SZABADSÁGHARCOS TUDÓSOK
Hogyan kamatoztatta kémiai tudását Görgey Artúr és Irinyi János a szabadságharc idején? Ki szervezett
tábori sebésztanfolyamot és honvédkórházat, és melyik magyar mérnök emigrált Kossuth Lajossal
együtt Törökországba a világosi fegyverletétel után? Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából egy különleges összeállítást készítettünk. Olyan tudósokról emlékezünk meg,
akik nem csupán egy vagy több tudományterületen belül alkottak jelentőset, de a szabadságharc
eseményeiben is részt vettek.
Görgey Artúr (1818-1916)
Görgey neve minden március 15-ei megemlékezésen elhangzik. A szabadságharc kezdetétől
jelentős szerepet vállalt, szolgálatait a kormánynak ajánlotta. Először századosi rangot
kapott, majd őrnagy, később tábornok, a honvédsereg fővezére, hadügyminiszter lett. Számos
hadjáratot és csatát vezetett, a világosi fegyverletételig részt vett a forradalom eseményeiben.
Azt viszont már kevesebben tudják, hogy elismert vegyész is volt. A prágai egyetemen tanult,
a tudományterületen belül jelentős felfedezéseket tett, például a zsírsavakkal kapcsolatosan.
Kutatásait a szabadságharc kitörése miatt nem folytatta, úgy vélte, hogy katonai tudására
nagyobb szükség lehet. Vegyészeti ismereteit kamatoztatta akkor is, amikor javaslatot tett
Batthyány miniszterelnöknek egy gyutacs– és csappantyúgyár építésére, mely megoldást
hozott a lőszer-ellátottsági problémákra.
Irinyi János (1817-1895)
A híres vegyész a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója, az első magyar gyufagyár
alapítója volt. Ám nem csupán a kémia tudományterületén belül volt kiemelkedő a
munkássága, mezőgazdasági, a talajok javításával kapcsolatos értekezései is igen
jelentősek. 1848-ban a márciusi ifjak vezetőihez tartozott, testvérével együtt részt vett a
pesti forradalom követeléseit összefoglaló 12 pont megfogalmazásában. A szabadságharc
idején Kossuth Lajos a fegyvergyártás országos felügyelőjévé nevezte ki, és a nagyváradi
lőporgyárat is ő vezette. A világosi fegyverletétel után egy ideig börtönben volt, majd
szabadulását követően gazdálkodással foglalkozott, később a debreceni Tisza Biztosító és
Jelzálogbank számtanácsosa, 1863-ban pedig az István Gőzmalom igazgatója lett. 20 évig
élt Debrecenben.
Brassai Sámuel (1797/1800 – 1897)
Az utolsó erdélyi polihisztorként is ismert Brassai egyetemi tanár, természettudós,
nyelvész, filozófus volt, de földrajzzal, műkritikával, történelemmel, közgazdaságtannal,
és esztétikával is foglalkozott. Iskolái elvégzése után magántanárként, nevelőként
tevékenykedett, majd 1837-től a kolozsvári unitárius főiskolán földrajzot, történelmet,
később természettudományokat, matematikát tanított. Számos oktatásügyi reform fűződik
a nevéhez, az egyik legjelentősebb eredménye volt, hogy 1841-ben az oktatás nyelve a
latin helyett a magyar lett. A szabadságharc idején Bem táborában volt tiszt Debrecenben,
a forradalom bukása után pedig egy ideig bujdosni kényszerült. Még nyugdíjba vonulását
követően is aktív maradt, figyelemmel kísérte a tudományos világ mozgalmait és magántanítványai is
voltak.

Jedlik Ányos (1800-1895)
Eredeti nevén Jedlik István bencés szerzetes, tanár, természettudós volt. Nevéhez fűződik
a dinamó-elv leírása, a szódavíz hazai gyártása, az első villanymotor megépítése, de
készített papírcellás elemeket és optikai rácsosztó gépet is. 1846-ban kinevezték a pesti
tudományegyetem bölcsészkarának dékánjává. A forradalom idején a hallgatókhoz intézett,
józanságra biztató szavai ellenkezőleg hatottak és így az 1848/49-es tanévben nem tarthatott
előadást, emellett még a szertár kulcsát is elvették tőle. A szabadságharcban nemzetőrként vett
részt, ha szükség volt rá, akár árkot is ásott. Mindeközben egyetemi tankönyvének kéziratán is
dolgozott, ami 1850-ben jelent meg és az első magyar nyelvű fizikatankönyv volt hazánkban.
Tudása miatt később visszavették az egyetemre, ahol egy időben rektorként is munkálkodott. A
Magyar Tudományos Akadémia tagjává is megválasztották.
Than Károly (1834-1908)
Még gyerekként, gimnazistaként vett részt a forradalom eseményeiben. Egy tüzérszázados
közbenjárásával először tüzérinasként szolgált, majd ágyúöntödében dolgozott – ebben az
időszakban kezdett el érdeklődni a kémia iránt. A világosi fegyverletétel után egy patikában
helyezkedett el gyakornokként, majd gimnáziumi tanulmányait befejezve egyetemre
jelentkezett. Bár orvosi képzést kezdett el, később mégis gyógyszerészként végezte
tanulmányait, és 1858-ban a kémia doktorává avatták. Európa több laboratóriumában is
fejlesztette tudását. Az ő nemzetközi tapasztalatait felhasználva épült meg a Trefort-kertben
az új Kémia Intézet. Széleskörű kémiai munkássága még ma is figyelemreméltó, tanítványai
közül a tudományterület jelentős alakjai kerültek ki.
Balassa János (1814-1868)
Balassa tanár, orvos, sebész, szülész volt, az egykori Sebészeti Kóroda tanszékvezetője.
Az ő nevéhez fűződik hazánkban az első éterrel történő altatásos műtét. Az önálló magyar
sebészet megalapítása is Balassa érdeme, Európában az egyik legjobb szakembernek
számított. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a pesti orvosi kar
igazgatójaként munkálkodott, ahol tábori sebésztanfolyamot és honvédkórházat szervezett.
Tevékenysége miatt a szabadságharc bukása után bebörtönözték, ám mivel szaktudásának
nélkülözése pótolhatatlan veszteséget jelentett a tudomány és az egyetem számára, a bécsi
közoktatásügyi miniszter közbenjárására az ifjú Ferenc József megkegyelmezett neki, így
csak két hónapig raboskodott.
Asbóth Sándor (1811-1868)
A magyar mérnök 1848 decemberétől a honvédsereg mérnökkari tisztje, századosa volt az
I. hadtestben. Kossuth Lajos alezredesi rangra emelte és a katonai osztályának vezetőjévé
választotta. A szabadságharc után Kossuth-tal Törökországba menekült, majd az Amerikai
Egyesült Államokban telepedett le, ahol városrendezési és -tervezési munkát vállalt. Egy volt
a New York-i Central Park tervezői közül. Nem csupán a magyar szabadságharcban vett részt,
hanem az észak-amerikai polgárháborúban is, Lincoln seregében.

Duka Tivadar (1825-1908)
Duka az első felelős magyar kormány idején tisztviselő volt a Pénzügyminisztériumban.
A forradalom alatt jelentkezett nemzetőrnek, és Görgey Artúr segédtisztje lett. Hadnagyi
rangot szerzett, a VII. hadtestben szolgált. Fővezéri titkárként és hadsegédként fontos
feladata volt a kormánnyal való kapcsolattartás. A világosi fegyverletétel után hadifogságba
került, ahonnan ugyan sikerült megszöknie, de a szabadságharcban való részvétele miatt
nem térhetett haza. Londonban orvosnak tanult, diplomája átvételekor katonaorvosnak
nevezték ki. Csatlakozott az indiai-bengáli hadsereghez, ahol földrajzi kutatásokat is
végzett és Kőrösi Csoma Sándor kéziratait, hagyatékát is gyűjtötte. Munkásságáért az MTA
levelező tagjává választotta. Később az indiai Dardzsiling kormányzója lett.
Fényes Elek (1807-1876)
A földrajzi és közgazdasági író a magyar közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a
honismereti szemlélet hazai megteremtője volt. 1814 és 1822 között a Debreceni Református
Kollégiumban tanult. Az 1848-49-es szabadságharc ideje alatt csatlakozott a Közcsendi
Bizottmányhoz, majd a radikális Egyenlőségi Társulathoz. A Batthyány-kormány megalakulása
után minisztériumi osztálytanácsos lett, létrehozta és vezette az Országos Statisztikai
Hivatalt. 1849-ben a pesti vésztörvényszék elnökévé nevezték ki. A világosi fegyverletételt
követően egy ideig bujdosott, majd önként jelentkezett a császári hatóságoknál és néhány
hónap börtönbüntetést kapott.
Greguss Gyula (1829-1869)
A természettudós, műfordító, fizikus számos természettudományos könyvet és cikket
publikált, elsősorban a fizika és geológia témakörében, de szépirodalmi műve is ismert.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság is tagjának választotta. 1848ban honvédtüzérnek állt. Részt vett többek között a schwechati csatában és az egész
dél-magyarországi hadjáratban is. Debrecenben és Nagyváradon újoncokat tanított. A
szabadságharcban való részvételéért elfogták, ám hamar szabadon is engedték, így újra a
tudományoknak és az oktatásnak élhetett.
Hamary Dániel (1826-1892)
Hamary egyike volt a márciusi ifjaknak, jelen volt a 12 pont felolvasásánál és Táncsics
Mihály kiszabadításánál is. Nemzetőrnek állt és részt vett a schwechati csatában. Később
a komáromi vártüzérekhez csatlakozott tűzmesterként. Több csatában is részt vett,
tüzérhadnagyi rangot kapott. A harcok után orvosi tanulmányokat folytatott Pesten, ahol
több atrocitás is érte a szabadságharcban betöltött szerepe miatt. 1853-ban elvégezte az
orvosi képzést és munkába állt. 1854-ben orvossebész-doktorrá avatták, azonban nem
csupán orvosként alkotott maradandót, fürdőt és kaszinót építtetett, könyvtárat alapított,
a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat és a Kisfaludy Társulat alapítója volt. Munkásságáért
tiszteletbeli főorvossá választották, 1871-ben pedig honvéd dandárorvossá léptették elő.
Ő írta az első magyar nyelvű szívgyógyászati könyvet.
Csányi Dániel (1820-1867)
A matematikus, vízépítő mérnök a szabadságharc idején a komáromi védőművek
munkálatainál segédkezett Klapka György mellett. 1850-ben a Debreceni Református
Kollégium fizika tanszékén tanított, ám egy évvel később letartozatták a szabadságharcban
való részvétele miatt. Szabadulása után a debreceni István Gőzmalomnál, majd a
kereskedelmi kamaránál dolgozott. 1961-ben országgyűlési képviselő lett, és ettől az évtől
tanított a kollégium felsőbb mértani és csillagászati tanszékén.

Hanák János (1812-1849)
A természettudós-biológust a zoológia jelentős alakjaként tartják számon hazánkban. Számos
állat- és növényfajt gyűjtött, az állatok közül főként lepkéket és bogarakat. Ő írta meg először a
hazai állattan történetét. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett
részt. Harcolt Perczel Mór seregében, valamint részt vett a Jellasics és Windisch-Grätz császári
csapatok elleni harcokban. 1849 őszén sok bujdosás után kolerában hunyt el.
Kondor Gusztáv (1825-1897)
Kondor 1848-tól aktívan részt vett a szabadságharcban: kezdetben mint közhonvéd, majd mint
hadnagy és főhadnagy, harcolt különböző csatákban, később Klapka tábornok alatt Komáromban
szolgált. A szabadságharc leverése után mérnöki oklevelet szerzett Pesten, csillagászati
ösztöndíjat kapott, majd 1852-54 közt a bécsi egyetemen folytatta asztronómiai tanulmányait.
1862 és 67 között ő végzett egyedül „hivatalos” csillagászati méréseket Magyarországon,
melyek során a déljelzés pontosságát vizsgálta. Továbbá 29 éven át szerkesztette a Magyar
Tudós Társaság csillagászati naptárát. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és a
Kisfaludy Társaságnak.
Nagy Károly (1797-1868)
A matematikus, csillagász több magyar és idegen nyelvű matematikai témájú könyvet írt gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt. Csillagászati táblázatokat szerkesztett, továbbá meteorokról és üstökösökről
is jelentek meg cikkei. Szorgalmazta a méterrendszer hazai bevezetését és a mértékrendszer átfogó
szabványosítását. 1847-ben Bicskére költözött, ahol csillagvizsgálót építtetett. A forradalom és
szabadságharc után feljelentés nyomán letartóztatták, mint „felforgató republikánust” (csillagvizsgálója
előtt egy amerikai zászlóra hasonlító lobogó volt). Szabadulása után emigrált, a csillagdát az államnak
ajándékozta. Az ő nevét viseli a 115059 Nagykároly kisbolygó.
Martin Lajos (1827-1897)
A matematikus, feltaláló 1848-ban önkéntes honvéd tüzér volt. A világosi fegyverletétel
után elfogták és bebörtönözték, majd besorozták az osztrák hadseregbe, és iskolaszolgának
küldték az utásziskolába. Miután felismerték kiemelkedő matematika tudását, Bécsbe,
az osztrák hadsereg mérnökkari tiszti akadémiájára irányították tanulni. Emellett
tanított is itt. Itt született első találmánya, egy forgó hadirakéta terve, amelynek a forgás
következtében nagyobb hatótávolsága és találati valószínűsége volt. 1857-ben hajócsavarok
megszerkesztésével foglalkozott, majd leszerelt és Buda főmérnöke lett. Később Kolozsvárra
hívták távírda igazgatónak, majd az egyetemen a felső mennyiségtan tanszékvezető
professzora lett, 1895-96-ban pedig rektorként tevékenykedett. Repüléselmélettel
kapcsolatos kutatásokat is folytatott, a repülés egyik magyarországi úttörője volt.
Hollán Ernő (1824-1900)
Hollán a bécsi hadmérnöki akadémia befejezése után, 1848-tól a magyar szabadságharc
hazafias tagja volt. Századosi rangban kezdte meg szolgálatát a „Vörössipkások” néven ismert
IX. zászlóaljnál. Később Kossuth Lajos őrnaggyá és hadmérnökké nevezte ki és Péterváradra
vezényelte. A világosi fegyverletétel után ezredesi rangjának köszönhetően szabadon
távozhatott. 1851-ben fél év börtönre ítélték. 1852-ben írta meg geometriai tankönyvét A
mértan alapvonalai, tudományosan rendszeresítve címmel. 1859-ben a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjává választotta, ezzel elismerve a Taglalati (analytikus) mértan című
könyvét. 1861-ben rendes tagnak választották, majd 1866-ban alakult meg a Magyar Mérnök
Egylet, melynek húsz évig ő volt az elnöke.

Mihálik János (1818-1892)
A vízépítő mérnök 1848 nyarán az elsők között jelentkezett a honvédseregbe, ahol Vécsey
tábornok mellett volt mérnökszázados. 1849-ben már ezredes, és Vetter hadseregében
táborkari főnök volt. A világosi fegyverletétel után gyógyíthatatlan tífuszbetegséget
diagnosztizáltak nála, ezért ejtették az ellene felhozott vádakat. Később felépült és
folytatta mérnöki pályafutását. A nevéhez fűződik a bezdáni kamarazsilip megépítése,
amely az első betonépítmény volt Magyarországon.

