
A fényképmérés feltalálója. 
A „Függet lenség" folyó évi május hó 30-án kelt 148-ik 

számában olvastam, hogy Meydenbauer, marburgi építészeti fel
ügyelő, a  fényképmérés feltalálójának mondatik. 

Ezen olvasás alkalmával eszembe ju to t tak a latin költő 
azon nevezetes verse i : 

Sic vos non vobis fertis aratra boves, 
Sic vos non vobis stb. 

Én sem Meydenbauertől, sem mástól nem akarom kétségbe 
vonni a fényképmérés tökéletesítésének és gyakorlativá tételé
nek elsőségét, de annak feltalálása elsőségét magamnak tula j 
donítom. 

Ugyanis 1854-ben mint erdőakadémikus, szünnapok (va-
catió) alkalmával — mely szünnapokat Pöschl bányatanácsos 
akkori rajztanárunk felhívására Selmeczbányán, úgyszólván 
oldala mellett töltöttem — egy szép reggelen megleptem Pöschl 
ura t azon kijelentéssel, hogy a daguerreotypi — akkoriban 
még a photographia uj találmány volt, és csak kis vizitkártya 
formátumnál nem sokkal nagyobb képeket szolgáltatott — de 
kivált photographiai felvételekből, az orthogonalis projectio 
minden méreteit , tehát ugy a vízszintes mint a függélyes távol
ságokat levezetni lehet, és ezen eljárást mindjárt néki rajzban 
is bemutattam. 

Az eszme kivihetőségét Pöschl ur belátván, ezen ügyet 
pártfogásába vette. 

Egy pár nap múlva már én számtani formulákat is állí
tottam fe l , hogy az ügy nemcsak graphicus uton, hanem a 
számtani uton is bebizonyítva, keresztül vihető legyen. 

Sőt a tárgy általános érdeket keltvén, vastag papirosból 
mintát (modelt) is csináltam, a fénysugarakat kötőtűk által 



pótolván, hogy az ügyet, egy űrben lévő háromszögön, mint
egy kézzelfoghatóan bemutathassam. 

Ezen mintát, rajzot és a számtani müveleteket bemutattam 
akkori erdészeti és bányászati akadémikus társaimon kivül, az 
akkori selmeczi tanár urak nagy részének, nevezetesen emlék
szem, hogy Pöschl uron kivül bemutattam azokat Jenni mathe-
matikai tanár urnák, Schvarcz akadémiai referens és Ruszegger 
akad. igazgató uraknak. Továbbá bemutattam Szent-Antalon 
Helm Coburg herczegi erdőmester urnák, levéllel Pesten lakó 
Fegyveres Ádám, akkoriban kincstári építészeti mérnök urnák stb. 

Pöschl tanár ur, ki ezen ügy iránt leginkább érdeklődött, 
akkoriban tudatta vélem, hogy az akadémiai tanár urak előtt 
szóba hozván az eszmét, az határoztatott volna, hogy az akkori 
chemiai tanár, Hauch ur, ki fényképezni tudott és az akadémiai 
vegytani gyűjteményhez tartozó daguerreotyp és photographiai 
apparátusokkal birt, engem oktatni fogna a gyakorlati képek 
készítésében. Ebből azonban semmi sem lett. 

Későbben, talán egy év múlva tudatta vélem Pöschl ur, 
hogy már egy lábnyi nagyságú photographiai képek is készül
vén, melylyel egész tájékok felvehetők, Bécsben a polytechnicum-
ban Burg tanár ur közbejötte mellett, gyakorlati kísérlet tétetet t 
ily fényképi felméréssel, de az csak vázlatnak nevezhető sikert 
adott, mert a felvételi képek mosásnak lévén kitéve, a képek 
széthúzódnak, a mérési pontosság kárára. 

Én magam, életpályám körülményei folytán, az eszme 
praktikus kivitelét nem eszközölhetvén, Bécsből eszmém más 
körökbe terjedhetett, és pártolásra is talált; mert Sebastopol 
ostrománál már a sebastopoli erődök, angol hadihajóról fény
képmérés folytán vétettek fel. 

Később olvastam, hogy Svájczban hegyi pálya tracirozása 
fényképmérések segítségével vétetett fel. 



Eszmém prioritását és magyar eredetét védendő: felszó
lítom az élő tanár urakat, nemkülönben bányászati és erdészeti 
volt akadémikus társa imat , hogy ezen tényről ezen, vagy 
más lapok hasábjain nyilvános tanúságot tenni szíveskedjenek. 

Egyút ta l felkérem más, kivált német lapok szerkesztőségeit 
is, hogy ezen felhívásomat és a bizonyítékokat saját lapjaik
ban közölni szíveskedjenek. 
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Tekintetes Szerkesztő Ur! A tamási miklósvári vadaskert 
4 7 7 - 0 3 kat. holdat átölelő kőfalát téglanyerés végett pusz
títják. Ezzel egy szép vadaskert, egy ősi nagy családnak késő 
unokákra hátrahagyott öröksége pusztul e l , lerontatik egy 
kitűnő védbástya, mely az uradalmi erdőbirtokokat, a községi 
föld- és szőlőbirtokoktól elválasztotta, kulcsa volt egy nagy 
terjedelmű erdőtestnek, ellent állott a foglalásoknak és meg
óvta az erdőket az orzástól. Mi történik a miklósvári vadász
kas té l lya l , nem tudjuk; hogy czéltalanná vált, kétséget nem 
szenved, bár alig hiszszük, hogy a herczegi családnak érdeké
ben állana oly híres vadászati telepet, mint ez Európa által is 
ismert, és a többek közt V a s g e r e b e n által annyi költészettel 
megénekelt Miklósvárt egy jelentéktelen építkezésnek örök 
időkre áldozatul ejteni, annál inkább, mert a vadaskert és 
kastély részben a történeti emlékű tamási vár lehordott falai
ból épült. Hogy mint nevezetesség örök időkre el ne enyész-
szék, kívánatos volna Miklósvár tágas termeit és kitűnő lak
osztályait az erdészeti tudomány fejlesztésére megnyerni, abban 
egy oly sokat emlegetett középerdészeti tanintézetet felálli-


