hogy a magyarországi rendtartomány provinciálisa, P.
Muska röviddel korábban elhunyt, és helyére P. Makó
Pált választották, „aki különbözô matematikai mûveirôl ismert, és egy nagyon aktív és ravasz férfiú”. A híradás megjegyzi, hogy a jezsuiták Magyarországon
majdnem nyilvánosan mûködnek. Ezt a hírt a Mercure
de France 1784. október 23-i száma is átvette. Makónak volt rendtársaival való kapcsolatáról érdekes adatok találhatók Martinovics Ignác korabeli besúgó-jelentéseiben is, amelyek persze megfelelô kritikával
kezelendôk. Ez vonatkozik azokra a 20. századi publikációkra is, amelyek a jelentések egyes részleteit
közölték. Martinovics szerint Makó Pál apát volt a feje
az általa jezsuita theokratapártnak nevezett titkos csoportnak, amely exjezsuitákból és elvbarátaikból állott,
és az volt a célja, hogy a vallás védelmének ürügye
alatt az ország nevelésügyét hatalmába kerítse, a Jézus Társaságot visszaállítsa, és az udvarnál hatalomra
juttassa. Martinovicsnak az „álnok” Makó Pálra vonatkozó dehonesztáló véleményét nagyban magyarázza
amiatti sértôdöttsége, hogy Horváth János 1791-ben
megüresedett székét nem ô, hanem Domin József
nyerte el.
Makó Pál számára életének utolsó éveiben ismét a
mûvelôdéspolitika hozott új feladatokat. Az 1791:
LXVII. tc. által kiküldött kilenc rendi bizottság között
szerepelt a tanulmányi bizottság (Deputatio regnicolaris in litteralibus ) is, amelynek az volt a feladata,
hogy a következô országgyûlés számára nagy jelentôségû kérdésekben reformterveket és törvényjavaslatokat dolgozzon ki. A bizottság elnöke Ürményi József
volt, mint királyi személynök, és a tagok között Makó
Pál, Vezza Gábor és Szerdahelyi György Alajos képviselte a Helytartótanács tanulmányi bizottságát. 1791
ôsze és 1793 februárja között 43 alkalommal üléseztek,
és be is nyújtottak egy törvénytervezetet, amelynek 7.
szakasza a nemzeti nyelv ügyérôl intézkedik, kimondva, hogy az 1792: VII. tc.-nek megfelelôen a magyar
rendes tárgy legyen, továbbá, hogy a grammatikai iskolákban a latin nyelvet a magyar segítségével tanítsák.
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Érdekességként megemlítjük még, hogy a bizottság
elôterjesztésében szerepelt az 1791/92-es országgyûlés
elôtt – Makó Pál indítványára – az iskolai egyenruhára
tett javaslat: „hogy a deákok, akik újabban igen hajlamosak a kihágásokra, azonnal felismerhetôk legyenek”. Azonban I. Ferenc úgy döntött, hogy az ifjúság
nem kötelezhetô egyforma ruházat viselésére.
A pest-budai másfél évtized, a hivatali teendôk sokasága miatt, irodalmi mûködését tekintve korántsem
volt olyan termékeny Makó életében, mint a teréziánumi évek. Életének utolsó éveihez életmûvének három darabja köthetô. Rövidített formában kiadta néhai rendtársa, Éder Xaver Ferenc kéziratban maradt
földrajzi és néprajzi mûvét (Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano… ), amelyet közel száz
évvel késôbb Peruban kiadtak spanyolul is, és megjelentetett egy rövid dolgozatot a magyar nyelv oktatásáról (Brevis institutionum linguae ungaricae adumbratio ), amelynek függelékében egy magyar szótár
szerkesztésére vonatkozó véleményét fejtette ki
(1792). Legutolsó, kéziratban maradt mûvét, amely a
hallei J. A. Eberhardt erkölcstanának latin fordítása
volt (Philosophia morum in usum universitatis ), már
nem tudta sajtó alá rendezni, mert ebben 1793.
augusztus 19-én bekövetkezett hirtelen halála megakadályozta. A mûvet egykori rendtársa, Anton Kreil
adta ki név nélkül (1796).
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A. Szála Erzsébet
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

„…Az ilyen komisz állapotban, amilyenben most vagyunk,
mit is tehessen az ember egyebet, mint azt, hogy a
dolgozásban lelje örömét…”1
175 évvel ezelôtt született id. Szily Kálmán (Izsák,
1838. június 29. – Budapest, 1924. július 24.) fizikus,
nyelvész, mûegyetemi rektor, tudományszervezô, az
Akadémia fôtitkára, majd fôkönyvtárnoka.
1

Szily Kálmán levele Herman Ottóhoz. Budapest, 1905. szeptember 30-án. In: A. Szála Erzsébet (szerk.): id. Szily Kálmán, a tudománytörténész. Szily Kálmán Alapítvány – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest (2008) 167. old.
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Sokgyermekes nemesi család leszármazottjaként
alsóbb iskoláit magántanulóként végezte, majd a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. Két
esztendeig, 1856–57-ben a József Ipartanoda diákja
volt. Egyetemi tanulmányait a bécsi mûegyetemen
végezte. Tudását jeles külföldi intézményekben,
Zürich, Berlin és Heidelberg egyetemein, Clausius,
Zeuner és Kirchhoff elôadásainak hallgatásával tökéletesítette.
FIZIKAI SZEMLE
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Hazatérését követôen Sztoczek József tanársegéde
lett az Ipartanodában, majd 1869-ben a kísérleti természettan nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Az
1860-as években a termodinamika kérdésköreibe tartozó, nemzetközileg is elismert kutatásokat végzett.
Akadémiai székfoglalójában – A hô-elmélet második
fô tétele, levezetve az elsôbôl – a hôelmélet elsô és
második fôtételének általános matematikai alakban
való megfogalmazására törekedett.
Vezetôje volt a matematikai fizika és analitikai
mechanika tanszéknek, majd az 1871/72-es tanévtôl
az akkor létrejött Mûegyetemen dékáni posztot töltött be, késôbb (1879-tôl 1883-ig) az intézmény rektora volt.
Ô indította útjára a Mûegyetemi Lapok címû szakfolyóiratot. Itt adott közre matematikatörténeti publikációkat, fizikatörténeti írásokat és írt régi magyar
természettudományi munkákról. Ezekkel az írásaival
indította el a hazai tudománytörténeti kutatásokat.2
Rektori idôszakában még az egyetem építéstörténetével is foglalkozott. Évnyitó és évzáró beszédei
részben tudománytörténeti-mûvelôdéstörténeti jellegûek voltak.3
Titkára, majd elnöke volt a Természettudományi
Társulatnak, s az ô ideje alatt tagjaik száma jelentôsen megnövekedett. Kiemelkedô szerepe volt a Társulat periodikája, a Természettudományi Közlöny
megindításában (ma: Természet Világa ) 1869-ben. A
Közlöny hasábjain Szily számos tudománytörténeti
írásával találkozhatunk, és itt adott áttekintést a régi
magyar természettudósokról is.4 1872-ben indította el
a Társulat természettudományi könyvkiadóját. A
kiadó gondozásában jelentek meg Herman Ottó nagy
mûvei, Charles Darwin két alapmûvének elsô magyar fordítása, és itt adtak közre elôször tudománytörténeti munkákat is.5
A Magyar Tudományos Akadémia 1865-ben megválasztotta levelezô, 1873-ban rendes, 1920-ban tiszteleti tagjává. 1889 és 1905 között az MTA fôtitkári
tisztét töltötte be. Ekkor az Akadémia elnöke Eötvös
Loránd volt. Szily indította útjára a Tudományos
Akadémia MTA periodikáját, az Akadémiai Értesítô t
(ennek jogutóda a Magyar Tudomány ), és elindította
az Akadémiai Emlékbeszédek címû könyvsorozatot,
amely 1944-ig jelent meg (néhány évvel ezelôtt ezt is
újraindították).
Támogatásával és szorgalmazásának eredményeként jelenhettek meg Szinnyei József nagy bibliográfiai vállalkozásai, továbbá 14 kötetes óriási munkája,
a Magyar írók élete és munkái, amely mind a humán, mind a reáltudományok mûvelôinek életmûvét
áttekinti. Szorgalmazta Bolyai Farkas és Bolyai János fômûvének latin nyelvû, kritikai jellegû díszkiadását is.
2

A. Szála Erzsébet: Szily tudománytörténeti adatsorai. Uo. 29. old.
Uo. 30–31. old.
4
Uo. 29. old.
5
Lásd bôvebben: Gazda István: Értékôrzô tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat elsô száz évében.
Valóság 44/5 (2001) 42–55.
3
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1905-ben lemondott fôtitkári megbízatásáról, ekkor
az Akadémia fôkönyvtárosának választották meg.
Létrehozta a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-gyûjteményét, s megkezdte Széchenyi mûveinek
kritikai kiadását. Közremûködésével rendszerezték az
Akadémia Goethe-gyûjteményét is.
A magyar nyelvtudománynak is kiemelkedô alakja volt ô. Létrehozta a Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben, amelynek elsô elnökévé választották. A Társaság alelnöke ifj. Szinnyei József, a
könyvtártudós bibliográfus fia, titkára Tolnai Vilmos, jegyzôje Gombocz Zoltán lett. Szily indította
útjára a Társaság lapját, a Magyar Nyelv címû folyóiratot is (ebben nagyszámú szótörténeti írása jelent
meg), s összeállította a kétkötetes Magyar Nyelvújítás Szótárá t (1902, 1908).6
Szily mûködésének elismerésére a Természettudományi Társulat díjat alapított, amelyet három évenként ítéltek oda. (A sorrendben elsôt 1903-ban maga
Szily Kálmán kapta, a másodikat 1906-ban a polihisztorként tisztelt Herman Ottó, a harmadikat a földtudományok mûvelôje, a neves mecénás, Semsey Andor,
1909-ben.)
Szily Kálmán halálát követôen házi könyvtára a
pécsi egyetemi könyvtár része lett. A Szily-kúria ma is
áll Zsámbékon. Emlékét ôrzi a leszármazottai közremûködésével létrejött alapítvány, amely Budapesten a
nevét viselô Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium keretében mûködik. Itt állították fel a szobrát is.
E rendkívül széles érdeklôdési körû, sokoldalú
tudományos tevékenységet kifejtô, fáradhatatlanul
dolgozó tudós, Szily Kálmán tiszteletére a Természet
Világa 1991-ben emlékérmet alapított. „Ez a díj fôhajtás szeretne lenni az értelem és hûség elôtt, tiszteletünk és szeretetünk jelképe. Olyan szerzôink kapják,
akik legalább 50 éve dolgoznak folyóiratunknak, segítik missziónkat, a tudomány közkinccsé tételét” – áll
az alapító iratban.
A Szily Kálmán-emlékérmet 1991-ben adták ki elôször. Az elismerésben akkor Bay Zoltán, Kunfalvi
Rezsô, Szurovy Géza és Vermes Miklós részesültek. A
magyar tudomány jelesei közül Szily-emlékérmet kapott még Barta György (1991), Marx György, Simonyi
Károly (1997). Almár Iván, Csaba György (2005),
Gergely János (2006), Berényi Dénes, Császár Ákos
(2008) és Abonyi Iván (2009).
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2010-ben
alapította a Szily Kálmán Díjat a tudományszervezési
és igazgatási feladatok során kiváló munkát végzô
személyek elismerésére, a példamutató köztisztviselôi
teljesítmény jutalmazására.
Szily Kálmán életmûvének nem kis elismerését
jelenti az is, hogy az elmúlt években az általa alapított
folyóirat, a Természettudományi Közlöny jogutóda, a
Természet Világa, valamint a Magyar Nyelvtudományi
Társaság is Magyar Örökség Díj-ban részesült.
6

Grétsy László: Szily Kálmán mint nyelvész. Természet Világa
133/12 (2002) (lásd az internetes kiadást).
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