
Százhuszonöt éve született 
Legányi Ferenc őslénykutató 

1884. december 8-án született Budapesten Legányi Ferenc, a XX. század egyik legkiválóbb hazai 
öslénvkutatója. Élete külső eseményekben nem volt gazdag. Édesapja minisztériumi vámhivatalnok, 
majd a bécsi és a szentendrei vám fogyasztási ellenőre volt. Fia Budán végezte a reálgimnáziumot. Az 
óbudai kőbányában gyűjtötte az első kövületeket, s ettől kezdve ez lett életének fő foglalkozása. 

1898-ban családjával Egerbe került. 1926-ig öccsével a Kis Egeden lévő birtokán gazdálkodott. En-
nek elvesztése után fuvarozással foglalkoztak. 

1950-ben került az akkor még a Buttler-házban lévő egri múzeumba. Ettől kezdve itt dolgozott 1963 
nyaráig, amikor a betegség ledöntötte lábáról. Családja nem lévén, kollégái szinte erőszakkal vitték 
kórházba, ahová nem akart menni. A tüdőgyulladásból szerencsére felépült, de annyira gyenge volt 
már. hogy a kórházból nem engedték haza. mivel otthonában nem volt. aki ápolja. Pár hét múlva a 
gyöngyösi szociális otthonba. 1964 tavaszán pedig a dunántúli lesencetomaji szociális otthonba került. 
Itt halt meg 1964. április 9-én. Az egri múzeum saját halottjának tekintette, földi maradványait hazaho-
zattatta Egerbe és a helyi Kisasszony temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírjánál rá emlékezve egy 
őskövületet helyeztek el. 

A XIX. század végén Egerbe való költözése kiváló lehetőséget adott számára kutatómunkájához. 
Hiszen a város a Bükk hegység lábánál fekszik, amit a hosszú évtizedek alatt már alaposan megismert. 
A több mint hatvan éven át tartó rendszeres gyűjtőmunka eredményeként csaknem 200 000 őskövületet 
(növény- és állatmaradványokat) gyűjtött össze. Ezek egy részét az 1930-as évek közepén, az akkor 
szerveződő egri múzeumnak ajándékozta. A többi ősmaradványt Budapestre, az Országos Földtani In-
tézetbe és a Természettudományi Múzeumba szállították. Gyűjteménye többi része az egri múzeumba 
került, amit később a Gyöngyösi Mátra Múzeumba vittek, ahol jelenleg is található. 

Legányi Ferenc nemcsak kutatta a lelőhelyeket, hanem rendkívül pontos leírásokat és térképeket ké-
szített a talált őskövületekről. Munkájával jelentősen hozzájárult a Bükk hegység geológiai viszonyai-
nak ismeretéhez. Munkásságát olyan neves hazai tudósok. mint-Telegdi-Róth Károly, id. Noszkv Je-
nő, Schréter Zoltán, Andreánszky Gábor, Kolozsvári Gábor, Vadász Elemér, Tasnádi Kubacska András, 
Csepreghyné Mezrenics Ilona. Kretzoi Miklós, Balogh István stb. - ismerték el. Eredményeit több kül-
földi tudós is méltatta, tizenöt állat- és növényfajt neveztek el róla. Kövületeit ..keresztgyermekeinek" 
nevezte. Munkája azonban nem merült ki az őskövületek gyűjtésével, hanem néprajzi, helytörténeti 
adatokat is feljegyzett. Költői lélek volt. verseket is írt. Gyűjtőmunkáját tizenöt vaskos kézirathagyaték 
őrzi. 

A százhuszonöt éve született Legányi Ferencről szűkebb hazájában legendák keringtek. Akik csak 
felületesen ismerték, gyakran garabonciásnak nézték, mert látványa valóban különös, az átlagostól elté-
rő volt. Majdnem egész évben báránybőr kesztyűt hordott, télen-nyáron nehéz bakancsot viselt. így jár-
ta az utakat, sokszor 20-30 km-eket is megtéve naponta. Hajadonfővel járt. s csak a tél hidege paran-
csolt kucsmát a fejére. Kopott ruhában, kezében kalapáccsal, hátán pedig ládával járta az erdőt, a he-
gyeket. 

Hosszú életét kizárólag a tudománynak szentelte, testét csupán a tudomány kiszolgálójának tekintet-
te. Étkezésében, ruházkodásában rendkívül igénytelen volt. Mindennapi viselkedése is eltért a szoká-
sostól. Például senkivel sem fogott kezet. Ennek alapján különcnek is tekintették. Ez a nagy tudós 
ugyanakkor végtelenül szerény, rendkívül puritán ember volt. Nem vágyott sikerre és elismerésre. No-
ha a szakemberek ismerték hatalmas tudását, ő önmagát nem tartotta tudósnak, csupán gyűjtőnek, ter-
mészetbúvárnak. 

Nem mindennapi eredményeiből alig adott valamit közre, publikációja rendkívül kevés. Gyűjtemé-
nyének ezreit mások dolgozták és használták fel. 

Elhunyta után Egerben utcát neveztek el róla. Hűséges tanítványa, Rozsnyói Márton csodálatosan 
szép cikket írt róla. ami 1967-ben jelent meg a Természettudományi Közlönyben. Egykori igazgatója. 
Bakó Ferenc a múzeumi évkönyvben emlékezett meg róla születésének 100. évfordulója alkalmából. 
Naplójából 1986-ban részletek jelentek meg. 

Ajövő nagy feladata, hogy munkásságát önálló monográfiában dolgozzák fel. 
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Szecskó Károly 

A magyar iparügy palotája 
A XIX. századi hazai iparfejlesztés gátját a kellő ismeretekkel rendelkező mérnökök, szakemberek 

hiánya jelentette. A szakoktatási intézmények: a szakiskolák, a politechnikai intézetek, a műegyetem 
létrehozásának gondolatát már korán megfogalmazta az országgyűlés, de csak hosszas vita és többszöri 
elutasítás után 1854. június 12-én hagyta jóvá az uralkodó a pesti Ipartanoda alapításáról szóló törvény-
cikkelyt. majd a József Ipartanoda, polytechnikummá alakítását, majd csak 1872-ben. több évtizedes 
küzdelem után nyithatja meg kapuit egyetemként. Ugyanebben az évben állították az oktatás szolgála-
tába Kassán a Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, ezt követően 1879-ben a Budapesti Állami Közép-
ipartanodát. 

A Budapesten felállítandó Középipartanoda gondolata Trefort Ágoston vallás- és közoktatási mi-
niszterben fogalmazódott meg, aki kezdeményezte az intézet első szervezeti szabályzatának és tanterv-
ének kidolgozását. E feladatot Gönczy Pál miniszteri tanácsos és Sztoczek József műegyetemi rektor 
eredményesen megoldotta, így a szakbizottsági értékelést követően 1877. szeptember 10-én ezen sza-
bályozások miniszteri rendeletben megjelentek. A rendelet szerinti építészeti, gépészeti és vegyészeti 
szakosztállyal induló Középipartanoda - a szervezési munkálatokat követően - 1879. december 7-én 
nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. szám alatt. 

A Középipartanoda létesítésével azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum szervezésének 
kezdete, feladatainak megfogalmazása, miszerint „a hazai kézművesipart, elsősorban pedig a fa- és 
fémipart közhasznú szakismeretekkel lehetőleg szemléleti úton való terjesztésével támogatni. . ." volt 
hivatott. Első otthonában a Beleznay kertben 1883. június 24-én tartották az ünnepélyes megnyitót. Az 
átadást követő évben már megfogalmazódott a két intézmény közös fejlesztésének gondolata. Trefort 
kijelentése szerint: „Két középiparoktatási intézettel bírunk a fővárosban, melyek a Középipariskola és 
a Technológiai Iparmúzeum. Ezeknek szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiális tekintetben 
nagyon szükséges és előnyös.. ." Az egyesülés lehetőségének felvetése összecseng az Iparmúzeum cél-
kitűzésével, melyet Szalay Imre így fogalmazott meg: „Iparmúzeumot kaptunk, amelyben alkalom nyí-
lik az iskolakötelezettségen már túllévő, a gyakorlati téren működő iparosoknak magukat tovább ké-
pezni." Az elképzelés megvalósítására a két intézmény összevonásával a Nagykörúton a Népszínház 
épülete mögött, a tűzőrségi laktanya dísztelen fakerítései és fészerei helyén nyílt lehetőség. Itt épült fel 
- a h o g y a Pesti Napló krónikása í r t a - , , a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda és a Technológiai 
Múzeum új hona." 

A reneszánsz palota 
A József körút - Népszínház utca - Csokonai utca által határolt területen felépítendő épület megter-

vezésére Hausimann Alajos műegyetemi tanár 1885-ben kapott megbízást. Hauszmann akkor már is-
mert építész, jelentős megbízásokkal a háta mögött. Ennek tanúsítására álljon itt munkáinak felsorolá-
sát tartalmazó saját kézírásával írt jegyzék részlete, melyben 58-as sorszámmal megtalálható a „Tech-
nológia ipariskola, múzeum Bp." bejegyzés. Önéletrajzában e megbízására a következőképpen emléke-
zik vissza: „Trefort Ágoston miniszter azután engem azzal kárpótolt, hogy több állami középiskola ter-
vezésével bízott meg. mely megbízatások alapján építettem: a zombori gimnáziumot, a soproni állami 
felsőbb leányiskolát, a budapesti tanítóképezdét a Győri úton. az Andrássy úti ún. Zirzen minta főreális-
kolát a Markó utcában. Ez utóbbi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terrakotta szob-
rász díszítéssel készült... A Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület ta-
núságot tesznek a miniszter azon kívánságáról, hogy a tudománynak és a tanügynek szolgáló épületek 
emlékszerű kiképzést nyerjenek s e tekintetben szabad kezet engedett a tervezőnek." 

Az építkezést 1887-ben kezdték meg Monaszterly Szilárd építész vezetésével és Fekete Elek építő-
mester irányításával. A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére 525 ezer forint volt 
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