
alaprajzú volt, szinte kivétel nélkül vert földes falakból rakták, zsúppal vagy náddal fedték. 
Az L alaprajzú, utcára néző 4—6 ablakos épületek (keresztház) oszlopos tornáccal, legtöbbször 
fazsindelyes tetővel, az uraság és a jobb módú iparosok házai voltak. A régi házakat első idő-
ben a tehetősebbek kezdték átépíteni, átalakítani és modernizálni. A vert földes falakat tégla-
falakkal, a szalma- vagy nádtetőt cseréppel váltották fel. Egyre több keresztház épült. 1945 
után pedig a villaszerű építkezés vált divatossá. 

1980-ban a lakások építési év szerint a következőképpen oszlanak meg: — 1899: 39, 1900— 
1919: 3, 1920—1944: 21, 1945—1959: 61, 1960—1969: 82, 1970—1979: 29. 

Villany (a községet 1937-ben kapcsolták be az országos elektromos hálózatba) 232 lakáshoz, 
a vízvezeték (1974 óta működik a helyi vízmű) 196 lakáshoz van. Fürdőszoba, mosdófülke 157 
lakásban található. 

i . Ki volt Nagy Károly? Csillagász, matematikus, kémikus, közgazdász és publicista, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és az Amerikai Filozófiai Társaság tagja. Ennek ellenére — jófor-
mán — csak a művelődéstörténet kutatói ismerik, pedig széles körű tudományos és tudomá-
nyos ismeretterjesztő tevékenysége jóval túlmutat a szűkebb pátria — Komárom — művelő-
déstörténeti lapjain. 

A csillagászok Littrow János, a matematikusok Babbege Károly, az irodalmárok Kisfaludy 
Károly, Lenau Miklós, Klauzál Gábor, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc barátját tisztelik 
benne. Egyéniségének sajátos jegyeire ezek a baráti kapcsolatok is utalnak, mivel nem vélet-
lenül vonzódott a tudomány és az irodalom nagyjai iránt. Nagy Károlynak gazdag és szerte-
ágazó életpályája volt, amiben sok a közös vonás kora híres romantikus alakjaival. A mély hu-
mánumú, korszerű nevelési elveket valló Nagy Károly bátran kiállt minden társadalmi igazság-
talanság ellen, mindenkor szívügyének tekintette tudása átadását a legszélesebb néptömegek 
számára. Az Európát Londontól Amerikáig beutazó Nagy Károlyról mint utazóról sem szabad 
megfeledkeznünk. Gazdag életpálya volt az övé a bölcsőtől a koporsóig, a komáromi szülői 
háztól a párizsi nyugvóhelyig. 

Nagy Károly 1797. december 6-án született Rév-Komáromban, polgári családból. If júságáról 
keveset tudunk. „Középtanodai" tanulmányait Pozsonyban végezte kitűnő eredménnyel, ahol 
ezenkívül a francia nyelvtanban, zenében és rajzban ért el dicséretes eredményt . Apja Komá-
romban volt gyógyszerész. Károly fiát is erre a pályára irányította. E célból Komáromban, Pes-
ten és Kolozsvárott több gyógyszertárban gyakornokoskodott . Apja, látva fia korai szenvedé-
lyes érdeklődését a természettudományok — különösen a kémia — iránt, 1819-ben e tárgyak 
továbbtanulására Bécsbe küldi. Itt szorgalommal és szenvedéllyel foglalkozott kémiával, mely-
nek eredményeként a doktori fokozatot is megszerezte belőle. Későbbi érdeklődése az idegen 
nyelvek felé fordult . Kitartóan tanulta az arab nyelvet, mivel egy természettudományi tanul-
mányutat szeretett volna megvalósítani Ázsiába. Ugyanekkor a természettudományok tanul-
mányozását sem hanyagolta el, s emellett kezdett közgazdaságtannal is foglalkozni. Bécsben 
több jeles tudóssal állt kapcsolatban, melyek közül különösen a világhírű csillagásszal, Littrow 
Jánossal való kapcsolatát szükséges kiemelni, aki fel ismerte Nagy Károly tehetségét és a csil-
lagászat tanulására buzdította. A bécsi csillagászati obszervatóriumban két évet gyakornokos-
kodott Littrow mellett. Ebben az időben került kapcsolatba a magyar udvari kancelláriánál al-
kalmazott Klauzál Imrével, s az ő közvetítésével gróf Károlyi Lajossal, ki mindkettőjüket ma-
gánszolgálatába szerződtette. Klauzált jószágigazgatójává, Nagy Károlyt pedig pénztárnokává 
s könyvtárnokává, majd pénzügyi tanácsosává nevezte ki. Bécsben megismerkedett Károlyi La-
jos apósával — Kaunitz miniszterrel —- is, akinek szintén tanácsosa lett. 

Nagy Károly nagy tisztelője volt a francia nemzetnek és irodalomnak, Párizsban is gyakran 
megfordult . Brüsszelben minden alkalommal felkereste a száműzött, k i tűnő lengyel tudóst, 
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oachim Lelewet. További külföldi ú t ja i során Angliában megismerkedett Babbage Károllyal, a 
ambridge-i egyetem matematikatanárával, a Magyar Tudós Társaság (a mai Magyar Tudomá-
lyos Akadémia) külföldi tagjával. Innen eljutott az USA-ba is, ahol gazdag ismereteket és ta-
lasztalatokat szerzett, közben világnézete is jelentós mértékben bővült: megismerkedett — 
öbbek között — a polgári demokrat ikus tanokkal is. A csaknem egyéves amerikai tanulmány-
ltjáról való hazajövetele előtt még az Amerikai Filozófiai Társaság is rendes tagjai sorába vá-
asztotta. 

Hazajövetele után a közéletbe is bekapcsolódott. Már az 1832—1836-i országgyűlések alkal-
nával gyakran megfordult Pozsonyban, ahol megismerkedett akkori szellemi életünk több ki-
rálóságával, köztük Kölcseyvel, Deákkal. Batthyány Kázmérral 1838-ban ismerkedett meg, aki-
iek a pénzügyeit intézte nagy hozzáértéssel. 1845-ben Bécsből a Fejér megyei Bicskére költö-
ött . Bicskén barátai hosszabb-rövidebb időre meglátogatták. Így — többek között — Vörös-
narty Mihály is kellemes napokat töltött nála. A párizsi forradalom is itt érte, melynek hord-
•rejét azonnal felismerte. A szabadságharcban közvetlenül nem vett részt, 1849-ben mégis né-
íány hétig a pesti újépület foglya volt. Majd 1853-ban kivándorolt Párizsba, hogy „hazáját 
öbbé ne láthassa". Itt irodalommal foglalkozott. 1856-ban a szeme megbetegedett , i f júkori ba-
átja, galántai Nagy Károly Bécsben ápoltatta, meg is gyógyult, noha szeme mindvégig gyenge 
naradt. 1868. március 2-án halt meg Párizsban, ahol alig pár ember kísérte utolsó útjára. Sír-
íelye 1870-ben, Párizs ostromakor — a temető teljes elpusztulásával — nyomtalanul eltűnt, 
haláláról a Magyar Tudományos Akadémián — az akkori főtitkár — Arany János emlékezett 
neg. 

Nagy Károly írásaiban sok adatot találunk modern gondolkodásának megismeréséhez. A 
udomány különböző területein ért el sikereket. 

2. Az asztronómiával való elkötelezettségét Littrowval való megismerkedésétől számítjuk, 
üégi elhatározása volt, hogy Magyarországon egy csillagászati obszervatóriumot állít fel. Szán-
léka volt — Bicskén — egy olyan szeminárium létrehozása, ahol matematikusokat, természet-
adósokat és csillagászokat képeznek ki. Batthyány a csillagászati obszervatórium létrehozásá-
hoz százezer forintot adományozott. 1847-ben egy kisebb tornyot építtetett a szükséges műsze-
rek elhelyezésére. Már 1848-ban folyóiratot szeretett volna — naptár formájában — szerkesz-
teni és kiadni, melynek már a kézirata is kész volt. E folyóiratnak az lett volna a célja, hogy 
i magyar fiatalsággal a matematikát és a természettudományokat megszerettesse és terjessze. 
Bicskei tartózkodása idején csaknem négy év alatt, a csillagászati obszervatórium felszereltsé-
ge jelentősen gyarapodott . Könyvtárát úgy bővítette, hogy a tudományok minden ágazata kép-
viselve legyen abban. Megtalálhatók voltak itt Kepler, Newton, Laplace, Aragó és mások mun-
kái. Jelenleg a TIT Bicskei Járási Szervezete törődik a park és az épületek felújításával és 
helyrehozatalával. Az egykori csillagda műemlék jellegűvé nyilvánított fő tornya Bicske ha-
tárában, a Hegyikastélynak nevezett helyen áll. Az egykori háromtornyos csillagda másik két 
kisebb tornya és a könyvtár, valamint a műszerteremből álló s ezekkel egybeépített főépület a 
II. világháború során súlyos károkat szenvedett. 

1837—1843 között a Magyar Tudományos Akadémia évkönyveinek és naptárainak csillagá-
szati részét olyan jól szerkesztette, hogy Toldy Ferenc, az akkori főtitkár, dicséretben részesí-
tette. 1840-ben megalkotta az első magyar felírású éggömböt, amelyre 1600, szabad szemmel 
látható csillagot vett fel. Ez idő tájt készítette el az első magyar feliratú földtekét is Bajza, Bu-
gát és Vörösmarty közreműködésével, akik az idegen kifejezések magyarra fordításakor segí-
tették. Ebből az első magyar földtekéből Batthyány Kázmér gróf 154 darabot különböző isko-
láknak ajándékozott . Egy forgatható földteke Bolyai Farkashoz is eljutott , akinek a hagyaté-
kából 1895-ben a Magyar Tudományos Akadémiához került . (A földteke ma a szabadság-hegyi 
csillagvizsgálóban látható.) Nagy Károly a „tekékhez" külön füzetet jelentetett meg Az égi-
földi tekék használata címmel. 

1863-ban a Magyar Tudományos Akadémiának Memoire sur le systeme solaire stb. (Párizs, 
1862) címmel értekezést küldött be. Ez a röpirat csak előtanulmánya volt egy nagyobb munká-
jának, mely Párizsban Le soleil etc. címmel jelent meg. Ugyanezen munkát 1866-ban Lipcsében 
a híres Brokhaus Könyvkiadó Die Sonne und die Astronomie címmel adta ki. 

3. A matematikus Nagy Károly fő műve az Elemi Arithmológia. Ari thmográphia I. Aritme-
tika. (Bécs 1835), II. Elemi Algebra (Bécs 1837). Ennek a művének, amelyben Amper felosztá-
sát követte, több elnevezése ma már nem használatos, mint pl.: viszált (reciprok), mutató (ki-
tevő), származtat (produktum), részes (quotiens), velejáró (coeficiens), alkotmányi alap (a lo-
garitmus alapszáma) stb. E munka fő ismérve világos, ér thető előadásmódja. A könnyebb kér-
désektől halad a nehezebbek felé. 

Az elemi algebra az aritmetikának kiegészítője és egyszersmind az analízis bevezetője. E tu-
domány leghasznosabb és legújabb eredményeit tartalmazza. Ezen úttörő munkáról egyik bírá-
lója 1837-ben többek között így nyilatkozott: „örvendeni kell minden igaz hazafinak, hogy ná-
lunk oly kevés ösztönzés és serkentés mellett is támadnak férfiak, kik bő és alaposMudomá-
nyuknál fogva, hátra maradt hazájuk fiait egyszerre míveltebb nemzetek tudományos dolgai-
ba avatni képesek." ' E minden tekintetben kitűnő, úttörö munka első része, mely 1835-ben je-
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lent meg, az ugyanazon évben megjelent magyar munkák közül a Magyar Tudományos Akadé 
mia 200 aranyból álló nagyjutalmát nyerte el. Bolyai Farkas 1836. október 3-án a következe 
ket irta Gaussnak, Nagy Károly nagyjutalmat nyert munkájáról: „. . . nincs más érdeme, min 
az, hogy Bécsben szépen és pontosan kinyomtatták; a legcsekélyebb eredetiség és minden el 
meél híjával van, semmi sincs benne tisztázva, a szigorúságnak még szikrája is hiányzik belő 
le. . . . De mégis örvendek neki, mert ez már lépés az első lépcsőfokra; egy évszázad és az el 
sőből az ezredik lesz (vagy legalábbis lehet)".2 

A következő műve A kis számító (Bécs, 1837). A szerző dialógusok formájában ad ja elő , 
számítás alapelemeit, és ezeket számos példával illusztrálja. E könyvecske megjelenése is , 
népoktatás magasabb szintre hozását célozta. Nagy Károly szemében a népművelés az első he 
lyen állt. Előmozdítását ezért is szorgalmazta. 1837-ben Bécsben egy kis társaság alakult, azza 
a céllal, hogy elemi ismereteket tartalmazó könyvecskét szerkesszen és nyomtasson ki. Ezek . 
könyvecskék a szegény és szorgalmas magyar gyerekek közt kerültek kiosztásra, mint juta 
lomkönyvecskék. Az első ilyen könyv, mely 1500 példányban mívesen kinyomtatott jutalom 
könyvecske volt, Nagy Károly második kiadású, Bécsben 1837-ben megjelent könyvecskéji 
volt. Borítóján ez áll: „Szorgalomnak jutalomkönyve". Erről a kiadványról 1837-ben egyik bí-
rálója így nyilatkozott: „Annál nagyobb köszönettel tartozunk Nagy Károlynak, ki kezdők ér-
telméhez ereszkedik le, hogy ezáltal tanítóként tanítson, s például szolgáljon, hol példára ol> 
annyira szükségünk van. E könyvecskét mindegyik örömmel fogja olvasni, de talán még na 
gyobb örömmel és megelégedéssel a helyes példákat és alkalmazásokat. Ezekben a szerző leg 
inkább muta t ja néptanítói hivatását, mert nemcsak a legközönségesebben előforduló számítá 
sokkal foglalkozik, hanem egyszersmind s szintén mellesleg sok más hasznos ismereteket kö 
zöl. Az olvasó figyelmét néha különös érdekű tárgyakra és fej tegetésekre vezeti. Eléggé nen 
lehet dicsérni annak világosságát, különösen az első beszélgetésekben." 

A következő évben, 1838-ban Bécsben jelent meg A kis geomatra című könyve, amelynel 
az első kiadása nem is került kereskedői forgalomba. Ez is tizenkét dialógust tartalmaz. Szokat 
lan elnevezései pl.: a körvágó (húr), szög szárnya (szár) stb. A kör négyszögesítéséről így nyi 
latkozott: „Minden ipar a kör négyszögesítésére haszontalan idővesztés, mert a lehetőség ha 
tárán túl van."4 A szerző e két utóbbi könyvecskéjével pótolni akar ta azon hiányokat, amelyei 
az elemi és középtanodáink tanulási módszereit olyan károsan jellemezték. 

A magyar matematikai szaknyelv történetéből kitűnik, hogy Nagy Károly — eddig felsorol 
— 1835-től megjelent tankönyveiben több, ma is használatos fontos kifejezést találunk, ame 
lyet ő használt első jzben. Pl.: „szükséges és elég", „nagyobb mint akármely még oly nag) 
szám", „csak egy, csupán csak egy és nem több". 

Figyelmet érdemel A magyarországi mér tékek című cikke is, amely az Athenaeumban je 
lent meg, benne a méterrendszer behozatalát indítványozza, s többek között ezeket í r ja: „A kü 
lönféle mérték-rendszerek közt csak egy van, mely a gondolkodó főnek figyelmét kiérdemli, és 
ez a méterrendszer, ez az európai országokban múlhatatlanul behozatik . . . Mi Magyarok a mé 
terrendszer egyszerű bevezetésével, nem csak a civilizáció elé teszünk egy hatalmas lépést, d( 
mezőgazdaságunk valamint szorgalmunk egyéb ágainak is jól tevő irányt adunk, tettleges éí 
nagy haszonnal párosítva. Bármely rendszer változtatása vagy ú jnak behozása bizonyos alkal-
matlansággal van egybekötve, de ezeket kis idő múlva könnyen elhárítani. Minden ú j javaslat 
nál rátalálunk a régi szokásra mint első csaknem természetes ellenvetésre ezen tekintetben c 
mértékek kérdése sem fog honét elmaradni."5 

Nagy Károly matematikai munkásságát taglalva nem hagyható említés nélkül, hogy London-
ban a Magyar Tudományos Akadémia költségén kiadta saját fordításában a Babbage-féle hét-
jegyű logaritmus táblázatát A természetes számok logarithmái 1-töl 108 000-ig (London, 1834) 
címmel. 

4. A publicista Nagy Károlyt elsősorban a Társalkodó, a Tudományos Gyűjtemény, a Figyel-
mező, az Atheneum, a Pesti Hírlap és a Pozsonyban megjelenő Századunkban levő cikkek fém-
jelzik. Pozsonyban aktivan bekapcsolódik az irodalmi életbe. Cikkei a Hírnök és a Századunk 
című folyóiratokban már 1840-ben figyelmet keltettek. A Hungarica című cikkciklusának is 
nagy sikere volt. Ezen cikkekről egyik bírálója így nyilatkozott: „Nagy Károly egyetlen huma-
nista-politikai írója Magyarországnak." Az Űrbéri váltság című korszerű cikkével „egész Ma-
gyarországot mozgásba hozta". A Pesti Hírlapban „Csendes" álnéven kitűnő cikkeket írt a ha-
ladásról. Legélesebben az abszolutizmust bírálta magyarellenes poli t ikája miatt. 

A Tudományos Gyűjteményben A természettudományok koraibb tanítása szükségéről cimű 
írásában több, napjainkban is időszerű gondolatot találunk. Például ezeket: „A természettudo-
mányok közt legelső helyet az ég tudománya (Ég ismerete, Világ ismerete, Asztronómia) fog-
lalja el." „Hogy mind ez itt nevezett ismeret egy gyenge honi elmének sok volna, azt senki 
sem fogja állítani, annál inkább sem, ha meggondolja, hogy éppen ezen kor életünkben az, 
amely egyedül alkalmas a különféle ismeretek gyűjtésére, megtartására és hogy ezen korban 
vágynák lagalkalmasabb azon felséges egyetlenegy tudomány, a Mathesis tanulására. De meg 
kell akárkinek is vallania, hogy mind ezen ismeretek megszerzése öszvesen sem fog ja az ifjút 
annyira fárasztani, mint egy holt nyelv, vagy görög vagy római klasszikus könyv megtanul-
ása . " 6 
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A szerző szerény megjegyzése ellenére, mely szerint az 1841-ben Pozsonyban megjelent 
3aquerreotyp című munkájában az olvasó semmi újat nem talál, nagy feltűnést keltett. E 
tönyv változatos tartalmából különösen az oktatásról a lkotot t gondolatai érdekesek a mai 
Dlvasó számára. Egyik megállapítása szerint e tudomány gyors fejlődése következtében lét-
rejött eredményeket nem alkalmazzuk. Ez annyira korszerű gondolat, hogy a mai matematika 
tanításának is egyik sarkalatos pontja. A pedagógiai munkáról az „oskola" címszó alatt így 
vall: „Az iskolai tanítás oly tárgyakkal foglalkozzék, oly ismereteket nyújtson, melyek kü-
lönbség nélkül mindegyik tanulóra nézve szükségesek, melyek minden helyezésben haszno-
sak. A tapasztalás mondja: Mit az oskolák nyújtanak, legnagyobb részben hasznavehetetlen; 
s az i f júság tetemes, legbecsesb idejét elvesztette." Alapozás szempontjából „kérdésteldön-
tőnek" tar t ja az olvasás, írás, számolás, földirat, természetírás, vallás elemi oktatását. A ,,kö-
zéptanodák"-tól szilárdabb ismeretek nyúj tását követeli. A felsőoktatástól kész ember- és tu-
dósképzést vár. 

Nagy Károly, a névtelenül kiadott Daquereotyp szerzője, egy korabeli vélemény szerint, 
már 1841-ben olyan nyelvvel élt, amely „egészen sajátságos, és semmi sem lehet inkább kü-
lönböző a táblabírák s megyei jegyzők hosszú periódusokat gyártó írmodorától. Franciás rö-
vidség, precízió, elmésség epgrammai él jellemzik azt, minden sor, minden tétel egy-egy gaz-
dag eszme." 

Nagy Károly mély humánumára jellemző, hogy e könyvének is az egész jövedelmét az el-
hunyt barát — nyelvtanár és szótáríró — Marton József hátramaradt családja segítségére 
fordította, aki ötven éven át a magyar tudományosság s különösen a magyar nyelv körül buz-
gón munkálkodott . 

Végül szeretném megemlíteni, még ha paradoxonnak tűnik is, hogy a kémiából doktorált 
Nagy Károlynak — források hiányában — éppen a kémiai tevékenységéről nem tudok be-
számolni. Az itt felsoroltakból, mai értékelés mellett is, kitűnik, hogy a tudását közérthető 
módon közreadó, méltatlanul elfelejtett Nagy Károly markáns egyéniség, asztronómiai, ma-
tematikai, publicisztikai és egyéb tevékenysége, a művelődési köztudatot formáló szerepe 
miatt is, van olyan jelentős, hogy emlékezetünkbe idézzük, becsüljük és tiszteljük. 

Oláh György 

Korompay Lajos-emlékkiállítás Várpalotán. Egyedülálló kiállítás nyílt meg a Várpalotai 
Thury Múzeum kitűnő vegyészeti és ipartörténeti kiállításaihoz kapcsolódva. A múzeum és a 
Veszprémi Szénbányák Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület helyi csoportja 
kezdeményezte, hogy a Várpalotán dolgozott Korompay Lajos (1882—1968) oki. bányamérnök, 
bányaigazgató emlékét megörökítendő, a bányászati kiállítás gazdag anyagát bővítő gyűjte-
ményt hozzon létre. Korompay Lajos Selmecbányán szerezte meg diplomáját 1906-ban és zsil-
völgyi (Vulkánbánya) majd dorogi szolgálat után 1923-ban került Várpalotára. Ekkor vette 
meg az itteni Unió Bányászati és Ipari Rt.-t a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és kezdte meg a 
várpalotai bányászat kiépítését. Korompay Lajos műszaki fejlesztéshez kapcsolódó tevékeny-
ségén túl nagy figyelmet fordított a munkások helyzetének javítására. Kezdeményezésére 
munkáslakások, művelődési intézmény, uszoda épült. Üdültetési gondoskodása, segélyezései, 
telekjuttatásai máig emlékezetesek, s emlékét nem egy dokumentum őrzi. 1939-től Salgótarján-
ban volt bányaigazgató, az ott épült munkáslakások sajátsága az ún. Korompay-ív, amellyel a 
lakások térbeli kapcsolatát oldotta meg. 

A kiállítást 1985. október 3-án nyitották meg. Horváth Gyula múzeumvezetö emlékbeszéde 
után megható ünnepségre került sor. Annak idején Korompay Lajos szervezte meg elsőként a 
bizonyítványt adó, az iskolaszerkezetbe még nem tartozó vájároktatás t Várpalotán. A tanfo-
lyam 1935-ben huszonnyolc hallgatóval indult, ennyien kaptak vájároklevelet . Az 1985-ös 
ünnepségen a még élő vá já rok arany vájároklevelet kaptak, mellé a Veszprémi Szénbányák 
jutalmát. A Korompay-kiállítás a szakmai hagyományok teljességét megörökíteni kívánó szak-
mai történettudatot tükrözi, egyben azokat az értékeket őrzi, amelyeket a hazai mérnökök, 
műszakiak az iparfejlesztés emberi oldaláért is megtettek. (Krisztián Béla) 

'Kondor Gusztáv: Emlékbeszéd Nagy Károly az MTA rendes tagja felett. Bp., 1877. 
2Jelitai Józse/.- Nagy Károly (1797—1868) és Bicskei csillagvizsgálója. Csillagászati La-
pok, 1941. 85—105. old. 
Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága, 1923. 

1Nagy Károly: Kis geometra. Bécs, 1838. 
bNagy Károly: A magyarországi mértékek. Atheneum, 1839, első fél év. 
''Nagy Károly: A természettudományok koraibb tanítása szükségéről. Tudományos 
Gyűjtemény. 1832. VIII . kötet. 
7 A magyar irodalom története 1772—1849-ig. Szerk.: Pándi Pál. Akadémiai, 1965. 
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