
élére Mednyánszky Alajos bárót állították. Schedius aktívan kapcsolódott be a bizottság 
munkájába, elméleti felkészültségét és gyakorlati tapasztalatait felhasználva értékes 
javaslatokkal segítette a tervek kidolgozását. 

Hajlott kora ellenére 1841-ben még részt vett egy Bonnban megtartott európai tudós 
összejövetelen, hogy Magyarországot képviselje. 

A Kisfaludy Társaság 1841-ben rendes tagjává, 1842-ben alelnökévé választotta Schediust. 
Utolsó nyilvános fellépése 1842-ben, a Kisfaludy Társaság VI. közgyűlésén történt, melyet ő 
nyitott meg egy rövid, de egész addigi céljait, törekvéseit megvilágító beszéddel.16 

Ha végigtekintünk Schedius Lajosnak a fentiekben röviden felvázolt pályáján, világossá 
válik előttünk, hogy igen jelentó's alakja volt a magyar felvilágosodás és reformkor 
időszakának. Minden erejét arra fordította, hogy a hazai művelődési törekvéseket 
megismertesse az európai körökkel, hogy hazánkat bekapcsolja az európai tudományos 
életbe. Az 1840-es években azonban teljesen azonosult a magyar nemzeti törekvésekkel, 
magáévá tette a magyar nyelvű tudományosság ügyét annak ellenére, hogy maga keveset 
publikált magyarul. Sokoldalú, értékes és előremutató munkássága megérdemli, hogy 
halálának százötvenedik évfordulóján tisztelettel emlékezzünk rá. 

Fehér Katalin 

Bánki Donát emlékére 
Az ifjú Bánki és kora 

75 éve, 1922. augusztus l-jén hunyt el Bánki 
Donát, korának legnagyobb gépészmérnöke, a 
Budapesti Királyi József Műegyetem nemzetközi 
hírű professzora, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja. 

Bakonybánk községben 1859. június 6-án 
született. Édesapja, Bánki Ignác körorvos család-
jával - Donát fia 8-9 éves kora körül - a Veszprém 
megyei Lovászpatona nagyközségbe költözött, 
ahol gyógyító munkája mellett jelentős időt 
szentelt gyermekei oktatásának. Bánki Donát 
részben még a középiskolai tananyagot is a családi 
házban sajátította el, de középfokú tanulmányait 
végül Budapesten fejezte be. Ezt követően 
iratkozott be a Műegyetem Gépészmérnöki Karára, 
ahol 1880/81. tanévben szerzett abszolutóriumot. 
Már negyedéves korában megnyerte első pályá-
zatát a gázmotorokról szóló tanulmányával.1 

A születési adataiból kitűnik, hogy ifjúsága a B„nki Donát (1859-1922) 
szabadságharc utáni osztrák önkényuralom kor-
szakára esik. A Monarchián belül Magyarország mezőgazdasági termékekkel, ipari 
nyersanyagokkal látta el Ausztriát, ahonnan azok feldolgozva kerültek vissza. A gyárnak 
tekinthető ipartelepek, műhelyek, papírmalmok, üveghuták, hámorok száma az 1837-es 

16 A Kisfaludy Társaság Évlapjai. III. 1841-1842. 81. old. 

1 Schimanek Emii. Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai. Akadémia Kiadó, Bp. 1954. 
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évben alig haladta meg a 400-at Magyarországon, míg például az osztrák örökös 
tartományokban ekkor 11 915-öt tartottak nyilván a statisztikák. 

Ebben az időszakban kezdtek megerősödni a hazai iparfejlesztő törekvések, érlelődtek a 
magyar iparpolitika megalkotásáért folytatott küzdelmek. 1842. január 4-én alakult meg a 
Kossuth Lajos által kezdeményezett Iparegyesület, majd a mozgalom folyamányaként 
1844-ben az Országos Védegylet, de csak az 1867. évi kiegyezést követően kezdődött meg az 
önálló magyar ipar alapjainak lerakása. Bánki egyetemi tanulmányainak befejezésével 
egyidőben jelent meg az első magyar iparfejlesztési törvény (1881. évi XLIV. törvénycikk). 

E korszak hazai iparfejlődésének gátja a magas szintű ismeretekkel rendelkező 
szakemberek, mérnökök hiánya. A szakoktatási reformigények megfogalmazása már az 
1825-1927-es országgyűlésen megindult, ahol a Közoktatási Bizottság javasolta szakiskolák, 
politechnikai intézetek létrehozását, műegyetem alapítását. Ezt az indítványt azonban az 
uralkodó elutasította. Hosszas vita és huzavona után csak 1854. június 12-én hagyta jóvá a 
pesti Ipartanoda alapításáról szóló előterjesztést, majd 1856. szeptember 30-án nyílt arra 
lehetőség, hogy a József Ipartanodát „polytechnikummá" alakítsák. Több évtizedes küzdelem 
után végül 1872-ben nyitotta meg kapuit egyetemként. Ugyanebben az évben állították az 
oktatás szolgálatába Kassán a Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, majd nem sokkal később, 
1879-ben a Budapesti Állami Középtanodát, a mai Bánki Donát Műszaki Főiskola jogelődjét. 

Gépszerkesztő, a hazai belsőégésű motor gyártás megindítója 
Az előbbiekben vázolt hazai környezetben kezdte - felsőfokú tanulmányai befejeztével -

mérnöki tevékenységét Bánki Donát. Az első évben a Magyar Királyi Államvasúti 
Gépgyárban műszaki díjnokként dolgozott, majd 17 éven át (két év műegyetemi konstruktőri 
munkásságot is beleértve) tevékenykedett a Ganz és Társa Vasöntöde és Gépgyárban, 
kezdetben konstruktőrként, majd osztályvezetőként, s végezetül nyolc évet főmérnökként. 
Életpályájának ezen időszakában gépszerkesztőként közreműködött a budapesti gabona-
elevátor, a Mechwart-eke megtervezésében. 

A belsőégésű motorokkal kapcsolatos tevékenységének alapját a már említett egyetemi 
hallgató korában pályadíjjal elismert tanulmány jelentette. A gyakorlati kivitelezésre azután 
kerülhetett sor, hogy a Ganz-gyár 1886-ban megvette a leobersdorfi gyárat, s kiderült, hogy az 
ott lévő gázmotorokat csak átalakítás után lehet alkalmazni. Ekkor Bánkit már mélyebb 
ismeretség kötötte Csonka Jánoshoz - a műegyetemi Mechanikai Technológia Tanszék 
gépműhelyének vezetőjéhez - , így nem meglepő, hogy a feladattal kettőjüket bízták meg. E 
témában bejelentett szabadalmi és gyakorlati munkáik tették lehetővé a hazai belsőégésű 
motorok gyártásának megalapozását, a Ganz és Társa Gépgyár motorgyártásának 
beindítását. 

Az egy- és kéthengeres álló és fekvő elrendezésű szelepes vezérlésű motorok egyszerű és 
megbízható szerkezetet jelentettek. Az akkori, szokásosnál nagyobb kompresszió 
eredményeképpen a négyütemű Ottó-motorhoz képest 20 %-kal lehetett csökkenteni az 
üzemanyag-fogyasztást. 

A költséges világítógázt használó gázmotorok helyére megindult a folyékony üzemanyagot 
elégető motorok fejlesztése. A Bánki-Csonka-féle petróleummotor már olyan porlasztóval volt 
ellátva, amelyen a karburátor legfontosabb elemei a tüzelőanyagszint-szabályozás kivételével 
már megjelentek." A visszaemlékezések szerint később egy, a szájjal működtetett 
virágpermetező adta az ötletet Bánkinak, hogy a folyékony üzemanyagot is porlasztva kellene 
a motor csövébe juttatni. Az ötlet alapján kidolgozta és szabadalmaztatta a világ első 
karburátorát, amely az üzemanyagszint állandóságát - máig is alkalmazott úszós 
megoldással biztosította. 

1902-ben készült el új gondolatát megvalósító elsőkerékpár-hajtású gépkocsija (belső 
borítón lévő kép), amellyel az akkor általánosan elterjedt hátsókerék-hajtás problémáit 

2 Bánki Donát: A gázmotorok elmélete. Magyar Mérnök és Építész Egyesület Közlönye 1892. 139-146., 
181-185. old. 

3 Bánki Donát: Újítások petróleummotorokon 1893. (Társszerző: Csonka János.) 
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kívánta kiküszöbölni. Az általa tervezett és a Ganz-gyárban elkészült automobilon a motort, a 
sebességváltót és a differenciálművet egy tömbbe építette fel, s az első kerékpár tengelyére 
helyezte. Úttörő megoldásának problémáját a kormányzás nehézsége jelentette, hiszen 
kocsijában nem a kereket, hanem az egész tengelyt kellett elfordítani. Ezt követően számos, a 
hidraulika, illetve áramlástan tárgykörébe tartozó tanulmánya, cikke, jegyzete, illetve 
szabadalma jelent meg. Az 1908-as USA-beli tanulmányútját követően a repülés iránt 
érdeklődött. Ahogy a Repülőgépek gépi kormányzása című, a Magyar Aeroszövetség Hivatalos 
Lapja 1913-as számában kiemelte: „A légi utazás biztos csak akkor lehet, ha gépi be-
rendezéssel tudjuk kormányozni..." Ennek kifejlesztése érdekében hidraulikus szervo-
motorból álló stabilizátort szerkesztett és szabadalmaztatott 1909-ben. 

Áramlástani munkássága 
1899-ben kinevezték a Budapesti József Műegyetem II. Gépszerkezettani (Gépelemek és 

Emelőgépek) Tanszékére professzornak, majd 1900-ban átvette az abból kivált III. 
Gépszerkezettani (Hidraulika és Hidrogépek) Tanszék vezetését. 1901-ben jelent meg a 
Gyakorlati hydraulika és hydrogépek című jegyzete I—II. kötete, amelyet előadásai alapján 
Misángyi Vilmos és Hoffmann Miklós adott ki. 

Ez idő tájban kezdett elmélyülten foglalkozni a gőzturbinák tökéletesítésének kérdésével, 
az áramlástan tisztázatlan kérdéseinek feldolgozásával. Első kísérletei során szaba-
dalmaztatta 1903-ban az egy járókerekes, több nyomásfokozatú akciós turbináját. Megalkotta 
Vízgőz táblázat-át, amely a gőzgépek tervezésénél nem terjedt el, de a dugattyús hűtőgépeknél 
a nyomásesések számításánál ma is alkalmazzák. , 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, és 1912. december 16-án 
tartotta Folyadékok mozgása hajlított csatornákban című székfoglalóját. 1916-ban jelent meg 
Energiaátalakulások folyadékokban című könyve, amely a tervezők alapvető kézikönyvévé vált. 
A művet a Mérnökegylet Cserháti-dí)jal, Egyesületi Aranyéremmel jutalmazta. A könyv 
1921-ben a berlini Springer kiadónál németül is kiadásra került. 

A századfordulót követően jelentős érdeklődés irányult a vízenergia hasznosítása irányába. 
A hazai sajátosságoknak megfelelően a malmok és fűrésztelepek hajtására szolgáló 
vízikerekek, kis- és közepes esésű patakok és folyók energiáját hasznosították. Ezek 
kiváltására az ismert Francis-, a Pelon-, valamint a Kaplan-turbinák nem voltak alkalmasak. 
Bánki ezt felismerve, a kísérletei alapján e célra szerkesztett egy egyszerű és olcsó turbinát, 
amelyet 1917-ben ismertetett Neue Wasserturbine címmel, majd 1919-ben a Technikus című 

Bánki-turbina és szabadalmi rajza 

4 Donát Bánki: Energie Umwandlungen in Flüssigkeiten. Berlin, 1921. 
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lapban mutatott be magyar nyelven5 (ábra). A Bánki-turbina néven közismert kétszeres 
átömlésű szabadsugár-turbina a szabadsugár Pelton- és a réstúlnyomásos Francis-turbina 
között helyezhető el.6 Kezdetben a turbinát (mintegy 853 darabot) a Bánki-féle Vízturbinákat 
Értékesítő Rt., majd 1928-tól a Ganz-gyár gyártotta. Néhány közülük még ma is működik. 
Sajnos a kibontakozó gazdasági váltás következtében tönkremenő malmok és egyéb 
felhasználók hiánya miatt a gyártás néhány év múlva megszűnt. 

Bánki Donát alkotásai közül mértékében is kiemelkedő a Vaskapu-vízierőmű terve, melyet 
1918. június 1-jei előadásán ismertetett a Budapesti Hidro-elektromos Mérnök Bizottságban. 
Tervezete szerint az aldunai zuhatagszakasz hasznosításával évi 3 milliárd kWh termelhető, 
míg a főváros összes 1917. évi áramszükséglete 277 millió kWh volt. A többit a kb. 400 km 
hosszú távvezeték mentén lévő települések villamosítására, az Alföld öntözésének biz-
tosítására javasolta felhasználni. Két kidolgozott változata közül az egyik a Kvassay-féle 
kamrazsilipes megoldást, a másik a Kazán-szoros és Palánka közti 20 km-es, hajózásra 
alkalmas csatornát tartalmazta. 

Bánki később az alaptervét részletesen kidolgozta és átdolgozta, s Bánki Donát 
Vasknpu-vízierőmű tervezetének leírása II. rész. Részletes kidolgozás címmel hozta nyilvánosságra. 
Sajnos az első világháború befejezését követő időszak gondjai nem tették lehetővé a 
kivitelezést, s így a terv később feledésbe merült. 

Egyetemi tanári működése 
Bánki Donát jelentős gépszerkesztői munkássága, szabadalmi tevékenysége mellett nagy 

hivatástudattal látta el oktatói tevékenységét. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy hallgatói 
felkészülését előadási jegyzetekkel segítse. Saját, már korábban említett Energinátalakidások 
folyadékokban című könyve mellett a hallgatók, illetve tanársegédei által előadásai nyomán leírt 
jegyzetek készítését is támogatta, a kéziratokat átnézte és kijavította. Ilyen módon szép 
kivitelű jegyzetek készültek. Professzori tevékenysége során a mérnökképzésben bevezette a 
laboratóriumi képzést. Gépszerkesztői és egyetemi tanári hitvallását jól tükrözi - a már 
korábban hivatkozott - Energiaátalakulások folyadékokban című könyvének előszava: 

„Sok gépnek munkaközege folyadék, nevezetesen: víz, levegő, vízgőz. Mindezeket 
motorok és generátorok nemébe osztályozhatjuk. Valamennyit az jellemzi, hogy bennük és 
általuk, valamint a velük összefüggésben lévő berendezésekben a folyadékenergiák 
különböző alakokat öltenek, munkává alakulnak és viszont. Az idetartozó gépeket nagy 
sokaságuk miatt csak úgy tekinthetjük át és szerkezeteikkel, valamint működésükkel csak úgy 
ismerkedhetünk meg túlságosan nagy időpazarlás nélkül, ha a különböző géptípusokat 
jellemző tulajdonságaik szerint összefoglalva és elméletüket közös alapra helyezve tesszük 
tanulmányunk tárgyává. A gépszerkezettan idevágó tárgykörének elméletébe a bevezető 
részt az energiák átalakulását tárgyaló tudományág alkotja. 

Ezen tárgykörből van merítve könyvem tananyaga, amelynek terjedelme kiszabásánál, 
beosztásánál és tárgyalásmódjának megválasztásánál gépészmérnöki szakoktatásunk 
kibővítését és a gyakorlatban működő mérnökeink továbbképzését tartottam szem előtt. 
Könyvem tárgyköre a kir. József-műegyetem III. Gépszerkezettani Tanszékéhez tartozik. E 
tárgykör 1890 óta, amióta e tanszéket vezetem, igen tetemesen kibővült. Időközben újabb 
technikai alkotások kerültek felszínre, melyen hirtelen nagy ipari jelentőségre emelkedtek: 
gőzturbinák, turbokompresszorok és legújabban a repülőgépek. Mindezeket az új tárgyakat 
azonnal, habozás nélkül be kell illesztenünk szakoktatásunk keretébe, mert minden 
késedelemmel súlyos mulasztást követtünk volna el, amiért joggal illethette volna 
műegyetemünket az elmaradottság vádja." 

Bánki Donát munkásságát, alkotásait áttekintve az utókor tisztelettel adózik 
tevékenységének. A 63 évesen alkotó ereje teljében elhunyt tudós kimagasló munkásságát 
fémjelzi 136 hazai és külföldi publikáció. 

Dr. Gáti József-Kártyás Gyula 

5 Bánki Donát: Új vízturbina. Technikus 1919. 13-17., 40-46. old. 
6 Halmos László: A Bánki-turbina jellemzői. Technika 1933. 3-4. sz. 36-49. old. 
7 Bánki Donát: Energia-átalakulások folyadékokban. Franklin Társulat, 1920. 
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