
ORLAI Györgyné

EEggyy eell ffee lleejj tteetttt ppoo llii hhiisszz ttoorr:: 
ddrr.. BBAARRDDOOCCZZ LLaa jjooss  

(Ki vo nat)
BARDOCZ La jos 1832. au gusz tus 9-én
szü le tett a ma Kézdivásárhelyhez tar to zó
Szász fa lu ban, Há rom szé ken. 2 köny vé -
vel és kö zel 100 írá sá val je len tõ sen hoz -
zá já rult a ter mé szet tu do mány ok és a
tech ni ka tör té net is me re te i nek ter jesz té -
sé hez - az el sõ ma gyar tech ni ka tör té ne ti
mû meg al ko tó ja. A dol go zat át te kin ti
BARDOCZ La jos élet út ját és mun kás sá -
gát, cél ja az, hogy fel hív ja a fi gyel met a
ma gyar tu do mány tör té net el fe lej tett sze -
mé lyi sé gé re. A kézdivásárhelyi szár ma zá -
sú szer zõ, az Or szá gos Mû sza ki Mú ze um
könyv tá ro sa ko ráb ban is kö zölt há rom szé -
ki vo nat ko zá sú ta nul má nyo kat, így a sep -
si szent györ gyi mú ze um ala pí tó tech ni ka -
tör té nész LÓSY-SCHMIDT Edé rõl:
LÓSY-SCHMIDT Ede (1879-1948).
Újabb ada tok LÓSY-SCHMIDT Ede éle -
té rõl, mun kás sá gá ról és a kas sai Or szágos
Ma gyar Mû sza ki Mú ze um ról (Tech ni ka -
tör té ne ti Szem le XX. 1993 Bp.)  Köz ben -
já rás ára 1995 ta va szán LÓSY-SCHMIDT
Ede em lék táb lát lep lez tek le a Mû sza ki
Mú ze um el sõ bu da pes ti épü le tén (KK..ÁÁ.)

Ha va la ki fel ten né a kér dést, ki írt ma -
gyar nyel ven köny vet ta lál má nyok ról, fel fe de zé -
sek rõl a 19. szá zad ban? – a tech ni ka tör té net iránt
ér dek lõ dõk fel te he tõ en FRECSKAY Já nos: Ta -
lál má nyok köny vét em lí te nék. BARDOCZ La jos
ne ve ke vés bé is mert a mai tech ni ka tör té né szek
elõtt, no ha õt il le ti az el sõ ség. Er dély ben, szûk

szak mai kör ben már is me rõ seb ben cseng a ne ve,
mert az Er dé lyi Ma gyar Mû sza ki Tu do má nyos
Tár sa ság 1993. ok tó be ré ben tu do mány tör té ne ti
pá lya dí jat ala pí tott. E pá lya díj SALLÓ Er vin te -
mes vá ri mû egye te mi ta nár kez de mé nye zé sé re
szü le tett, mely hez je len tõs anya gi tá mo ga tást
aján lott fel, és amely hez má sok is csat la koz tak.
A pá lya dí jat KÓ NYA Ádám, a sep si szent györ -
gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja ja vas -
la tá ra BARDOCZ La jos ról ne vez ték el.

Nagy könyv tá ra ink õr zik BARDOCZnak
két aka dé mi ai pá lya dí jat nyert mû vét. A Ma gyar
Élet raj zi Le xi kon köz li bio grá fi á ját, igaz, ha lá lo -
zá sá nak évé nél kér dõ jel áll. Õt áb rá zo ló kép
mind ezideig nem ke rült elõ. 1832. au gusz tus 9-én
szü le tett Szász fa lu ban, Há rom szék vár me gyé -
ben. Szü lei a köz ség meg be csült la kói vol tak.
BARDOCZ az ele mi is ko lát szü lõ fa lu já ban, a
gim ná zi u mi ta nul má nya it Kan tá ban, Kézdivásár -
helyen, a mi no ri ták nál kezd te meg. 1849-ben az
ok ta tás szü ne te lé se, majd a gim ná zi um meg szû -
né se mi att egy évi vá ra ko zás után a ha to dik osz -
tály vizs gá it ma gán úton tet te le. A te het sé ges és
szor gal mas fiú ta nít ta tá sát meg öz ve gyült édes -
any ja szû kös anya gi hely ze tük mi att vál lal ni már
nem tud ta. Ezért õ az anyai kí ván ság nak en ged ve
el fo gad ta, hogy pa pi pá lyá ra lép jen. 1851-ben
Nyír bá tor ba in dult a rend ké pez dé jé be, de út köz -
ben szán dé kát meg vál toz tat ta, és Ko lozs vá ron
ma radt. A ke gyes ta ní tó ren di ek gim ná zi u má ban
si ke res érett sé gi vizs gát tett. Rossz egész sé gi ál la -
po ta mi att vis  sza ment szü lõ fa lu já ba, s csak fél évi
ápo lás után gon dol ha tott ar ra, hogy Pes ten, egye te -
men foly tat has sa ta nul má nya it. Az uta zás költ sé -
ge i re sem volt fe de ze te, így elõ ször Bras só ban a
föld adó-ka tasz ter fel ügye lõ sé gén dol go zott, hogy a
kez de ti idõ re meg él he té sét biz to sí ta ni tud ja. Pes ten
két év múlva sze rez te meg az ügy vé di ok le ve let.
Az EL TE Le vél tá rá ban a „Manuale graduandorum
Juris seu Protocollum Examinum rigorosorum” c.
könyv II. kö te té ben ta lál ha tó BARDOCZ szi gor la -
ti jegy zõ köny vei sze rint el sõ szi gor la tát 1858. de -
cem ber 3-án tet te le, jog tu dor rá (mai ki fe je zés sel
él ve jo gi dok tor rá) 1859. de cem ber 18-án avat ták.

Pest rõl Po zsony ba ke rült, ahol SAMAR-
JAY Kár oly ügy vé di iro dá já ban dol go zott. Fõ nö -

125* El hang zott 1995. no vem ber 22-én Bu da pes ten az MTESZ Szék há zá ban, „A mér nök, a ter mé -
szet tu dós és az or vos sze re pe a tár sa da lom ban” cím mel ren de zett or szá gos an ké ton (nov. 20-22.)



ke az iro da lom mal is fog lal ko zott, ver se ket írt, de
je len tõ sek nyelv köny vei is. Ez zel egyidõben
SZINNYEI Jó zsef, a ké sõbb hí res sé vált bib li og -
rá fus szin tén ott volt al kal ma zás ban. Va ló szí nû -
leg az õ ket tõ jük ha tá sa is ér vé nye sül he tett, mert
et tõl az idõ tõl kezd ve je len tek meg BARDOCZ -
nak el sõ köz le mé nyei a Va sár na pi Új ság ban.

Újabb két év múl va ér te el tu laj don kép pe -
ni élet cél ját, 1863-ban a kas sai jog aka dé mia ma -
gyar tör té ne lem és sta tisz ti ka tan szé ké re ka pott
ta ná ri ki ne ve zést. Egész sé gi ál la po tá nak rom lá sa
mi att 1865-ben fel ad ni kény sze rült ta ná ri pá lyá -
ját, és vis  sza vo nult szü lõ föld jé re. Az Aka dé mia
Kéz irat tá rá ban si ke rült rá buk kan nom egy le vél re,
mely ben EÖT VÖS Józseftõl tá mo ga tást kért. A
mel lék let ként csa tolt 1867 ok tó be ri kel te zé sû há -
rom szé ki or vos iga zo lá sa sze rint „tü dõ szû rõ dés -
ben”, tü dõ baj ban szen ve dett. 1885-ben a bib li og -
rá fus SZINNYEI Jó zsef hez kül dött le ve lé ben –
ugyan csak az Aka dé mia Kéz irat tá rá ban ta lál ha tó
– sa nya rú hely ze té rõl a kö vet ke zõ ket ír ja: „Ez -
elõtt an  nyi ra bo lond ja vol tam a köny vek nek,
hogy egész anya gi te het sé ge met, min den nél kü -
löz he tõ ga ra so mat azok vé te lé re ál doz tam: most
oda vál to zott sor som, hogy kény sze rül ve va gyok
könyv tá ra mat el ad ni, el vesz te get ni.”

Éle té nek utol só sza ka szá ban több ször fo -
lya mo dott se gé lye kért. Szü lõ föld jén hunyt el.
Ha lá lá nak pon tos idõ pont ját az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár Ap ró nyom tat vány Tá rá ban õr -
zött gyász je len tés bõl tud tam meg. E dá tum:
1898. szep tem ber 27.

Iro dal mi mun kás sá gát a már em lí tett Va -
sár na pi Új ság ban kezd te el. E fo lyó irat nak 11
éven ke resz tül (1861-1872) volt szer zõ je. Foly ta -
tá sos köz le mé nyek ben szá molt be töb bek kö zött
az üs tö kö sök rõl, az üveg rõl, a ke nyér gyá rak ról
és még sok más ról.

De a min den na pi élet hez gya kor la ti ta ná -
csok kal is szol gált: pl. a fo gak és haj ápo lá sá hoz,
vagy a fõ ze lék és a gyü mölcs el tar tá sá ra is hasz -
nos in for má ci ó kat adott. Tá jé koz ta tott a tej ha mi -
sí tá sá ról. „A tit kos sze rek” c. cikk ben fel hív ta a
fi gyel met a drá ga koz me ti ku mok és egyes gyó -
gyí tó ké szít mé nyek gyak ran fél re ve ze tõ hir de té -
se i re.

A Va sár na pi Új sá gon kí vül köz le mé nyei
je len tek meg: a Ma gyar Em ber Könyv tá ra so ro -
zat ban, a Fa lu si Gaz dá ban, Az Or szág Tük ré ben,
a Ha zánk s a Kül föld c. fo lyó irat ban és a Ma gyar
Nép lap ban is.

Két nagy lé leg ze tû mun ká já nak nyom ta tás -
ban tör té nõ meg je le né sét a Ma gyar Höl gyek ala -
pít  vá nya tet te le he tõ vé. A Ma gyar Höl gyek ala pít -
vá nyá ról az Aka dé mi ai Ér te sí tõ 1859-es év fo lya -
má ban ol vas ha tunk elõ ször. BA LOGH Pál ren des
tag több lel kes ma gyar hölgy ré szé rõl díj ala pít -
ványt nyúj tott be tu do má nyos ké zi köny vek írá sá ra.
Az ala pí tók kö zött sze re pel pl. gróf ANDRÁSSY
Gyuláné, her ceg ODESCALCHI Gyuláné, to váb -
bá BAT THYÁ NY La jos öz ve gye és BA LOGH
Melanie köl tõ nõ is. Az ala pí tók szán dé ka sze rint a
cél: az Aka dé mia te kin té lyé nek eme lé se, a tu do -
mány és az iro da lom ha la dá sá nak elõ se gí té se s a
ha zai nyelv mû ve lé sé nek elõ moz dí tá sa. Az ere de ti
el gon do lás sze rint csak az Aka dé mia tag jai pá lyáz -
hat tak vol na, azon ban az ala pít vány meg vi ta tá sa és
vé le mé nye zé se után e ki té telt mó do sí tot ták, így
bár ki be nyújt ha tott pá lyá za tot.

BARDOCZ La jos az 1863-as ki írás ra
küld te el kéz ira tát, s a pá lyá za tot õ nyer te meg.

A mû könyv for má já ban 130 éve, 1865-
ben lá tott nap vi lá got a Tu do má nyok Csar no ka
so ro zat V. kö te te ként. Cí me: „A fel fe de zé sek és
ta lál má nyok tör té ne te. Kü lö nös te kin tet tel a gõz
és vil la nyos ság al kal ma zá sá ra és a fény kép írás
ki fej té sé re”, 57 fa met sze tes il luszt rá ci ó val.

A pá lyá zat hoz 13 kü lön bö zõ né met nyel -
vû köny vet, il let ve fo lyó ira tot hasz nált fel, – ami
va ló já ban 1773-tól 1862-ig be zá ró lag több, mint
400 kö te tet je lent.

A mû stí lu sát a szer zõ így jel lem zi: „Az
elõ adás ban azon vol tam, hogy a ne he zebb tár -
gya kat is úgy ál lít sam elõ, hogy azo kat olya nok
is meg ért hes sék, kik a szük sé ges elõ is me re tek
bir to ká ban nin cse nek.” A va ló ban na gyon ér de -
kes és ol vas má nyos könyv 23 fe je zet re ta go ló -
dik. A mû rész le tes is mer te té sé re e he lyen le he -
tõ ség nin csen, de a tar ta lom jegy zé ket mel lé ke -
lem a gaz dag te ma ti ka be mu ta tá sá ra (l. Füg ge -
lék), a tech ni ka tör té net iránt ér dek lõ dõk kö zül
bi zo nyá ra min den ki ta lál ben ne õt ér dek lõ té mát. 
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A szer zõ le ír ja a ta lál má nyok szü le té sét,
majd azok tö ké le te sí té sét s el ter je dé sük gyor sa -
sá gát, il let ve aka dá lya it. Hát tér ként meg is mer -
het jük az adott kor ter mé szet tu do má nyos ered -
mé nye it, mint pl. azt, hogy az el sõ iga zi ösz tön -
zést a mes ter sé ges vi lá gí tás ja ví tá sá ra a vegy tan
szol gál tat ta. LAVOISIER égés el mé le té nek meg -
is me ré se után vált vi lá gos sá, hogy a vas tag és tö -
mött lám pa bél aka dá lyoz za az égést. De a szer zõ
meg jegy zé se sze rint „A mint a baj meg is mer te -
tett, a se gít ség a ba jon azon nal be kö vet ke zett.” –
Va ló ban, a sváj ci ARGAND Lon don ban 1783-
ban fel ta lál ja az üres vagy csõ ala kú lám pa be let,
mely hez a le ve gõ kön  nyen hoz zá jut, így az égés
tö ké le te seb bé vá lik.

Vagy, – szin tén a mes ter sé ges vi lá gí tás
tör té ne té nél – meg lát hat juk azt is, hogy egy ta lál -
mány mi ként já rult hoz zá em be rek éle té nek meg -
õr zé sé hez, mint DAVY biz ton sá gi lám pá já nak
hasz ná la ta ho gyan men tett meg bá nyá szo kat a
súj tó lég rob ba nás tól.

Né ha a vé let len vagy a kény szer is hoz -
zá se gí tett egy-egy je len tõs fel fe de zés hez: ez tör -
tént a 17. sz. ele jén a né met BÖTTGERrel is, aki
el hí resz tel te ma gá ról, hogy ért az arany csi ná lás
mes ter sé gé hez. Drez dá ban si ke rült a szász vá -
lasz tó fe je del met rá be szél nie, hogy kí sér le te it tá -
mo gas sa. Ám ami kor már je len tõs ös  sze ge ket ki -
csalt a vá lasz tó fe je de lem tõl, s ered mény még
min dig nem mu tat ko zott, a fe je de lem fél ve szö -
ké sé tõl Königstein vá rá ba zá rat ta. Itt ra bos ko dott
6 évig. Ha ara nyat nem is tu dott elõ ál lí ta ni, hosz  -
szú kí sér le te zés után be kö vet ke zett a sze ren csés
vé let len: a por ce lán eu ró pai fel fe de zé se.

BARDOCZ a tör té ne ti ré szek ben gyak -
ran utal a ta lál mány el ne ve zé sé nek ere de té re,
amen  nyi ben az is mert. Ta lán ma már nem is gon -
do lunk ar ra, vagy ta lán nem is tud juk, hogy a
fegy ve rek ese té ben a szu rony, a ba jo nett, egy
Bayonne dél-fran cia vá ros ne vé bõl szár ma zik,
vagy a ka nó cos pus ka, a mus ké ta egy olasz or szá -
gi ma jor ról, MOSCHETTÁról lett el ne vez ve.

Ha tal mas tu dás anya got, klas  szi kus mû -
velt sé get ta kar a sok szo ro sí tó el já rá sok is mer te -
té se, eh hez kap cso ló dó an a pa pír elõ ál lí tá si mód -
ja i nak be mu ta tá sa is. A pa pír je len tõ sé gét így

mél tat ja a szer zõ: „A pa pír tör té ne te az em be ri -
ség tör té ne te. Pa pi ros nél kül a könyv nyom dá szat
meg mér he tet len ural ma csak na gyon kor lá to zott
vol na. Eu ró pa azon nagy sze rû miveltsége, me -
lyet e vi lág rész tu do má nyá ban, mû vé sze té ben és
ipa rá ban bá mu lunk, a pa pi ros nél kül alig lé tez -
nék: mert a pa pi ros azon el sõ telegraf, mely ál tal
a föld né pei kön  nyen ös  sze kap csol hat ják ma go -
kat, gon do la ta i kat és ta lál má nya i kat egy más sal
ki cse rél he tik. [...] A pa pi ros tet te le het sé ges sé,
hogy ez ren ként re pül nek az új sá gok, a na pi ese -
mé nyek hirmondói a vi lág min den szög le te i be,
és ez ren ként ván do rol nak a köny vek egyik kéz -
bõl a má sik ba, me lyek bõl egy pár fo rin tért meg -
be csül he tet len kin csek bir to ká ba jut ha tunk.”

Köny ve eré nyei mel lett azon ban meg
kell je gyez ni azt is, hogy kor tár sai min den bi -
zonnyal öröm mel ol vas tak vol na a ma gyar or szá -
gi ered mé nyek rõl is, mint pl. ar ról, hogy a Nem -
ze ti Szín há zat már 1837-ben gáz vi lá gí tás sal sze -
rel ték fel, s az el sõ gáz gyár Pes ten 1856-ban ké -
szült el, vagy az el sõ ha zai por ce lán gyár ról, – s
még so rol hat nánk. De e hi á nyos ság a ha tal mas
té má nak és a szûk re sza bott ke re tek nek tud ha tó
be, amit egyéb ként is túl lé pett.

BARDOCZ La jos má so dik ki emel ke dõ
mun ká ja „A me cha ni ka alap vo na lai”. Ezt szin tén
a Ma gyar Höl gyek Ala pít vá nya pá lyá za tá ra
küld te be 1867-ben. Ez zel a mû vé vel is díj nyer -
tes lett. Jel igé je a kö vet ke zõ: „Min den, mit a föld
és égen lá tunk a me cha ni ka tör vé nyei ural ma
alatt áll, a por szem nem ki csiny, a vi lág-min den -
ség nem nagy ar ra, hogy ezen tör vé nyek mû kö -
dé sé nek alá ne le gyen vet ve.” A bí rá lat sze rint:
„Mert [...] ám bár in kább physikai mint erõ mû ta ni
szel lem ben van tart va, de ala pos, áb rái jók, nyel -
ve egy sze rû, sza ba tos és jó ma gyar, ol va sá sa in -
kább él ve zet mint fá rad ság, s így, no ha nem ere -
de ti, ha nem a szer zõ ál tal meg ne ve zett ide gen
mun kák ból van át dol goz va, a Ma gyar Höl gyek
ala pít vá nyá nak szel le mé ben al kal mas a köz ér -
tel mes ség elõ moz dí tá sá ra.”

Nyom ta tás ban 1874-ben je lent meg 350
ol da lon, 225 fa met szet tel.

A könyv ér de me, hogy a me cha ni ka tu do -
má nya té te le i nek al kal ma zá sát a gya kor la ti tech -
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ni ka tár gya i val, mû kö dé sé vel mu tat ja be, és így
az el vont té te lek a nem ma ga san kép zett szak em -
ber szá má ra is azon nal szem lé le tes sé vál nak. Így
pl. „A mé rõ tes tek moz gá sa” c. fe je zet ben a moz -
gás me cha ni kai sza bá lyai mel lett az in ga óra mû -
kö dé sét is meg is mer het jük. „A fo lya dé kok moz -
gá sa” c. fe je zet ben rész le te sen tár gyal ja a „füg gé -
lyes víz ke re kek”, a „víz szin tes víz ke re kek”, a
„viszhatási ke rék” va gyis (a SEGNER-kerék), to -
váb bá a csa var tur bi nák mû kö dé sét. Így tesz ele -
get a könyv „elõ sza vá ban” le írt cél ki tû zés nek:
„Czélja e mun ká nak az, hogy a me cha ni ka alap -
vo na la i val mi nél tá gabb kör ben és kön  nyebb uton
is mer tes se meg a ma gyar ol va só kö zön sé get. E
czélt az ál tal igye kez tem megközeliteni, hogy le -
he tõ kép mel lõz ve a ná lunk csak na gyon kor lá tolt
számu kö zön ség re számitható és csak ter je del me -
sebb mun ká ba va ló mathematikai fej te ge té se ket
és bizonyitásokat, a felállitott tör vé nyek igaz sá gát
gya kor la ti lag, kisérletek ál tal igye kez tem be mu -
tat ni s a ter mé szet és min den na pi élet tü ne mé -
nyei  vel felvilágositani: a nél kül azon ban, hogy ez
az ala pos ság nak ro vá sá ra tör tén nék.”

UUnn ssaavvaanntt uuiittaatt:: 
ddrr.. LLaa jjooss BBAARRDDOOCCZZ
(Rezumat)

La jos BARDOCZ s-a nãscut la 9 august
1832, într-un mic sat din Trei Scaune, azi subur-
bie a oraºului Tg. Secuiesc. Cu cele douã cãrþi ale
sale ºi cu cele aproape 100 de articole apãrute, a
adus contribuþii semnificative la propagarea
cunoºtinþelor din domeniul ºtiinþelor naturale ºi
al istoriei tehnicii. Es te autorul primei opere
maghiare de istorie a tehnicii. Lucrarea parcurge
viaþa ºi ope ra lui BARDOCZ cu scopul de a
atrage atenþia asupra figurii sale.

AA FFoorrggootttteenn PPoolliihhiissttoorr:: 
DDrr.. LLaajjooss BBAARRDDOOCCZZ
(Abstract)

Lajos BARDOCZ was born in
Háromszék on the 9th of August 1832, in the vil-

lage Szászfalu, today belonging to Kézdi -
vásárhely. With his two books and over 100 writ-
ings he contributed to a large extent to the propa-
gation of the natural sciences and the history of
technics. He was the first author of a Hungarian
history of technics. The paper is an overview of
the life and work of Lajos BARDOCZ, its pur-
pose being to call our attention to a forgotten per-
sonality of the Hungarian history of sciences.
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1. ábra Részletek a „Manuale graduandorum Juris seu Protocollum Examinum rigorosorum” II. kötetébõl (ELTE)
levéltár. Elsõ szigorlatát hitelesítették: KARVASY Ágoston (1809-96) – közgazdaságtan, PAULER Tivadar (1816-
86) – büntetõjog, RÉCSEI Emil (1822-64) – állam és közigazgatástan, KONEK Sándor (1819-82) – statisztika
(1858). Jogtudorrá avatása 1859. dec. 18-án. Hitelesíti a dékán: VIZKELETI Ferenc (1789-1875) az egyházjog tanára.

2. ábra Szülõfalujából keltezett gyászjelentése
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3. ábra 5. ábra Az elsõ magyar találmánytörténeti könyv 
tartalomjegyzéke

4. ábra 

6. ábra Második könyvpályázatának  feladói címe,
jeligéje, valamint ARANY János jelentése az 

akadémiai évkönyben. Elõbbiek a MTA
Kézirattárában. Jelzet: RAL 1201/d/1868.


