát 
alapított, ahol 1763-tól már több tanszék működött és 
1770-re Európa egyik legkorszerűbb szakintézménye 
lett a „Selmeci Akadémia”. A Selmeci Bányászati 
Akadémia mellett ebben az időben jött létre a Pozsony 
melletti Szencen az 1763-ban alapított Collegium 
Oeconomicum. Az ennek érdekében gróf Eszterházy 
Ferenc kancellár Mária Terézia (1740-1780) 
császárnőhöz írt felterjesztésében hangsúlyozta: 
„…Kívánatos olyan iskolának a felállítása, ahol 
praktikus geometriát, számadási módszereket és 
térképészetet tanulnak … a geometrica practica a 
mechanika nélkül lehetetlen…” Az intézmény 
hallgatói alapvetően a földmérési tudományokkal 
ismerkedtek meg. Mindezeket kiegészítették a 
kereskedelmi számtan, a számvitel, aváltóügyek és a 

gazdaságtan. Hasonló tárgyköröket oktattak a Bécsi 
Akadémián, ahol a korabeli nyilvántartások szerint 
több magyar diák tanult. 
 
Az 1777-es közoktatási törvény, a „Ratio 
Educationis”nem csupán a középiskolák oktatási 
rendjét határozta meg, de lépéseket tett az 
egyetemekre történő – elsősorban 
természettudományos – előképzettség megszerzésének 
biztosítására is. Ugyanebben az évben Eszterházy 
kancellár javaslatot tett egy Földmérési és 
Vízépítészeti Intézet az Institutum Geometrico-
Hydrotechnicum létrehozására. 
 
1777-ben a Pázmány Péter alapította 
tudományegyetem Budára költözött, amelynek keretei 
között jött létre 1782-ben az Institutum Geometrico-
Hydrotechnicum Mérnök Intézet. 
 
A hazai műszaki szakoktatás, s egyszersmind a 
Műegyetem története a XVIII. századba nyúlik vissza. 
A Műegyetem első, közvetlen elődintézménye az 
1782-ben – a budai tudományegyetem bölcsészeti 
karának kebelében – alapított „Institutum 
Geometricum” néven ismertté vált mérnökképző 
intézet volt. A II. József császár (1780-1790) által 
kézjegyzett alapító levélben ez áll: „…igen nagy 
szükség van a földmérő, vízépítő, és mechanikai 
tudományokra, de különösen a Magyar Királyságban 
és csatolt tartományaiban…ahol az előző évszázad 
annyi háborúja és viszontagságai után a 
birtokviszonyok igen zavarosak, igen nagy vidékek 
víz alatt, vagy mocsarakká alakulva hevernek, a 
malomgátak rosszúl vannak építve, a közutak 
elhanyagoltak, …nyilvánvaló ezen tudományok 
oktatásának szükségessége.   …” 
 
A II. Magyar Országos Mérnökkongresszus 1902-es 
dátum a 120. évfordulóját jelentette annak a 
történelmi ünnepnapnak, hogy az 1777-ben Budára 
költözött Pázmány Péter alapította tudományegyetem 
keretei között jött létre 1782. augusztus 2.-án, a II. 
József császár (1780-1790) által aláírt alapító 
levelével az Institutum Geometrico-Hydrrotechnicum 
-Mérnök Intézet- a mai Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem jogelőd intézménye [2.] 
21  Ezen intézmény 12 évvel megelőzte az 1794-ben 
megnyílt párizsi Ecole Polytechnique megalapítását. 
 
II. József alapító levelebizonyos értelemben 
biztosította a végzettek elhelyezkedését, illetve 
szakmai védelmét az alapító levélben is hangsúlyozott 
követelménnyel, amely szerint: „…ezután a nyilvános 
felesküdött mérnökségre egy előljáróság által sem 

                                                           
21

 [2.] Dr. Németh József: „A Műegyetemtől a 
világhírig” (Képes egyetemtörténet) 
Budapest, 2005.  

Műegyetemi kiadó ISBN 963 420 812  6 
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vehető fel senki, aki ezen tudományokban kiművelve 
nincs.   …” 
 
Lósy Schmidt Ede technikatörténész, a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet könyvtárosa, a budapesti 
Magyar Műszaki Múzeum megalapítója és első 
igazgatója, az első magyar nyelvű műszaki lexikon 
szerkesztője és több mint félszáz tudománytörténeti 
tanulmány szerzője, a „Művelődéstörténeti vázlatok 
a magyar technika sok évszázados múltjából II.” IX. 
évfolyam 5. szám 2005. május [20.] 22 sorozat 
keretében publikált munkájában „…A pesti magyar 
királyi tudományegyetem bölcsészeti karán 1785-ben 
felállított Institutum Geometricum keletkezésének 
vázlatos ismertetése és a XVIII. század utolsó 
negyedében (1785—1800) ezen intézetben szigorlatot 
tett és diplomát nyert mérnökök betűrendes névsora. 
…”  tartalmú dolgozatából ismerhetünk meg 
részleteket az Institutum Geometricum múltjából: 
 
„…A budapesti magyar királyi tudományegyetem 
bölcsészeti karának dékáni hivatalában őrzik azt a két 
vaskos fóliáns kötetű naplót, az ún. Diarium Rerum 
Notabiliorum Facultatis Philosophicae in Regia 
Scientiarum Universorum Hungaricat, amelyekbe a 
bölcsészeti kar mindenkori érdemes dékánjai a 
fakultás nevezetesebb és felemlítésre méltó 
eseményeit jegyezgették be kronologikus sorrendben 
évről-évre, egyik hónapról a másikra, 111 esztendőn 
keresztül. 
 
A deák nyelven írt diáriumok első kötete 64 akadémiai 
esztendőnek eseményeit örökíti meg az 1773—1837. 
évekig, míg a második kötet az 1837—1883/84. 
időközig lezajlott kari élet főbb momentumait tárja 
szemeink elé. 
Mielőtt e diáriumoknak sok helyütt igen nehezen 
olvasható szövegéből a bölcsészeti fakultás előtt 66 
éven keresztül, azaz 1785-től 1850-ig szigorlatozott és 
hydraula-geometra diplomát kapott magyar 
mérnökökre vonatkozó feljegyzéseket, még pedig 
ezúttal csak a XVIII. század utolsó negyedében, az 
1785-től 1800-ig terjedő 16 éves időszakban végzett, 
vagy csak egyes szakmákból képesített mérnökök 
betűrendes névsorát, mint kultúrtörténetünk egyik 
fényes emléklapját közreadnám. kívánatosnak tartom 
bevezetőleg addig, amíg a központi tudományegyetem 
pincéiben rendezetlenül heverő és latin nyelven írt 
egykori aktákhoz hozzáférhetnék, egyelőre a Mária 
Terézia királynő által újjáalakított királyi egyetem 
történetéből azt előadni, ami ránk, technikusokra 
vonatkozik, s ami ennélfogva bennünket elsősorban 
érdekel. 
 

                                                           
22  [20.] Dr. Lósy Schmidt Ede: „M űvelődéstörténeti 

vázlatok a magyar technika sok évszázados 
múltjából II.” 

IX. évfolyam 5. szám · 2005. május 

Pázmány Péter kardinális és Magyarország 
hercegprímása által Nagyszombatban a hittudományi 
és bölcsészettudományi karok felállításával 1635-ben 
alapított, Lósy Imre és Lippay György hercegprímások 
gondoskodása folytán 1667-ben a jogtudományi karral 
bővült és Mára Terézia királynő által egy évszázaddal 
később, 1769-ben az orvostudományi karral 
kiegészített tudományegyetemünket 1777. február hó 
10-én kelt legfelsőbb elhatározással Nagyszombatból 
Budára, majd II. József császárnak 1783. december 9-
én kelt rendeletével végleg Pestre, az egyetem mai 
székhelyére helyezték át. 
 
A XVIII. század harmadik évtizedében, amikor az 
ország kül- és belbékéje már megszilárdult, a magyar 
törvényhozás a közművelődés fontosságának 
tudatában az 1723. évi 70. törvénycikkben 
kimondotta, hogy ezentúl hazai főiskoláinkon a 
külföld példájára a hit-és jogtudományokon kívül a 
többi tudományok is taníttassanak. A közoktatás ügyét 
továbbra is a hitfelekezetek intézték mindaddig, amíg 
a Jézus-társaság feloszlatásával a közoktatásügy az 
országos kormány, illetve az állam hatáskörébe került. 
1770-től kezdve azonban, amikor a jezsuita rendet 
eltörölték, a tanulmányi rendszer is gyökeres változást 
szenvedett. 
 
A nagyszombati főiskolának a szó európai értelmében 
teljes és valóságos tudomány-egyetemmé való 
átalakításánál és újjászervezésénél minket 
technikusokat azonban csak azok a reformok 
érdekelnek, amelyek a bölcsészeti kar tanulmány-
rendszerének megváltoztatására vonatkoznak. 
 
Az 1770. október 29-i helytartótanácsi intézményben 
közölt tanrendszer szerint a bölcsészeti kar továbbra is 
két évben megszabott tanfolyamának első évében a 
logika, metafizika és mennyiségtan, a második évében 
pedig az erkölcstan és természettan voltak a kötelező 
rendes tantárgyak, amelyekhez a második évben a 
mennyiségtan folytatása járult. A felsőbb 
mennyiségtanra, természetrajzra és csillagászatra új 
tanszékeket állítottak fel és elrendelték, hogy a 
természettanban az előadások a még szükséges 
műszerek, gépek és könyvek beszerzése után a 
matematikai vitatkozások mellőzésével, kísérletekkel 
történjenek. A kötelezett tárgyakon kívül a 
mennyiségtan tanárának a gyakorlati mértanból 
(geometria praktika) és építészetből kellett leckéket 
adnia, amelyet minden karbeli tanuló hallgathatott. A 
természetrajz tanárát, akinek előadásai az állat-, 
növény- és ásványtanra terjedtek ki, a mezei gazdaság 
(oeconomia ruralis vagy rustica) elveinek tanítására is 
utasították, végül kötelezték a természettan tanárát, 
hogy a mechanikából egyelőre vasár- és 
ünnepnapokon külön leckéket tartson. A természettant 
Bécsben 1800-ban meghalt kiváló képzettségű és 
európai hírű egyetemi tanárnak, Horváth Bapt. 
Jánosnak könyvei szerint tanították, kinek 1767-től 
1797-ig Nagyszombatban, Budán, Bécsben, 
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Zágrábban és Velencében bővítve és újonnan 
átdolgozva többször kiadott, a metafizika, logika, 
fizika, mennyiségtan és a mechanika (statika, 
hidrostatika, hidraulika, aerostatika, pneumatika) 
köréből 53 műve jelent meg. A mennyiségtant pedig a 
szintén kiváló Makó Pál professzornak saját iratai 
szerint tanították, amelyek Bécsben, Velencében, 
Gráczban, Olmützben és Budán 1761-t6l 1792-ig több 
kiadásban, szám szerint összesen 42 mű, a felsőbb 
mennyiségtan (differenciál- és integrálszámítás), 
fizika, metafizika, geometria és meteorológia köréből 
jelentek meg. 
 
1777-ben, tehát abban az évben, amelyben a 
tudományegyetemet Nagyszombatból Budára 
helyezték át és Mária-Terézia királynőnek az országos 
közoktatásügyre rendkívüli horderővel bíró, az egész 
tanügy szervezetét a népiskolától az egyetemig 
szabályozó országos tanulmányi rendtartását, az ún. 
Ratio Educationist a királyi helytartótanács közhírré 
tette, ugyanabban az évben a bölcsészeti karban már 
fennállott és újonnan létesített tanszékeken kívül a 
technikai és vele rokontudományok rendszeres 
tanítására négy új tanszéket állítottak fel, mégpedig 
egyet a felsőbb fizika elméletére, egy másikat a 
kísérleti fizikára és mechanikára, a harmadikat a 
mezei gazdaságtanra (oekonomia ruralis, illetve 
rustica) és a negyediket az alkalmazott 
mennyiségtanra (geometria praktica, hydrotechnika és 
építészet). 
 
A bölcsészeti kar kötelezett tanfolyamát ezentúl is 
csak két évben szabták meg. 
Az első év rendes tantárgyai voltak: 

1. a logika és a filozófia története; 
2. a tiszta és alkalmazott elemi mennyiségtan; 
3. Magyarország oknyomozó története és 
4. a természetrajz alkalmazása a mezei 

gazdaságra és iparművekre (usus in oeconomia 
rustica et in artefactis). 

 
A második év tantárgyai voltak: 

1. metafizika és gyakorlati bölcsészet; 
2. a mennyiségtan alkalmazása a mezőgazdaságra 

és iparművekre; 
3. a vallás, egyház és hazai irodalom, azután a 

császárok és örökös tartományok története és 
4. az elemi fizika. 
 

Azon felül a természetrajzból, a mezei 
gazdaságtanból, a felsőbb mennyiségtanból, a 
gyakorlati mennyiség-tanból (építészet, földmérés, 
vízépítészet), a felsőbb és kísérleti természettanból, a 
mechanikából, az oklevél-, címer-, pecsét-, régiség-, 
éremtanból, az esztétikából és a csillagászatból 
tartattak előadások azok számára, kik e tudományokat 
óhajtották tanulni. 
 
A fizikát kísérletekkel adták elő, tekintettel tanainak 
gyakorlati alkalmazására, a mezei gazdaságra, 

iparművekre és a bányászatra; a kozmológia elveit e 
tudományokkal kapcsolták egybe. 
 
A mennyiségtanban a fő figyelmet azokra a részekre 
fordították, amelyek a mezei gazdaság segédszereül 
szolgálnak, nevezetesen a hydrotechnika és polgári 
építészet elemeire. (Vö. Ratio Educ. Theres. 176—
183. §. 198. §.) 
 
A felsőbb alkalmazott mennyiségtan rendeltetése 
kiválólag a mérnökök képzése volt, aminek szükségét 
és főképp a mérnöki intézet (Institutum Geometricum) 
rendszeresítését Mária Terézia királynő kancellárja 
gróf Niczky királyi biztoshoz intézett s 1777. április hó 
12-én 1456. szám alatt kelt levelében különösen 
kiemelte volt. Az Institutum Geometricum azonban 
csak hét évvel később II. József császár uralkodása 
idején 1784-ben létesült. 

 

 
 

Az alapító levél 
forrás: Capsule History—Technical University of 

Budapest 
 
Ennek a 65 éven keresztül fennállott és régi magyar 
mérnökeinknek, igen sok jeles és kiváló hazánkfiának 
a kiképzésére szolgáló Institutum Geometricumnak, 
kimerítő történetével, keletkezésével és működésével, 
amely I. Ferenc Józsefnek 1850. szeptember hó 29-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával a mai magyar királyi 
József műegyetemmé emelt József Ipartanodához 
csatoltatott, csak az idevágó levéltári kutatások 
befejezése után foglalkozhatom. 
 
Ez alkalommal csak azt óhajtom leszögezni, hogy 
rendszeres mérnöki szigorlatokat a tudomány-
egyetemen csak az 1785-ik tanév óta tartottak, amely 
évben a bölcsészeti kar diáriumának tanúsága szerint a 
fakultás kiváló és európai hírű professzoraiból 
alakított vizsgálóbizottság előtt nem kevesebb, mint 
16 magyar mérnök tett szó- és írásbeli szigorlatot. 
Más szigorlatokat ez évben a mérnöki szigorlatokon 
kívül a tudományegyetem bölcsészeti fakultásán nem 
is tartottak. Szórványosan voltak ugyan az egyetemen 
mérnöki szigorlatok korábban is, abban az időben 



ÁTTEKINTÉS A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ÁPRILISI  ESEMÉNYEIRŐL 
 

- 34 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 04. SZÁM (ÁPRILIS)  

meg, amikor az egyetem a Pozsony-megyei 
Nagyszombatban működött és nem volt még Budára, 
illetve Pestre áthelyezve. Ezt bizonyítja többek között 
a diáriumnak 1776. évi március hó 27-iki bejegyzése 
is, amely szerint Magyar István, hites geometra a 
filozófiai fakultás előtt a matézisből szigorlatot tett. 
(Tentamen suum habiuit ex Mathesi coram Facultate 
Philosophica D. Stephanus Magyar Geometra 
publicus.) 
 
A legelső magyar mérnök pedig, de talán a világ 
legelső mérnöke, ki egyetemtől, mégpedig magyar 
egyetemtől, tudományegyetemi tanulmányainak 
befejezése után 135 évvel ezelőtt, itt Pesten mérnöki 
oklevelet nyert, Zichy Ferenc a bölcsészeti fakultáson 
a geometria és matézis adjunktusa volt, akinek 
mérnöki diplomáját a pesti magyar királyi 
tudományegyetem 1785. december hó 18-án 
szolgáltatta ki, miután Zichy a diárium tanúsága 
szerint megelőzőleg e diploma elnyerése céljából 
mechanikából, hydrotechnikából, geometria 
praktikából és oekonomia rusticából illetve ruralisból 
összes szó- és írásbeli szigorlatait kiállotta volt. 
 
Jól vésse ezt a történelmi tényt és adatot dicső múltú 
hazánk jövő sorsáért aggódó minden magyar 
technikus, minden magyar mérnök a szívébe és 
emlékezetébe. 
 
Sokszorosan nagy a fontossága ma ennek nemcsak 
nemzeti öntudatunk emelése, hanem abból a 
szempontból is, hogy régi és le nem tagadható 
kultúránk bizonyítására felhozott történeti tényekkel 
vezetésre való hivatottságunkat a művelt világ előtt 
igazolhassuk. 
 
A technikus ifjúság pedig merítsen a magyar kultúra 
történetének ismeretéből és nagyjaink dicső 
szelleméből erőt és kitartást a nemzet további 
ellenállásához s ahhoz a nagy küzdelemhez, mely 
felnégyezett országunk ezeréves régi területének 
visszaállításában s tönkretett szeretett hazánk 
újjáépítésében mindnyájunkra vár. 
 
Hevítse, hassa át és töltse el szívünket, lelkünket 
büszke öntudattal az a történelmi valóság, hogy a 
magasabb technikai oktatás szükségességét előbb 
látták be s előbb is valósították meg Magyarországon, 
mint Franciaországban, vagy akár Angliában és 
Németországban vagy bárhol másutt a világon! 
 
Ezt a bizonyítékot G. Pinet francia tudósnak Histoire 
de l’Ecole Polytechnique című, Párizsban 1887-ben 
megjelent s a párizsi műegyetem történetét tárgyaló, 
500 oldalra terjedő és pompás rézkarcolatokkal 
illusztrált negyedrét alakú művéből veszem, amelyet a 
Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyének folyó 
évi LIV. kötetében, a május 9-i 19. számában abból az 
alkalomból ismertettem volt, hogy a Le Journal des 
Débats -nak folyó évi egyik januári számában egy 

olyan s azt a legnagyobb valótlanságot tartalmazó 
cikke látott napvilágot, amelynek állítása szerint a mi 
kultúránk csak mesterséges és olyan népeket 
tartottunk eddig igában, amelyeknek múltja a 
miénkénél sokkal ragyogóbb. Pinet t. i. az 1794. 
március 11-én kelt dekrétummal alapított párizsi 
Ecole Polytechnique -nek, mint szerinte a mérnökök 
tudományos kiképzését illetőleg a legrégibb s a világ 
legelső technikai főiskolájának történetében, amelyre 
minden francia büszke, maga jelenti ki, hogy a 
forradalom előtti régi rezsim alatt fennállott s 
tüzértisztek és katonai mérnökök kiképzésére szolgáló 
speciális francia iskolák csak kevés tudományos 
oktatást nyújtottak az alapvető tanulmányokban. 
 
Nincs semmi okom Pinet állításaiban és kutatásai 
eredményének megbízhatóságában kételkedni, 
amelyeknek feltárását és leszögezését minden 
bizonnyal eredeti francia forrásművek nyomán alapos 
és lelkiismeretes kutatás és tanulmányozás előzött 
meg és amelyeket Pinet, mint lelkes francia ember a 
valóságnak megfelelően, híven és tökéletesen írt meg 
terjedelmes és pompás kiállítású művében. De viszont 
reám se nehezteljen senki azért, ha a magyarság 
ügyéért lelkesülő szívemmel s magyar hazafi létemre 
hazai egyetemi hatóság hivatalos okirataiból azt a 
szintén minden kétséget kizáró megállapítást 
szögezem le s viszem a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyének hasábjai után sokkal 
terjedelmesebben és részben megindokolva most 
másodszor A Technikus révén a nyilvánosság elé, 
hogy a magasabb technikai oktatás s magyar 
mérnököknek tudományos kiképzése kerek 10 
esztendővel kezdődött előbb Magyarországon, mint 
Franciaországban s hogy e szerint nem a párizsi 
politechnikai főiskola, hanem a pesti tudomány-
egyetemen működött Institutum Geometricum a 
legrégibb technikai irányú főiskolai intézménye a föld 
kerekségének. 
 
Hogy pedig eloszlassam azt a kétséget is, amely a két 
intézet tanulmányi rendszerének ismertetése 
hiányában ez összehasonlítás körül esetleg 
felmerülhetne, egyelőre még azt iktatom ide, addig is, 
amíg erre még bővebben lesz alkalmam kitérni, hogy 
az eleinte csak tüzértisztek és katonai mérnökök 
kiképzésére szolgáló párizsi Ecole Polytechnique 
tanterve semmivel sem volt technikai szempontból 
különb és előbbre való a mi régibb keletű Institutum 
Geometricumunknál, mert amíg Párizsban a fizikán és 
analízisen kívül az erődítményépítést és az 
architektúra elemeit tanították, addig nálunk a polgári 
életre tekintettel s hazánk közgazdaságának 
előmozdítása céljából mechanikán és geodézián kívül 
vízépítéstant és gazdaságtant is kötelező tantárgyként 
tanítottak. 
 
Az Institutum Geometricum felállításával a már előbb 
említett igen kiváló és jeles képzettségű Horváth Iván 
egyetemi tanáron kívül, ki a felsőbb és kísérleti fizikán 
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kívül a mechanikát tanította és azelőtt az egész fizikát 
nagy dicsérettel tanító, az elemi fizikára Püspöky 
Ferencet, a mezei gazdaságtanra mitterburgi 
Mitterpacher Lajost, több gazdag tartalmú, klasszikai 
irályú munka szerzőjét, végül a vízépítéstanra, 
geodéziára, építészetre Rausch Ferencet nevezték ki, 
ki a tiszta és alkalmazott mennyiségtan, valamint a 
vízépítészet, geodézia és magas építészet köréből írt 
jeles munkái által érdemesült. 

 
 

Rajzeszközök 
forrás: Geometricum—Books and Instruments from 

15th to 18th Century 
 
Mindezeknek előrebocsátása után következnék az 
1785. tanévtől az 1800. tanévig bezárólag 
szigorlatozott, összesen 84 mérnökintézetbeli 
egyetemi hallgatónak betűrendes névsora, 
kultúrtörténetünk e fényes és megörökítésre érdemes 
lapja, melyet a bölcsészeti fakultás diáriuma nyomán 
készített cédulakatalógusom szerint állítottam össze. A 
munkálatok előrehaladása és a cédulakatalógusnak 
folytatólag az 1800—1801. tanévtől az 1850—1851. 
tanévig bezárólag való elkészítése után A Technikus 
mai számában megkezdett névsort a feldolgozott 
időszakok sorrendjében és betűrendes összeállításában  
 
folytatni fogom. A 66 évig fennállott mérnöki intézet 
hallgatóinak ily módon elkészülő névsora azután 
kifogja egészíteni a királyi József-Műegyetem 
tanárairól és 3883 volt rendes hallgatójáról folytatólag 
az 1851—1852. tanévtől az 1881—1882. tanévig 
összeállított betűrendes névsort, melyet e 30 éves 
korszaknak emlékezetére a királyi József-Műegyetem 
tanácsa 1883. március 9-én tartott ülésében 
emlékkönyv alakjában kiadni határozott el s amely 
névsort 100 nyomtatott oktávoldal terjedelemben 
ugyanezen év augusztus hó 15-én Szily Kálmán, a 
Tudományos Akadémia jelenlegi tudós és 
szeretetreméltó főkönyvtárosa, a műegyetem akkori 
rektora, ki jelen munkám iránt is a leglelkesebb 
érdeklődéssel van, elkészíttette és kiadott. 
 
Az itt következő névsorban a latin nyelvű diáriumban 
foglalt s főként a szigorlatokra vonatkozó 
feljegyzéseket a hallgatók nevei után feltüntettem. 
Attól a szándékomtól azonban, hogy ezeken az 

adatokon kívül régi technikusainknak életrajzi adatait 
is összegyűjtsem, egyelőre el kellett állnom s e 
tervemet arra az időre halasztanom, amikor az 
anyaországtól jogtalanul és erőszakkal elvágott 
országrészeinkkel a postai közlekedés is újból helyre 
lesz állítva és tervem megvalósításának semmi 
akadálya sem lesz.  …” fejezi be Dr. Lósy Schmidt 
Ede a beszámolót, és ezt követi a végzett mérnök 
hallgatók szigorlati jegyzőkönyveinek névszerinti 
felsorolása (amit már ebben a dolgozatban nem idéz a 
szerkesztő). 
 
Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum mindezek 
ellenére a 19. századi Magyarország műszaki 
szakemberképzés iránti igényét már nem tudta 
kielégíteni. Ugyanis a nemzeti nyelv, a kultúra, a 
művelődés kérdései mellett, különösen az un. 
reformkori országgyűléseken (1825-27-től), de több, 
mai szóval élve civil szerveződés keretei között is, 
napirendre került az iparfejlesztés, amely megfelelő 
végzettségű szakembereket igényelt és amelyhez 
képző intézmény alapítására volt szükség. A 
reformkori iparfejlesztő tevékenység hatására kezdte 
meg működését többek között az Óbudai Hajógyár 
(1836) és a Ganz Gyár (1844). A magyar ipar 
különösen gépészeket és vegyészeket igényelt. Ilyen 
jellegű szakember képzés a környező országok 
„politechnikumaiban” volt (Prága 1806; Graz 1811; 
Bécs 1814.)  
 
Az 1836-os pozsonyi országgyűlésen Trencsén 
vármegye követe terjesztette be először javaslatát 
arról, hogy „…egy Politechnicum intézetet kíván 
felállítani, melyben ifjak szép mesterségekben, 
kereskedésben, gyártásban magokat gyakoroltatván, 
aq mathematikai és physicai tudományokban, 
mechanikában oktatást vehessenek.   …” 
 
A bécsi udvar egy bizottságot jelölt ki annak 
tanulmányozására, hogy valóban szükséges-e a 
Polytechnicum Magyarországon. Gróf Széchenyi 
István mindent megtett a műszaki alkotások 
gyarapítása és a magyar műszaki értelmiség 
léátszámának növelésére. 1831-ben megjelent Világ c. 
munkájában találkozunk először magyar 
szövegkörnyezetben az intelligencia (értelmiség) 
kifejezéssel. Amikor a Műegyetem alapítását 
előkészítő bizottság munkája akadozott, Széchenyi 
felemelte szavát. A Pest megyei követi utasításokban 
1839. március 13-án megfogalmazta: „…A Ludovica 
katonai intézet már fennálló épülete műegyetemi 
intézetté alakíttassék, s annak helybenhagyása végett 
Őfelsége mindjárt megkérdeztessék.   …” A 
Széchenyi felhívására tervezett Iparműtanoda, a 
Műegyetem épületére, terveket készíttetett, s 
elhelyezését a mai Szervita téren, a Petőfi Sándor utca 
által határolt területre szerette volna megvalósítani. 
 
A döntést csak 1844-ben hozták meg, amelynek 
alapján V. Ferdinánd király 1844. június 12-én 
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aláírta az Ipartanoda létrehozásáról szóló rendeletet. 
Az intézmény 1846-ban József nádor (1776-1847) 
nevét vette fel, nádorrá választásának 50. évfordulója 
alkalmából. Első igazgatója Karácson Mihály lett. 
 
Az Ipartanoda működési rendje 1846 október 24-re 
készült el, az oktatás 1846 őszén indult, amelynek 
tanévnyitóját a mai Egyetem téri temmplomban 
tartották. Karácson Mihály igazgatótanévnyitó 
beszédében kiemelte, hogy „…A pesti királyi József 
Ipartanodának rendeltetése: a reál tudományoknak 
alapos és lehetőleg terjedelmes tanítása által, a honi 
ipar értelmiségét kifejteni, az ifjúságnak alkalmat 
szolgáltatni olly ismeretek szerezhetésére, mikéápp az 
iparnak bármellyik ágát választaná pályául, azon 
eredményteljesen működhessék.   „ 
 
Az Ipartanodában Arenstein József mennyiségtant 
(betűszámtant, elméleti és gyakorlati mértant) tanított, 
a rajzot Jubal (Jubhal) Károly, a vegytant Conlegner 
Károly, a természettant Sztoczek József tanította. Egy 
ideig a Mérnök Intézet hallgatóinak Jedlik Ányos 
(1800-1895) oktatta a természettant, aki 1861-ben 
elkészítette „egysarki villamindító”-ját, a dinamót, 
ezzel 6 évvel megelőzte Siemens-t. Az intézmény a 
tudományegyetem épületében kapott helyet. A fiatal 
Ipartanoda oktatói és hallgatói jelentős szerepet 
vállaltak az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcban. 1848. április 9-én jelentették meg 
„Az összes ipartanodai hallgatóság kívánatai”-t 
összegező 12 pontot: 
1. A pesti kir. József-ipartanodának minél előbb 

öszműegyetemmé (Polytechnicum) átalakítása. 
2.   Az intézetnek mindenkép megfelelő épület. 
3. Egy öszműegyetemhez illő minél előbbi tökéletes 

fölszerelés. 
4. Az öszműegyetem igényeinek megfelelő könxvtár, 

s ennek tanulók általi használhatása. 
5. A bécsi polytechnicumtól, valamint egyéb 

tanintézetektől tökéletes függetlensége. 
6. Minden rendes tanár tartozzék vagy már létező, 

vagy általaszerkesztendő magyar tankönyv szerint 
előadni. 

7. A szükségekhez képest tanársegédeknek 
minélelőbbi kinevezése. 

8. Franczia, olasz nyelv, rögtöni dílmentes 
hallgathatása,s az angol nyelv minélelőbbi 
tanítása. 

9. Szabad tanítás és tanulhatás. 
10. Az intézet hallgatóságának a tanári ülésekbeni 

képviselete. 
11 Magán és rendes hallgatók tetszés szerint, 

évenkint vagy tanfolyam végéveli nyilván 
vizsgálata. 

12. Az igazgatást tanári ülésekre kívánjuk átruházni, 
közbizodalmú tanár elnöklete alatt. 

Pest, april 9. 1848. 
Az összes ipartanodai hallhatóság határozatából 
 MAKAI VINCZE 
 

Jubal (Juhbal) Károlyt (1817-1853) az Ipartanoda 
rajztanárát forradalom alatti és utáni tevékenységéért 
kivégezték. 
 
1850. szeptember 19-én a különböző mérnökképző 
intézményeket – Mérnöki Intézet; Ipartanoda – Joseph 
Industrieeschule néven összevonták, helyét a budai 
várban jelölték ki, és az oktatás nyelve a német lett. 
1856-tól Joseph Polytechnicum néven működött, 
amelyben 1860-tól engedélyezték a magyar nyelvű 
oktatást. 1860-tól a Joseph Polytechnicum a Királyi 
József Műegyetem nevet használta. Ettől kezdve 
Mayer Lambert helyett az igazgatói teendőket 
Sztoczek József (1819-1890) látta el. 
 
A magyarországi mérnökképzés történetében mérföld-
követ jelentett, amikor báró Eötvös József (1813-
1871) vallás- és közoktatás- ügyi miniszter 
előterjesztésére az országgyűlés elfogadta, majd az 
uralkodó Ferenc József (1848-1916) 1871. július 10-
én „legfelsőbb elhatározással a királyi József 
Műegyetem belszervezeti szabályzatát megerősítette”. 
A József Műegyetem első rektora Stoczek József 
(1819-1890) lett. Ezzel az intézkedéssel már két 
műszaki felsőoktatási intézmény működött az 
országban: az 1735-ben alapított, majd 1763-ban 
akadémiai rangot kapott Selmecbányai Bányászati 
Akadémia, amely 1867-től a Magyar Királyi 
Bányászati és Erdészeti Akadémia nevet vette fel; és 
az 1871-től önálló szervezeti keretek között működő 
Magyar Királyi József Műegyetem. 
 
Eötvös József vallás- és közoktatás- ügyi miniszter 
képviselőházi előterjesztése 1870. április 7.-én:  
 
 „…Miután a Műegyetemen a matematikai és 
természettani tudományok a vizsgálódás épp oly 
magaslatán és épp oly szabad tudományos 
módszerrel adatnak elő, mint általában minden 
tudomány az egyetemen, miután a mérnöki és 
technikai életpályára épp oly tudományos 
képzettséget és képesítettséget kell az illetőnek 
szerezni a Műegyetemen, mint pl. a jog és orvosi 
pályára kéászülőknek az egyetemen, … célszerűnek 
látom, hogy törvényben mondassék ki a 
Műegyetemnek az állam többi egyetemeivel egyenlő 
állása: és  hogy azután az, mint egyetemi főtanoda 
szerveztessék.   …” [10. ] 23 
 
Iskolareform: 
A reformkor  nemzeti és polgári célokat ötvöző 
művelődéspolitikai elvei, a nemzeti és polgári 
iskolareform társadalmi-politikai programja 
eredményeképpen jött létre báró Eötvös József 1848. 
évi népoktatási törvénytervezete, amely 

                                                           
23  [10.] Dr. Gáti József: „ Eötvös József, a magyar 

iparoktatás megteremtője, az Iparpalota 
megálmodója”  (Előadás: 2012. október 5.) 
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• az iskolaállítás állami kötelezettségét, 
• a községek által fenntartott iskolák közös 

jellegét, 
• a szülői felelősséggel összekapcsolt 

tankötelezettség modern, polgári elvét foglalta 
egységes keretbe. 

 
A kiegyezés után bekövetkező polgári fejlődés együtt 
járt az állam fokozódó oktatásügyi szerepvállalásával. 
Az Eötvös József által elgondolt oktatásügyi 
modernizáció első lépését – 1848-hoz hasonlóan – a 
népiskolai oktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. 
törvény megalkotása jelentette. 
 
Idézet báró Eötvös Józseftől:  
„…Fájdalom, nem követhetjük tisztán szívünket, 
hanem a lehetőséget is szem előtt kell tartanunk. S ez 
nem fog így maradni, mert épp a népnevelés 
általános elterjedése által e haza anyagi tekintetben 
is annyira emelkedni fog, hogy idővel meg fogja 
háláltatni népoktatóinknak azt, amivel nekik 
tartozik.   …” 
 
I. Ferenc József király 1868. évi december 10-én, az 
országgyűlés bezárásakor mondott trónbeszédének 
részlete:„…A nemzet fejlődését mozdították elő önök, 
midőn oly törvényt hoztak a népoktatás ügyében, 
mely ha áldozatot kíván is egyes külön érdektől, de 
egyszersmind oly népnevelési rendszer alapjait veti 
meg, mely hivatva lesz az ország szellemi és anyagi 
haladását szolgálni. …” [11.] 24 
 
A magyar ipar újjáteremtése: 
A kiegyezést követően 1867. szeptemberére 
összehívott újjáalakult iparegyesületi közgyűlés 
választotta meg azt a bizottságot, melynek feladata 
volt „a magyar ipar újjáteremtésének munkálatát 
megkezdeni.” E munkában a régi Iparegyesület 
vezetői közül Eötvös József és Feszt Imre vett részt 
 
Az iparos képzés kezdete, középfokú ipariskolák: 
A korszak következő – az oktatásügyet is érintő – 
alaptörvénye, az 1872. évi VIII. törvény 
(ipartörvény) előírta a tanonciskolák létrehozását.  
 
A középfokú ipariskolák eszmei megteremtője Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki 
Szakkay József kassai főreál iskolai tanárt bízta meg 
a francia és belga ipariskolák tanulmányozásával. 
Eötvös ezen kezdeményezésére alakult meg 1872. 
augusztus 20-án Kassán a „Gépészeti felsőbb 
ipartanoda”, mely már az első években bizonyította, 
hogy hasonló iskolákra égetően szükség van. Az 
iskola Szakkay József, kassai reáliskolai tanár 

                                                           
24 [11.] Víg Albert:  Magyarország iparoktatásának 

története az utolsó száz évben, különösen 1867 
óta 

 

magánintézeteként 1872. október 9-én kezdte meg 
működését, 
 
Eötvös József indítványozta, hogy a fiatal gyáripar 
szakemberhiánya, az ipar elmaradottsága miatt a 
fővárosban központi mintaiskolát szervezzenek, 
létrehozva a nagyipar előmunkásainak és 
művezetőinek képzését. 
 
Az állami közép ipartanoda: 
Az elhunyt Eötvös Józsefet a vallás- és közoktatási 
miniszteri székben egyik legjobb barátja, sógora dr. 
Trefort Ágoston követte, aki folytatta az Eötvös által 
megkezdett állami közép ipartanoda szervezésének 
munkáját. Trefort megbízta Gönczy Pál miniszteri 
tanácsost és Stoczek József műegyetemi tanárt és 
rektort, hogy dolgozzák ki az intézet szervezeti 
szabályzatát és tantervét, melyet 1877. szeptember 10-
én hagyott jóvá.  
 
A Közép Ipartanoda építészeti, gépészeti és 
vegyészeti szakosztállyal 1879. december 7-én 
nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. alatt. 
 
Azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum 
szervezésének kezdete. Feladata „   a hazai kézműves-
ipart, elsősorban pedig a fa- és fémipart közhasznú 
szakismeretekkel lehetőleg szemléleti úton való 
terjesztésével támogatni…”  Első otthonában, a 
Beleznay kertben 1883. június 24-én tartották az 
ünnepélyes megnyitót.  Dr. Trefort Ágoston miniszter 
nyilatkozta: 
″″″″…Két középoktatási intézettel bírunk a fővárosban, 
melyek a Közép Ipariskola és a Technológiai 
Iparmúzeum. Ezeknek szerves kapcsolata úgy 
didaktikai, mint financiális tekintetben nagyon 
szükséges és előnyös ...″  
 
A József körút – Népszínház utca – Csokonai utca 
által határolt területen felépítendő épület 
megtervezésére 1885-ben kapott megbízást 
Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, az MTA tagja. 
Az építkezést 1887-ben kezdték el Monaszterly 
Szilárd építész vezetésével és Fekete Elek építőmester 
irányításával. A költségvetés szerint az épület 
felépítésére és berendezésére 525.000 forint volt 
előirányozva, mely összeget a képviselőház pénzügyi 
bizottsága 350.000 forintra szállított le 
 
A magasföldszinten kapott helyet a bőr-, a cukor-, a 
malom- és a vegyipari gyűjtemény, az első emeleten 
az elektronikai, az építőanyag, a fém- és üvegipari 
tárgyakat helyezték el.  
 
A földszinti sarokrészben berendezett egyesített 
könyvtár és olvasóterem „…3503 cím alatt 7052 
darab könyvet, rajzgyűjteményt és füzetet foglalt 
magába…” Az alagsorba a nehezebb berendezések a 
fa- és fémmegmunkáló gépek kerültek. Az 
Iparmúzeumot íves épületrész kötötte össze az 
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Ipartanodával, mely a Népszínház utcai főépületből, a 
Csokonai utcai műhelyből, valamint a tágas udvaron 
elhelyezett gép- és kazánházból, és a gépszínből állt.  
 
Az udvaron került elhelyezésre a gép- és kazánház egy 
húsz lóerős gőzgéppel és harminc méter magas 
kéménnyel. A földszintes kazán- és gépház tágas 
mellékhelyisége a gépszín, melyben fűthető 
lokomobilt és cséplőgépet állítottak fel.  
 
Az intézet kétemeletes új épülete a Népszínház utca 8. 
szám alatt van, az egyemeletes műhelyépület pedig a 
Csokonay utcába esik; van benne a tanári szobákon 
kívül 7 tanterem, ezek közül kettő 150 tanuló számára 
berendezve, és 13 rajzterem; tágas és szépen felszerelt 
természettani szertár és laboratórium, továbbá nem 
csak készülékekkel, de gépekkel is felszerelt 
vegyészeti laboratórium és külön laboratóriumok a 
többi szakosztályok céljaira is. Az emeletes műhely-
épület 46 méter hosszú és 8 méter széles; a gépészet, 
fém- és faipar körébe vágó gyakorlati munkálatok 
tanítására egy 20 lóerejű gőzgéppel felszerelve, 
gőzkazánokkal, gázmotorral,20 különböző 
fémmegmunkáló géppel és gyalu padokkal, úgy, hogy 
egyszerre mintegy 100 tanuló foglalkozik benne. 
 
Az egyesített technológiai iparmúzeum és állami 
közép-ipariskolához hasonló intézet a nyugat-európai 
államokban, Magyarországon kívül  nincsen. 
 
Az Ipartanoda a tantervmódosítást követően, 1891-
től Állami Ipariskolaként  folytatta munkáját. 1898-
ban helyszűke miatt kivált az Építészeti Szakosztály 
(a későbbi Ybl Miklós Főiskola). 
 
Az intézmény Magyar Királyi Állami Fels ő 
Ipariskolaként folytatta az ipari szakemberek 
képzését.  
 
1912-ben szükségessé vált a Vegyészeti Szakosztály 
önálló elhelyezése, mely intézmény napjainkban a 
Petrik Lajos nevét viselő Két Tanítási Nyelvű 
Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai 
Szakközépiskola. A Magyar Királyi Állami Felső 
Ipariskolából helyszűke miatt 1942-ben kivált a 
Faipari Szakosztály, s Újpestre költözött, s 
napjainkban Faipari Szakközépiskolaként folytatja 
tevékenységét. 
 
Az Iparmúzeumot összevonták több kísérleti és 
anyagvizsgálati intézettel, majd a Magyar Királyi 
Technológia és Anyagvizsgáló Intézet megszüntetését 
követően a Könnyű- és Nehézipari Minőségellenőrző 
Intézetet helyezték el a nagykörúti épületrészben, 
melynek jogutódjaként működött a Kereskedelmi 
Min őségellenőrző Intézet. 
 
Az Iparmúzeum könyvtára, a Technológiai 
Könyvtár előbb Országos Műszaki Könyvtár néven 
egyesült a Műszaki Dokumentációs Központtal, majd 

1958-ban új helyére, a Múzeum utcába költözött, mint 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
(a mai BME-OMIK  elődje). 
 
A magyar egyetemi mérnökképzés történetét 
számos kiváló oktató fémjelezte. A Gépészeti 
Osztály hagyományai az Ipartanoda időszakára 
nyúlnak vissza. A Gépészeti Osztály első dékánja 
Bielek Miksa (1833-1917) lett, aki a gépszerkezettan 
professzora volt. A kor ipari igényeinek megfelelő 
képzést mutatja az is, hogy az új tudományterületek 
képzésére viszonylag hamar tanszékeket alapítottak. 
1893-ban az Elektrotechnika Tanszék első professzora 
Zipernowsky Károly  (1853-1942) lett, aki Ganz 
gyári mérnökként a transzformátor feltalálója (1885-
ben) volt részeseként a nagy triásznak: Bláthy Ottó, 
Déri Miksa, Zipernowsky Károly. Ilyen volt a 
gépészmérnök képzés egyik kiemelkedő professzora 
Bánki Donát (1859-1922) is, akinek neve ma is 
széleskörben ismert az egész világon. Az Ő utódja és 
örökségének továbbfejlesztője lett Pattantyús 
Ábrahám Géza (1885-1956). 
 
Pattantyús Ábrahám Géza professzor minden téren 
kimagasló személyiségével járult hozzá kiváló 
mérnöknemzedékek képzéséhez, méltán fémjelezte a 
magyar felsőfokú mérnökképzés új egyetemi 
professzor-generációját és méltó szellemi társa volt, 
gróf Klébelsberg Kúnónak (1875-1932), aki vallás- 
és közoktatás- ügyi minisztersége alatt, a teljes 
közoktatási reform koncepciójának részeként, 
felkarolta a hazai természet- és műszaki- 
tudományokat. 
 
Klebelsberg a közoktatási minisztersége alatt az ún. 
„szellemtudományok” (bölcselet, teológia, jog, 
történelem) mellett felkarolta a természet- és műszaki 
tudományokat. 1926-ban a József Műegyetemen 
országos kongresszust szervezett, amelyen az orvosi, 
műszaki és mezőgazdasági, tehát a 
természettudományok kutatására munkaprogramot 
hoztak létre. A program végrehajtását kettős szervezet 
biztosította: társadalmi szervezetként a Széchenyi 
Tudományos Társaság, amely a gyárak, ipari és 
mezőgazdasági üzemek, vállalatok adományait 
használta fel a kutatások támogatására, valamint az 
állami segélyt kezelő Országos Természettudományi 
Alap és Tanács. Ezek a szervezetek 1944-ig több 
millió pengővel segítették a természettudományos és 
műszaki kutatók munkáját. Klebelsberg Kunó érdeme, 
hogy figyelmet fordított a természettudományok és a 
műszaki tudományok fejlesztésére, és támogatásának 
is köszönhetők a korszak reál-értelmiségének 
eredményei a villamossági és gépiparban, valamint a 
vegy- és gyógyszeriparban. Egyik „dédelgetett” terve 
volt a Lágymányos értéktelen, vizenyős területeinek 
tereprendezése, és egy Boráros térre vezető új híd 
építése; hogy a környéken a Pázmány Péter 
Tudományegyetem (a későbbi ELTE) számára egy 
egyetemi természettudományos telep - egy európai 
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színvonalú egyetemközpont - valamint az új Nemzeti 
Múzeum természetrajzi gyűjteménye állhasson. A 
projektre parlamenti felhatalmazást szerzett, azonban 
a terv a fővárosi politika ellenállásán megbukott. 
Mindenre gondja volt, ami az ő hatáskörébe tartozott, 
ő mentette meg támogatásával az akkori Orvos 
Továbbképzés szakmai szervezet ma is prosperáló 
orgánumát, az Orvosképzés című szakfolyóiratot. 
 
Klébelsberg 1929-ben felvetette a soproni és a 
budapesti mérnökképző intézmények részleges vagy 
teljes összevonását. A részleges fúzió alatt a kohómér- 
 
 
nökök oktatását szerette volna a Műegyetem 
gépészmérnöki képzésének keretei között 
megvalósítani. [1.] 25, Az un. gazdaság-tudományi 
jelleg megvalósítása iránti igény pedig egyre 
erőteljesebben jelentkezett a Klébelsberget követő 
miniszternél, Hóman Bálint-nál (1885-1951), akinek 
kormánytagsága alatt az egyetemek fúziója 
megvalósult. Ez az összevonás korszakhatár a 
magyarországi mérnökképzés történetében, hisz a 
Trianon utáni gazdasági viszonyok új feladatokat 
róttak e trületre is. Az 1934. évi X. tc. alapján létrejött 
a József Nádor Műszaki és Gazdaság-tudományi 
Egyetem 98 tanszékével az ország legnagyobb 
felsőoktatási intézménye lett. 79 éve, 1934. május 2-
án a felsőház elfogadta az 1934. évi X. törvénycikket a 
„M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem” létesítéséről, így egy szervezetben egyesült 
a József Műegyetem, a soproni Bánya- és 
Erdőmérnöki Főiskola, az Állatorvosi Főiskola, 
valamint a Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Kara; az összevont egyetem a következő 
karokból állt:  

1. Mérnöki és építőmérnöki,  
2. Gépész- és vegyészmérnöki,  
3. Bánya-, kohó- és erdőmérnöki,  
4. Mezőgazdasági és állatorvosi,  
5. Közgazdaság-tudományi. 

1937-38-ban az egyetem rektora, a magyarországi 
elitképzést meghatározó jog- és földrajz- tudós, gróf 
Teleki Pál (1879-1941), aki ezt követően lett vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, majd 1939. február 16.-
1941. április 3. között Magyarország miniszterelnöke. 
 
Az új szervezeti keretek létrejötte után, a hazai 
mérnökképzést elindító „nagy generáció”-t felváltja az 
egykori kíváló tanítványok sora. A 19. század közepén 
a mérnöki tudományokat előre vivők – művelők és 
alkalmazók – két nagy intézmény, a selmecbányai 
Bányászati Akadémia és a pesti, illetve budai József 
Polytechnikum köré csoportosultak. 
 

                                                           
25 [1.] Dr. Németh József: „A Műegyetemtől a világ-

hírig” (Képes egyetemtörténet) Budapest, 2005.  
Műegyetemi kiadó ISBN 963 420 812  6 

1867-ben, Hollán Ernő hadmérnök kezdeményezésére 
megalapították a Magyar Mérnök Egyesületet, amely 
1871-ben Magyar Mérnök- és Építész Egyletté 
(MMÉE) alakult át. A szervezet közlönye, a műszaki 
tudományok speciális tárháza, 1867–1944 között 
összesen 1511 folyóirat füzetben jelent meg. 
 
Az MMÉE a kiegyezéstől eltelt hatvan évet a műszaki 
tudomány magyarországi fejlődését is nyomon követő, 
Technikai fejlődésünk története 1867–1927(1928) c. 
kötetben tárgyalja. 
 
A géptan művelőinek, a gépészmérnököknek 
rendszeres szakosított képzése a József Műegyetemen 
indult 1871-ben. Ennek emlékére a Budapesti Műszaki 
Egyetem (BME) 1971-ben jubileumi évkönyvet adott 
ki (A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Karának centenáriumi emlékkönyve. 1871–1971. 
1971). A gépészmérnöki tudományokban nagy 
jártasságra szert tett alkotó, feltaláló, újító, 
rendszerező nagy magyar gépészek eleinte 
túlnyomórészt vagy a József Műegyetemen (ma: 
BME), vagy Selmecbányán szereztek képesítő levelet 
(diplomát). Kisebb részük külföldön tanult, főleg 
Zürichben vagy Bécsben. 
 
1872-től 1895-ig a selmecbányai Bányászati és 
Erdészeti Akadémián gépészeti szakképzés is volt. 
1872-ben vált ki, Farbaky István (1837–1928) 
vezetésével, az Általános és Vasgyári Géptan Tanszék 
a Pöschl Ede irányította Bányagéptani, Hőgéptani és 
Építészeti Tanszékből. 
 
Az 1870-es években Farbaky István, Schenek István 
kémikussal együttműködve, világítógáz-fejlesztő 
készüléket talált fel, amelyet külföldön is alkalmaztak. 
Az 1885-ben feltalált és róluk elnevezett villamos 
akkumulátorral beléptek a nagy feltalálók sorába. E 
munkájukat a Magyar Tudományos Akadémia 
Marczibányi-díjjal jutalmazta. Farbakyt a tanszék élén 
1892-ben Herrmann Emil követte. 
 
A két Herrmann 
Herrmann Emil (1840–1925) korának egyik 
nemzetközileg leginkább elismert és méltatott 
gépészeti kiválósága volt. A géptan mellett a 
mechanika és a szilárdságtan területén, a telített és 
túlhevített állapotú gőzök és gázok elméletében 
(termodinamikájában) végzett önálló kutatásokat és 
tett eredeti megállapításokat. Nevét könyvei, 
tanulmányai alapján kora legnagyobb 
gépészmérnökeivel (Franz Grashof, Julius Carl von 
Bach, Gustav Anton Zeuner és August Föppl) együtt 
emlegették. Tetmayer Lajos a következőket írta 
Herrmannról: „tehetségének szárnyai azokat a 
területeket érik el, melyekbe az isteni kegy csak 
kiváltságos szellemeket enged be”. Herrmann 
legfontosabb művei: Technikai mechanika. (1885); 
Szilárdságtan tekintettel a gépészet igényeire. (1894); 
Compendium der mechanischen Wärmetheorie. 
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Az Általános és Vasgyári Géptan Tanszék vezetését 
harmadikként Herrmann Emil fia, Herrmann Miksa 
(1868–1944) vette át. Herrmann Miksa mindkét nagy 
műszaki főiskola tanára volt. Személye, gépészeti 
vonatkozásban, jelképesen összeköti e két intézményt. 
Terplán Zénó a Herrmann Miksa születésének 100. 
évfordulóján rendezett emlékkiállításon így 
emlékezett meg róla: „Mérnökgenerációkat nevelt a 
hazai bánya-, kohó- és gépipar számára. Előadásai 
lenyűgözően változatosak, szónoki felépítésűek 
voltak. Előadói tábláján a krétával rajzolt ábrák 
tökéletes arányaikkal szinte működőképesnek tűntek. 
Tanári pályája alatt a Mechanika, Bányagéptan, 
Általános géptan, Vasgyári géptan, Gépelemek, 
Emelőgépek, illetve Alkalmazott mechanika 
elnevezésű tantárgyakat oktatta, mindegyiket önállóan 
felépítve, továbbfejlesztve, évről-évre mindig a 
legkorszerűbbet nyújtva hallgatóinak.” 

 
Herrmann Miksa 

Herrmann Miksa legnagyobb műve, a Gépelemek 
(1924), az első magyar nyelvű géptani tankönyv, 
alcímében jogosan viseli: bevezetés a gépek 
szerkezettanába, a mechanikai jelenségek különös 
figyelembe vételével Szemléleti módja még ma is 
iránymutató, rendszerezésével világviszonylatban is 
kiemelkedő alkotás. Évtizedeken át használták. 
Herrmann szakirodalmi munkásságában a magyar 
gépészeti szaknyelv alapjait is lerakta. Komoly 
munkásságot fejtett ki a hazai energiahordozók 
(kőszén, földgáz, kőolaj) feltárásában. 
 
A 19–20. század fordulóján, illetve a 20. század első 
évtizedeiben több kiváló magyar gépészmérnök 
működött, közülük Mechwart András (1834–1907), 
Haggenmacher Károly (1835–1921) és Bánki Donát 
(1859–1922) neve emelkedik ki. 

 
A Ganz-gyár jelesebb gépészmérnökei 
A svájci Ganz Ábrahám Magyarországon vállalt állást 
vasöntőként. 1844-ben önállósodott, saját öntödét 
nyitott Budán. Vállalkozása 1851-ben már országos 
hírű. 1853-ban szabadalmi oltalmat kapott vasúti 
mozdonyok és kocsik kerekeinek új gyártási módjára 
(és az egész monarchiára kiterjedő szállítási jogra). 

Másik gyártmánya a vasúti sínek és sínkeresztezések 
öntése. 
 
A kis öntödéből a magyar gépipar egyik fellegvára, a 
gépészeti tudományok központi műhelye lett. Ez 
legfőbbképp a gyár nagy vezetőinek, Ganz 
Ábrahámnak (1814–1867), Mechwart Andrásnak, 
Cserháti Jenőnek (1855–1910), Kandó Kálmánnak 
(1869–1931) Jendrassik Györgynek (1898–1954) és 
kiváló mérnökeinek, Bánki Donátnak (1859–1922), 
Déri Miksának (1854–1938), Zipernowsky Károlynak 
(1853–1942) és Bláthy Ottó Titusznak (1860–1939) 
köszönhető. 
 

 
 

Ganz Ábrahám 
 

1869-től 1899-ig a Ganz-gyár, de az egész magyar 
gépipar fénykorát Mechwart András irányítása alatt 
élte. Mechwart felismerte az elektrotechnika és a 
gázmotorok korszakos jelentőségét, hasznát. 
Mérnökként dolgozott ekkor a Ganz-gyárban Bánki 
Donát, Bláthy Ottó Titusz, Cserháti Jenő, Déri Miksa, 
Hoór Tempis Mór (1867–1944), Kandó Kálmán és 
Zipernowsky Károly. 
 
A századfordulón a Ganz-gyár világcéggé vált. 
Mechwart volt az első gépészmérnök, aki hazánkban 
köztéri szobrot kapott (1913, Budapest). E szobor a II. 
világháborúban megsérült. 1964-ben új Mechwart-
szobrot állítottak fel. Mechwart legismertebb 
munkálatai a kéregöntésű sima és rovátkolt hengeres 
malmi hengerszék tökéletesítéséhez és gyártásához 
fűződnek. 
 
„A Ganz-gyár 1874 és 1906 között 29.500 malmi 
hengerszéket gyártott és ebből 19.300 darabot európai 
és tengerentúli országokba exportált. A Mechwart 
hengerszék elterjedése és a magyar őrlési eljárás 
elsajátítása nyomán így jött létre a nagy malomipar a 
legtöbb országban!” – írta Latorcai János. 
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Mechwart-féle forgóeke 
 

A magyar malomipar másik nagy egyénisége 
Haggenmacher Károly volt, aki a ma is 
nélkülözhetetlen malmi síkszitát találta fel. 
 
Bánki Donát az egyik legsokoldalúbb magyar 
gépészmérnök volt. 1887-ben a Hollán-díj II. 
fokozatát kapta szabadalmazott szíjhajtásos 
dinamométer találmányáért, 1893-ban a Hollán-díj I. 
fokozatát A gázmotorok elmélet c. művéért, Cserháti-
díjat (1916) és az MMÉE-aranyérmét (1917) az 
Energia-átalakulások folyadékokban. Bevezetés a 
hydrogépek, kompresszorok és aeroplánok 
gépszerkezettanába (1916, 1920) c. könyvéért. 
További művei: Zur Theorie der Wärmemotoren. 
(1898); Le moteur Diesel et les moteurs thermiques. 
(1899). A gőzturbinák, a hidro-, az emelőgépek, a 
Mechwart-féle ekék stb. mind-mind foglalkoztatták. 
 
1905-ben jelent meg A gőzturbinák szerkesztési 
alapelvei c. műve. Stodola Aurél a legnagyobb 
elismeréssel írt Bánki munkásságáról, mind a 
gőzturbinák Bánki-féle elméletét, mind a Bánki-
vízturbinát nagyra értékelte. Az Új vízturbina c. 
tanulmányt a gyakorlat igazolta; a Bánki-vízturbina 
egyszerűsége és alkalmazkodó képessége révén 
gyorsan elterjedt. Bánki három találmányát (Bánki–
Csonka-porlasztó, 1893; vízbefecskendezéses motor, 
1894, 1898; vízturbina, 1917) a müncheni Deutsches 
Museum is kiállította. 
 

 
Bánki Donát 

 

 

 
Bánki-motor 

 
Cserháti Jenő a magyar gépészmérnöki tudomány 
kissé elfeledett, de korának jelentős alakja. Számos 
gépészeti és közgazdasági tanulmányt írt. Foglalkozott 
a hegesztéssel, a gőzmozdonyok mozgó tömegeinek a 
felépítményre gyakorolt hatásával, a vonatok villamos 
világításával, mozdonykazán-robbanásokkal stb. 
Szellemes szerkezeteket épített mozdonycsapágyakra, 
mozdonykapcsoló-szerkezetekre, így tisztázta a 
kanyarbeli mozgások jellegét. A műegyetemen a 
Gépelemek és a Lokomotívok tárgyat tanította. Korai 
halála megakadályozta abban, hogy gépelemek 
tankönyvet írjon. Fennmaradt egyik hallgatójának 
Cserháti előadásairól készített (376 oldal, 657 ábra) és 
sokszorosított jegyzete. Cserháti például már akkor 
részletesen tanította a golyóscsapágyakat. Kortársai 
szerint előadásaiban a gyakorlat és az elmélet 
összhangjával lebilincselte a hallgatókat. Két cikluson 
keresztül az MMÉE alelnöke. A kulisszás 
kormányművek egyik sajátossága c. tudományos 
dolgozatát az MMÉE 1890-ben Hollán-díjjal 
jutalmazta. Cserháti halála után az MMÉE Cserháti-
érmet és pályadíjat alapított, amelyet 1911–1941 
között osztottak ki. Beszédei, tanulmányai A magyar 
mérnök helyzete a közigazgatásban, gyárainkban és a 
társadalomban (1910) címmel könyv alakban is 
megjelentek. 
 
Nagy hőenergetikus gépészeink 
Fonó Albert (1881–1972) 27 találmányát 
szabadalmaztatta (angol és német szabadalommal is 
védve), amelyek közül csak egy társszerzős. 
Coventryben, a Daimler gépkocsi-szerkesztési 
osztályán szerzett ismeretei alapján megírt, első 
tudományos dolgozatát az MMÉE Hollán-díjjal 
jutalmazta. Legfontosabb találmányának, a torló-
sugárhajtású (rakéta) repülőlövedék (1915) és a 
légsugármotor (1928) korszakos jelentőségét az 
akkori hadvezetés nem ismerte fel. Így a 
sugárhajtóműves első repülőgép nem Magyarországon 
készült el. A Löffler–Fonó-rendszerű gőzkazán 1923-
ban kapott szabadalmat. A siklócsónakot (mai szóval a 
szárnyashajót) 1926-ban találta fel. Akadémiai 
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székfoglalóját 1954-ben, az acélipar hőenergia-
gazdálkodásáról tartotta. Ebben a kohó fal- és 
szerelvényhűtésével, valamint a kohókoksz-
megtakarítással foglalkozott. Ezenkívül foglalkozott 
földgáztávvezeték, bánya aknatorony tervezésével, 
CO2 és CH4 keverékű földgáz hasznosításával, az 
energiaellátással, erőművi távvezeték tervezésével. 
 
Heller László (1907–1980) mintegy 50 újítást, 
találmányt szabadalmazott. Az 1940-es évek elején ő 
tervezte az első magyar nagynyomású ipari 
hőerőművet, az Ajkai Timföldgyár mellett. Ekkor 
dolgozta ki azt a teljesen új eljárást, amely vízszegény 
helyeken erőművi vízhűtésre Heller-kondenzációt és 
léghűtést használ. Szabadalmai közül legismertebb az 
ún. Heller–Forgó-féle légkondenzációs (indirekt) 
hűtőrendszer (1943). A rendszeren belül Forgó László 
(1907–1985) nevéhez az apróbordás hőcserélő 
kötődik. A rendszer lényege az, hogy a gőzturbina 
fáradt gőzét keverő kondenzátorban csapatjuk le, 
amely mint kondenzvíz részben kazántápvízként 
szolgál, a másik rész a száraz hűtőtorony alján 
elhelyezkedő apróbordás hőcserélőkbe kerül. A 
lehűtött hűtővizet a keverő kondenzátorba 
szivattyúzzák. (A gépcsoportban villamos motor, 
vízszivattyú és Pelton-turbina kapcsoltan 
együttműködik). A visontai külszíni fejtésű 
lignithasznosítására épült (Gagarin) hőerőműben a 
vízfelhasználás 75%-a megtakarítható a Heller-
rendszer révén. 1999-ben Heller és Forgó szobra 
Budapesten, az Energiagazdálkodási Intézet (EGI) 
székházában található. Hellert és Forgót az MTA 
egyaránt akadémikussá választotta (1954, illetve 
1985). Heller 1951-ben, Forgó 1952-ben kapott 
Kossuth-díjat. 
 
Heller kis mérnökirodájából fejlődött ki a HŐTERV, 
majd az Energiagazdálkodási Intézet, mint nagy állami 
mérnökiroda, Hellerrel az élén. A Heller–Forgó-
rendszert nagy amerikai, német, brit, belga, francia, 
japán, osztrák, szovjet vállalatok vették meg mint 
licencet. Heller 1951-ben megalapította a 
Hőenergetika Tanszéket, amelyet 1976-ig vezetett. A 
hazai energetika és energiaipar legátfogóbb tervező-
koordináló mérnöke volt. Akadémiai székfoglalójában 
kétkomponensű közeg hőenergetikai 
alkalmazhatóságát illetve a két (külön) közegre 
kapcsolt kettős hőerőmű körfolyamatot mutatta be. 
Heller munkáját tanítványai és munkatársai folytatták 
(Veres Gergely, Jászay Tamás, Bakay Árpád, Szűcs 
László). 

 
Gépelemek 
Fogaskerekek. A gépelemek híres oktatói közül 
Cserháti és Bánki működéséről már megemlékeztünk. 
Herrmann Miksa Selmecbánya után a budapesti 
műegyetemen volt hosszú időn át tanár, a Gépelemek 
Tanszéken. Utódja 1940–1968 között Vörös Imre 
(1903–1984). Vörös működésének középpontjában a 
fogaskerék-szerkesztés állt. Egy-, két-, illetve 

háromkötetes Gépelemek c. tankönyve 1950–1981 
között több kiadást is megért. Vörösön kívül még 
Vidéky Emil (1879–1960) foglalkozott behatóan a 
fogaskerekek elméletével és gyártásával. Vidéky 1908-
ban tette közzé hengeres fogaskerékpár-kapcsolódás 
felületi igénybevételre alapozó méretezését, 1933-ban 
saját Hungária-fogazásnak nevezett rendszerét. A 
fogaskerék-szakértők közül az 1950-es években 
Szeniczei Lajos (1898–1960) és Botka Imre (1906–
1974) gépészmérnök tűnt ki. Szeniczei elsősorban 
kúpkerekek és csigahajtások méretezésével 
foglalkozott. Botka Imre dolgozta ki a Ganz–Botka-
rendszerű fogazási eljárást. Homlokfogaskerekek 
gyártását (1956) kidolgozó eljárása 18 országban 
kapott szabadalmi oltalmat. 
 
Mechanizmusok elmélete A gépelemek és a 
gépszerkezettan tudományának különleges fejezete a 
mechanizmusok elmélete, amelyet a BME-n először 
Búzás Lajos, majd Filemonné Kocsis Erzsébet, a 
Miskolci Egyetemen ifj. Sályi István oktatott. 
Magyarországon e tudományterület legnagyobb tudósa 
Terplán Zénó (1921–2000), aki 1949-től évtizedeken át 
vezette Miskolcon a Gépelemek Tanszéket. Terplán 
munkatársa, Lévai Imre a mechanizmusok elméletének 
kiváló művelője. 
 
Tartályok és készülékek 
A csövek, tartályok, vegyipari készülékek elméletével, 
méretezésével, szerkesztésével kapcsolatban elsősorban 
Reuss Endre (1900–1968) nevét kell megemlíteni 
(Prandtl–Reuss-egyenlet). Reuss és munkatársai ( 
Szigeth László, Nowotny Cornel, Szántay Balázs) 
dolgozták ki a nagynyomású (vegyipari) tekercselt 
testek elméletét és méretezését. Tartályokkal, csövekkel, 
karimákkal Szántay Balázs, Keresztes János, Varga 
László, Puskás Kázmér, Reuss Pál és Nagy András, 
műanyag szerszámok szerkesztésével Sors László 
foglalkozott. Az üvegszál erősítésű műanyag tartályok 
elméletét Varga László dolgozta ki. 
Mindezek részletes taglalása a Fábry György 
szerkesztette Vegyipari gépészek kézikönyvében (1987) 
található, a Keresztes János, Latorcai János és Varga 
László tollából származó fejezetekben. 
 
Mechanikai technológia és technikai anyagvizsgálat 
A századfordulón megjelent tan-, szak- és kézikönyvek 
a gyártási eljárásokat két fő csoportba sorolták: a 
mechanikai és a kémiai technológia csoportjába. A 
fémek, fák megmunkálását, az alakadó műveleteket, a 
hengerlést, a forgácsolást, az öntést, a préselést, 
kovácsolást stb. a mechanikai technológia témakörébe 
sorolták. Idekerültek a szálas és rostos anyagok, így a 
fonás és a szövés, sőt a malomipar is, mint a búza 
malmi megmunkálása. A műegyetemen sokáig önálló 
tárgyként szerepelt az Aprítás és fajtázás, ahol nemcsak 
a szemes termények (búza, rozs, rizs, kukorica), de a 
kőszenek, ércek, ásványi anyagok megmunkálása is 
szerepelt. 
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A mechanikai és a kémiai technológia között nem lehet 
éles határt húzni. A határterület a gumi-, a cement- és a 
papíripar. A bőrgyártás inkább a kémiai technológiához, 
a cipőgyártás a mechanikai technológiához, a 
műanyagok előállítása a kémiai technológiához 
sorolható. 
 
Ugyanígy nehezen elválasztható a szerkezeti és az 
építőanyagok vizsgálata is. A húzó-, hajlító-, szakító-, 
koptató-, törési vizsgálatok a mechanikai technológia 
szorosan vett fontos tartozékai. A kémiai 
anyagvizsgálatok hihetetlenül széles skálája a régi 
vegyelemzésektől (kémlészettől) kezdve a fizikai, 
illetve a fizikai-kémiai műszeres vizsgálatokig 
(spektroszkópia, magmágneses rezonancia stb.), 
rendkívüli mértékben bővítették az anyagról nyerhető 
ismereteinket. 
 
A műegyetemen a Mechanikai Technológia Tanszék 
(intézet) legnagyobb hírű meghatározó jelentőségű 
professzora Rejtő Sándor (1853–1928) volt. Rejtő 
1889–1924 között vezette a tanszéket. Rejtő (és 
utódai, Misángyi Vilmos, majd Gillemot László) 
irányításával a tanszék kutatási tudományterülete a 
fémek, a textilanyagok, a fa, a bőr, a papír 
feldolgozása, valamint a malomipar. 
 
1948-ban alakult meg a BME-n a Textiltechnológia 
Tanszék, 1951-ben a Gépgyártástechnológia Tanszék.  
Kezdetben az orosz Nalcsan professzor, majd Bíró 
Ferenc, Lettner Ferenc irányítják a gépgyártás 
oktatását. Miskolcon a Mechanikai Technológia 
Tanszéket Zorkóczy Béla professzor alapította. 
Ugyanitt Gépgyártástechnológia, majd Szerszámgépek 
Tanszék is létrejött. E tanszékeken Kordos József, 
Bálint Lajos és Tajnafői József munkássága 
említendő. 
 

 
 

Rejtő Sándor 
 
A szilárdságtani vizsgálatok a szerkezeti és 
építőanyagok tönkremenetelét, illetve annak határait 
próbálják mérni és számszerűsíteni. Az aprítás az 
anyag (kő, kőszén, érc, búza) törése, zúzása, őrlése, 

vagyis méretcsökkentése. Az aprítás- és töréselmélet 
nemzetközi hírű, első kutatója Selmecbányán Schittko 
József és Rittinger Péter volt. Rittinger elméleti 
eredményeit 1867-ben tette közzé (németül). A 
Rittinger-elmélet mind a mai napig általánosan 
elismert. Az aprítás és fajtázás területén Finkey József, 
Tarján Gusztáv, Beke Béla és Pethő Szilveszter ért el 
jelentős eredményeket. 
 
A műszaki anyagvizsgálat első nagy alakja Tetmajer 
Lajos (1850–1905). Több találmánya közül 
legjelentősebb a Tetmajer-szita és a Tetmajer-sajtó. 
Nevét leginkább a hosszú nyomott rudak kihajlását 
leíró egyenletek őrzik. 1895-ben megalapította az 
Anyagvizsgálók Nemzetközi Szövetségét (1901-ben 
Budapesten üléseztek). 1995-ben, a szövetség 100 
éves évfordulóján, négy városban rendeztek Tetmajer-
emlékülést (Zürich, Bécs, Varsó és Miskolc). 
A magyarországi mechanikai technológia és 
anyagvizsgálat (hőskorának) neves alakja Nagy Dezső, 
Rejtő Sándor, Dischka Győző, Borbély Lajos, Bartel 
János, Bresztovszky Béla, Veér Tibor, Czakó Adolf, 
Gállik István, Pattantyús-Ábrahám Imre, Cotel Ernő, 
Török Tibor, Vasváry Nagy Ferenc, Verő József, 
Zorkóczy Béla. 1924-ben jött létre Budapesten a 
Technológia és Anyagvizsgáló Intézet, az 1883-ban 
alapított Technológiai Iparmúzeum és az 1911-ben 
létesített Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet 
összevonásával. 
 
Hidro- és áramlástani gépek 
A magyar vízgépészeti tudomány iskolateremtő 
mestere Bánki Donát. Találmányai, a porlasztó 
(karburátor), a Bánki-féle kettős átömlésű vízturbina, 
könyvei és tanulmányai, valamint a műegyetem 
hydrogépészeti (vízgépek) laboratóriumának 
megteremtése, oktató munkája mind ezt igazolják. 
Tanszékét Pattantyús-Ábrahám Géza (1891–1956) 
örökölte, aki a gépészmérnöki tudományok majd 
minden ágában jeleskedett. Mint magánmérnök 
felvonókat, emelőgépeket, villamos berendezéseket 
tervezett. Dugattyús szivattyúk légüst-méretezésével, 
mamutszivattyúkkal, vízemelő kossal foglalkozott. 
Általános géptant, Vízgépeket, Emelőgépeket tanított 
a műegyetemen. Legmaradandóbb alkotásai szak- és 
tankönyvei. A híres, kétkötetes Gépészeti 
zsebkönyv(1937), valamint a Gyakorlati áramlástan 
(1937, 1951, 1959) szerkesztője, az 1944–1983 között 
14 kiadást megért Gépek üzemtana szerzője. Hosszú 
időn át a Technika, illetve a Magyar Technika c. 
folyóirat főszerkesztője. 
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Pattantyús Ábrahám Géza 
 

Pattantyús-Ábrahám Géza és fivére, Pattantyús-
Ábrahám Imre kohómérnök a magyar általános 
géptani tudomány legfényesebb csillagai. Pattantyús-
Ábrahám Géza az MTA átszervezése következtében 
két ízben lett levelező tag. Székfoglalói: Csillapított 
lengések energetikai jellemzői.(1945), Anyagszállítás 
légáramban (1953). Pattantyús-Ábrahám egyik 
legkiválóbb tanítványa veje, Gruber József (1915–
1972). Tudományos munkásságának fő része az 
áramlástechnikai gépek szárnyrácsain történő áramlás 
vizsgálata. Gruber elméletileg kiválóan felkészült, 
nagy kísérletező volt. Ő alkalmazta elsőként a 
szingularitások módszerét a forgó szárnyrácsok 
számítására. 1950–1972 között a BME Áramlástan 
Tanszék vezetője. Fő műve a Blahó Miklóssal együtt 
írt Folyadékok mechanikája (1. kiadás 1952, 9. kiadás 
1981) c. tankönyve. Számos tanítványa és munkatársa 
közül Őry Huba gépészmérnök emelkedik ki. 
 

 
Gruber József 

 
Sopronban a vízgépeket hosszú időn át Kövesi Antal 
oktatta. Hidraulika és gyakorlati példák gyűjteménye 
(1948) címen szakkönyvet írt. A selmecbányai, illetve 
a soproni II. Géptani, valamint a Bányagéptani 

Tanszék vezetője 1913–1952 között Tettamanti Jenő 
gépészmérnök (1883–1959). Tettamanti különösen az 
aknaszállító gépekkel, szivattyúkkal, a bányavíz-
mentesítő és kompresszortelepekkel, valamint 
energiagazdálkodással foglalkozott. 
 

 
Tettamanti Jenő 

 
A miskolci egyetemen Lancsarics Alajos, Czibere 
Tibor és Nyíri András adta elő a Vízgépészet és az 
Áramlástechnika tárgyat. 
 
Hőtechnika, kalorikus gépészet 
Láng László (1837–1914) 1868-tól bérelt műhelyben 
vállalt javításokat, kisgépeket gyártott, majd 
gőzgépeket fejlesztett ki. Egyik gőzgépe az 1873. évi 
bécsi világkiállításon díjat nyert, ezért gőzgép 
gyártásra gyárat alapított Budapesten. (Láng 
Gépgyár) A saját fejlesztés mellett megvette a 
haladást jelentő találmányok gyártási jogát, így mindig 
a nemzetközi élvonalhoz tartozó gőzgép 
konstrukciókat gyártottak. Malomipari gépek, 
cementipari berendezések és kazánok gyártásával is 
foglalkozott. Fia, ifj. Láng László (1873–1960) 
szorgalmazta a termékszerkezet-bővítést, az 
ellennyomásos gőzturbinák és dízelmotorok gyártását. 
A Láng Gépgyár 1911-ben részvénytársasággá 
alakult. A gőzturbinák hazai gyártásában a legnagyobb 
szerepet évtizedeken keresztül a Láng Gépgyár 
játszotta. 
 
A II. világháború után Pohlinger László gőzturbina-
szerkesztői, valamint Száday Rezső gőzturbina-
szabályozási és műegyetemi oktatói munkája érdemel 
kiemelést. A hővezetés elméletét Borbély Samu 
kutatta. A hővezetés villamos ipari és különleges {  
(egyéb ipari) problémáival Imre László foglalkozott 
(Villamos gépek és eszközök melegedése és hűtése. 
1982). Imre volt a főszerkesztője a Szárítási 
kézikönyvnek (1974). Az 1990-es években a 
napenergia-hasznosítást szorgalmazta. A megújuló 
energiák egyik hazai apostola. 
 
A szárítással – mint a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar és számos más műszaki terület fő 
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eljárásával – több tanszék és intézet foglalkozik. 
Úttörő munkásságot fejtett ki e területen Vajda Ödön 
(Szárító készülékek számítása. 1944). 
 

 
Vajda Ödön 

 
A gőzkazánok és tüzelőberendezések területén Szikla 
Géza és Rozinek Artúr gépészmérnök tevékenysége 
jelentősebb, így például a Szikla-féle oxigénmentes 
kazántápláló-rendszer, valamint a Szikla –Rozinek -
féle lebegtető gázosításban lejátszódó folyamatok 
taglalása. 
Oplatka György gépészmérnök az energiagazdálkodás 
terén végzett jelentős munkát. Energiagazdálkodás az 
élelmiszeriparban (1954) c. szerkesztett munkája 
sokáig használt kézikönyv volt. A cukorgyári J 
extrakciós diffúzőr feltalálója. Gyarmathy György a 
gőzturbinák elismert szakértője (Zürich). 
 
Hűtőgépészet 
Az emberiség hűtési célokra sokáig csak a hideg víz, a 
természetes vízjég és a hó hűtőhatását tudta használni. 
Röck István 1894-ben kompresszoros ammóniás 
hűtőgépet kezdett gyártani (az Esslingeni Gépgyárral 
közösen). Az 1896. évi millenniumi kiállításon a Röck 
Hűtőgépgyár és az Esslingeni Gépgyár 6 tonna 
kapacitású műjéggyárat mutatott be. Hazánkban a 
nagyipari hűtőgépgyártás a II. világháború utáni 
államosításig a Röck- és a Ganz-gyár kezében volt. 
 
1906-ban kezdte meg működését a budapesti Tóth 
Kálmán utcai első magyar hűtőház (3000 tonnás 
kapacitásával Európa legnagyobb hűtőháza volt). 
1926-ban budapesti, városligeti műjégpálya Európa 
legnagyobb ilyen létesítménye. A közhűtőház-hálózat 
1950-től épült ki (Kecskemét, Szeged, Debrecen, 
Győr, Kaposvár, Miskolc). A hűtőberendezések 
fejlesztésében kiemelt szerepet játszott a Ganz-gyár és 
Egyiptom között az 1930-as években létrejött 
szerződés: az Egyiptom részére szállított vasúti 
motorkocsikat klímahűtő-berendezésekkel szállították. 
A Ganz-gyár kollektívája (gépszerkesztők: Hollerung 
Gábor, Oláh Rezső, Pfeifer István, Prónai Jenő, Rajos 
Dezső, Szabó Ferenc, Knoll István) tervezte és 
kivitelezte a freon hűtőközeges, 3 hengeres, 20 kW-os 

kompresszorokat, légkondenzátorral, elpárologtatóval 
együtt. A gépet hőszivattyús üzemre is át lehetett 
kapcsolni. 
 
A Drabek Ferenc Gépgyárban Váhl László és Sződy 
Ferenc tűnt ki a hűtőgépek fejlesztése terén. Sződy 
Ferenc kompresszort és toronykondenzátort 
konstruált. 
 
A hűtőházak és egyéb hűtőtechnikai berendezések 
területén Hoffer Tivadar, Hollik István, Kiss Sándor, 
Csury István és Villányi József gépész neve említhető. 
Az EGI-ben hűtőgépet Heller László, Faragó Gyula 
és Kalmár István tervezett. A Heller–Faragó-féle 
abszorpciós hűtőgép különlegessége a 
gőzsugárszivattyú beépítése. A hűtőgépek oktatásában 
a BME Komondy Zoltán vezette tanszéke járt az élen, 
munkatársai Halász László, Láng Lajos, Jakab Zoltán. 
 
Említést érdemel Szilárd Leó hűtőgépészeti 
munkássága. Einsteinnel együtt két hűtőgép-
találmányra kapott szabadalmat. Az ammónia-bután 
közeges abszorpciós hűtőgépét az Elektrolux vette 
meg. A különleges, folyékony-fémes hűtőgép 
kidolgozásában Szilárd Leó mellett Korodi Albert vett 
részt. Vákuumhűtéssel Várszegi Tibor foglalkozik. 
Autodidakta gépészfeltalálók 
Egyoldalú képet kapnánk a műszaki alkotókról, ha 
nem említenénk néhány autodidakta vagy amatőr 
szakembert. 
 
Frommer Rudolf (1868–1936) felsőkereskedelmi 
iskolát végzett. Számos fegyver-találmányára kapott 
több országban szabadalmat (pl. Frommer-pisztoly). 
Egyik ágyú-szabadalmát a svéd hadsereg vette meg. 
Kiváló konstruktőr volt. 
 
Pállya Celesztin (1864–1948) festőművész, 
mesterhegedű-készítő, igazi ezermesterként 
hajócsavarokkal is foglalkozott. A német hadsereg 
által rendszeresített hajócsavaroknál jobb 
hajócsavarjával a folyami kipróbálás az ő zsenialitását 
igazolta. 
 
Bíró László József festőművész, újságíró (1899–1986) 
találta fel a golyóstollat. Automata sebességváltója 
szabadalmát a General Motors vette meg. Mintegy 
100 találmányára kapott szabadalmat. 1939-től, az 
argentin köztársasági elnök meghívására, 
Argentínában élt. Argentína legnagyobb feltalálójának 
ismerte el Bírót, születésnapja (szeptember 29.) az 
argentin feltalálók napja. 
 
A magyar gépészmérnökség történetének e 
kaleidoszkóp-szerű áttekintése nem befejezett 
történet, csupán azt a célt szolgálja, hogy a 
történelmi megemlékezés ürügyén felkeltse az 
érdeklődést a téma iránt érdeklődők számára, az 
interneten elérhető forrásanyagok felhasználásával 
a mélyebb tájékozódás lehetőségére. 


