Emlékezés KEMPELEN FARKAS
magyar polihisztorra /1734–1804/
egyedi jelenség a világegyetemek történetében, (1275 mérnöki oklevelet hitelesítettek ezzel a pecsételõvel). Egy bizonyos, Kempelen Farkas munkásságának a magyar felsõoktatás történetében
egészen különleges idõszaka jutott.
A kiemelkedõ tudós találmányai közül az írógép- konstrukciót szeretném
említeni, melyet a világ minden szaklapja elsõ írógépként ismeri el amely
valójában az írástörténet fordulópontja,
Universitas Palotája (eredetileg a budai királyi palota). Kempelen Farkas építette át az egye- a kézi írás és a gépi írás szimbolikus hatem számára. (Rézkarc: J.E. Mansfeld –F. Richler rajza után)
tárvonala. Kempelen 1779-re alkotta
meg fából készült írógépét Mária TeréAz új gondolkozású embereszményt dést. A tudományegyetem tanácsa pe- zia vak keresztlánya számára. A géppel
hazánkban Kempelen Farkas feltaláló dig 1777-es évszámmal mindennek em- írt betûk szinte ezerféle kérdésre adnak
személye jeleníti meg. Emlékének lékére mûvészi metszetû, csaknem fél választ. Ámulatos a géppel írt betûk,
tisztelettel tartozik a legrégibb magyar kilogrammos oklevél pecsételõt készít- számjegyek egymásmellettisége, a sor
egyetem, a tudományegyetem, a latin tetett egyetemi nyomdájának betû-, párhuzamos egyenessége, a betû-, betûköz és sortávolság mértani rendezettelnevezéssel induló Institutum Geomet- címermetszõ mestereivel.
Az átköltözés az egyetem merev sza- sége a teljesen fából készült írógépen.
ricum, késõbbi nevén Mûegyetem,
melyhez a XX. században kapcsolódott a bályait bizonyos mértékben feloldotta Megható a géppel írt szöveg is „... Talán
bánya-, kohó-, erdõmérnöki kar, továb- és nemcsak új tanszékeken – gõzerõ, az ön szemében is megrendül a könny,
mechanika, alkalmazott mathézis, mialatt elsõ levelemet olvassa, melyet
bá a mezõgazdasági és állatorvosi kar.
Mária Terézia pénzügyi szakembere, hydro-technika – indult el az oktatás, az ön gépével írtam ... Wien den 16.
kiváló tanácsadója, Kempelen, azt a fel- hanem az elhelyezkedés utáni ötödik Aug. 1779.” és kézírással az aláírás!
Windisch Károly, Kempelen barátja
adatot kapta, hogy a Pázmány Péter ál- évre, 1782-ben létrehozták a tudománytal 1635-ben alapított nagyszombati egyetem tanárai a Mérnöki Intézetet, hi- Bázelben Kempelen Farkas életérõl és
egyetemet a Budai várba költöztesse. vatalos elnevezéssel latinul a fent emlí- munkásságáról könyvet adott ki. A törNem kétséges ez esetben Kempelen ta- tett Institutum Geometricumot (alapí- ténetírónak köszönhetõ, hogy sok hinácsadó hazánk iránti gondos szerepe. tólevelét az Országos Levéltár õrzi). Az teles adat maradt meg tudósunkról.
fából
szerkesztett
Az egyetemi elhelyezés érdekében 1777. évszámú oklevélpecsét ez idõtõl Kempelen
Kempelen a budai királyi palotát átépí- két intézmény oklevelét hitelesítette!, írógépérõl hiteles képet ad a Peter Mitterhofer által késõbb kétette, mely „Universitás
szített írógép, mely azopalota” elnevezéssel kenosul Kempelen írógérült a köztudatba. Kitûnõ
pével. Az írás gépesítése
vízhálózattal a vári terüleha nehezen is indult, antet és a palota körüli épünál gyorsabban terjedt a
letek rekonstrukcióját is
XX. században.
elindította nagy létszámú
Az eleinte negyedkiló
építészcsoportjával. Az
aranyat érõ írógép végül
egyetem értékes mûszeis sorozatgyártás révén
reit, nagy könyvtárát,
vált elérhetõvé és elsõsoregyetemi
nyomdáját
ban az egyetemek útján
Kempelen személyes veterjedt el gyorsan és vált
zetésével dereglyéken,
népszerûvé. Magyarorszáhajón, szekereken költözgon 1889-ben (igen korai
tették Nagyszombatról a
idõ ez!) volt „gyorsasági
Budai várba. Benépesült
gépíró verseny”, új íróa budai várterület ifjúsággépszakok alakultak a kögal, nagy tekintélyû tanázépiskolákban és új „korokkal. Divattá vált Budán
pogtatói”, meg „írógép
letelepedni, ahol elindult
mûszerészi” állások szüa pezsgõ, fejlõdõ szellemi
lettek.
és társadalmi élet. Az orPedroni Emma Anna
szág nagy figyelemmel kí- Peter Mitterhofer fa írógépe, mely Kempelen korábban készült fa írógép ismemûvészettörténész
sérte a budai elhelyezke- rete alapján készült. (Pedroni E. A. gyûjteménye)
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