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BEVEZETÉS 

" . '. de Cl: Idő U:, rund?! elves:i ({ IlIlIlfJIW],: csengését, u [en-
diilet erejét és u: i:lllOI: ({célossáyát. " csuk {'fJ!/ cloloU van, melg 
ellenáll u: IdöIlel\, Cl: Enyés:etnek, és e: li Tett, Cl: el'edménfJ az, 
mIli meíllllClruc! az em.bel'isérf és rt twlomány s:ámfÍrCf . .. Pet:vo[-
IlO]; sihriilt ilyen crecl11lénijCkpt elérni! Sem u vélellen s:erencsés 
jútéka folytún. Sok es:tendö J,'é'11léIlY és mcgles:ítctt nwnkáju 
után jutott Pet:pol odu, hoy!! rt fényképe:ést kis:abuditottfl fl 
labototrJtiWllol..: l..:ísérleti stríditlmábói, és ö volt a:, aki e:t rt 

tLldomf.llyt, hivatást, ndívészetet VOU!! szrjl'uko::fÍst - neve::e ],i-J,i 
hite szerint - a: életre hívta." 

" ... Pet:val cUíbb (! fén!!sLl[j({l'ft{ l,'övettc s:es:élycs útján, 
rtIlliJ.:oi' n: ott imbolyuott f[ lencst!l'ends:crek s:övcuéI1!Jében, és 
íUY érl,'c::('tt r:l ({ FclisIW!l't}S norm pillUIl([túho::, melu lehetővé 

tcs:i (l: optil,:Cli kép éles és tis:la maraclClndóságát ... " \YilhelIll 
\Yirtillger bécsi egyetemi tanú mondotta ezeket emlékbeszédében, 
1905. október 7.-én, Petnal síremléke leleplezésekor. 

A.z emlékbeszédnek igaza yolt. Petzvalnak azonban emlékét 
is belepte lu'Ssun a feledés pora. Pedig nagy ember yolt, és nagyot 
alkotott. 

A X\'ilI. é,; a Xl\:. szúzad olyan természettudós elméket 
teremtett, akik bútran úlIíthatÓ'k Galileivel, Kopernikusszal, '\'ew
tonna l egysorba. :\1 endeleje\', .J ames \Yatt. George Stephenson és 
mús nagy fel1'edezök találmúnyaikkal olyan irányba tereltékaz 
emheriség életét, melyről előzöleg még álmodni sem mertek. 

Ilyen feltaláló "olt a szepesbélai szi.iJetésü Petzyal Józse{ aki 
ha találmányú"al nem is adot! új arculatot a technikai fejlödés
nek s így az emberi haladásnak, de egy fontos területen a 
fényképezés terén - korszakalikotó felfedezéssel gyarapította azt 
azzal, hog~' a kezdetleges -:\·iepce-Daguerre készüléke! komoly !udo-
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llHí'nyos él'tékü eszközzé telle. Szolgúlta ezzel a tudomúnyos kuta
tást és müvével SZÚ!l10S új technikai és m(Í\'észi lehetőséget 
teremtett. 

PetHal objektív rendszere megjavította a teleszkóp, a 
mikroszkóp. a teodolitok és egYl']) túvcsöféleségek haszn{ühatósú
gát, és sok minden mú~sal is szolgúlla szúzadáL ezzel egyidöhen 
az em.heri haladúst is. 

Az 1928-ban megjelent .. Technikai Lexikon'; 210. oidalún 
csak ennyit Ír:.,Pe[:vul Jó:sef 1807-1891. J/érnök. A. budopesfi 
('!), majd a bécsi tuJománucyyetem [anám. Sokoldalú tudós poU. 
Főként a: optikáuo[ joglalko:ott, s ([ fe/s6 matematika terü[etén 
kiterjedt irodalmi mííködést fejtett ki." 

Magyar nyelvü munka, me!y Petzvallal érdemei szerint fog
lalkozott volna. eddig nem jelent meg. Kivételt képez az 190f>-han 
megjelent Erményi Lajos: "Petzmls Leben und Yerdiensle'; címü 
rövid monográfia magyar nyeh'ü fordítása, melyet Ermén~'i Emil 
végzett (kiadta a ~lagyar 'Matematikai és Fizikai Társula!). Dl' 
német nyelven is csak ez fl monográfia foglalkozott PetHal éle
ténJ. Ermé!1~'i, mint földije, majd tanítvúnya és később barátja. 
szorgos 'lm ta tásokat végzett Petn'al múködésére vonatkozóan . 
. \dalainak nagy részét felhasznúlluk ehhen a 11lonográfiában -
tévedé'iE'it azonban saját kutatásunk erE'dményével he!yesbí
tettük. 

Ha Petzvallal. ezzel a lúngeszü ma~yar mérnök-tudós-tanúr· 
nal érdeme szerint akarnánk foglalkozni, ak:kor ennek a mono· 
gráfiának terjedelme sokszorosára nőne. Célunk és feladatunk 
;:zzel a monográfiával más: Petz...-alt a magyar mérnököt. az egye
temi tanárt. a tudós! l'S nem utolsósorban az embert a-knrjuk 
bemutatni. Azi IL Petnfllt. aki sajút mngüt soha:,em volt hajlandó 
németnek vag~' osztrúknak vallani, mert magyarnak született, és 
magyar is maradt halála percéig - akarja ez a tanulmány köze· 
lebb hozni a mai mag~'a[' tudolllán~-os l'rdeklödéshez. A n~-u;:;ati 
szakirodalolll tendenciózusan elhall;;alja, sőt tagadja Petzval ma· 
gyal' voltát: ugyanezért a mai magyar tudomúnytörténetikuta
iásnak kötelessége e téren is pótolni az elmult évtizedek mulasz
tását. 

Talún Pelzyal akaratlanul is megkönnyíiette ezeket n ten
denciákat azzal, hogy mint zártlerkü és külőnc ember egyeneSE'll 
me.gtiltotta az összes intézményeknek hogy személyi adatait ])ú1'
kive! is közöljék. (\Vurtzhach és Poggendorff lexiI;:onjaikban 
külön kiemelik. hogya legszorgosabb utúnjúráss'al sem tudtú~;: 
elérni azt. ho bY Petzyal akár csak személyi adaJait is közölte 
yolna.) Érde-kes. hog\' a hécsi E:. K \Vissenschaftliche .\kademie. 
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dmely hi kiadványaiban közli tagjainak névsorút, Petnal Józsefet 
megemlíti ugyan. de személyi adatai nélkül. 

Petzval emlékét néha szúndékosan is elhomályosították, mint 
pl. Helmholtz profe~szor IHalldbllch der physiologischen Oplik, 
1896), aki a majdnem 300 oldalas és közel 9000 adatot tarlal
mazó bibliogrúfiájábal1 meg sem említi nagy kortársát. 

Petnal, aki igen türelmetlen természetű volt tudományos 
ellenfeleiwl szemhen, sokszor és élesen támadta Helmholtzot, 
különösen akusztikai elméleteik különbözősége miatt, valószÍnü
leg ez a magyarázata az indokolatlan mellőzésnek. 

"Cgyanilyen nH:llözés érte Petznüt a francia Daguin részéről, 
·akinek elfo.:511ltsúgüt fl hírhecltté vúH Chevalier-Pelzval vitában 
tanúsított magatarlúsa magyarúza. Cheyallier ddja szerint Petz
val az ő optikai tanulmányát orozla el, és használta fel készülé
kéhez, Igaz ugyan, hogy a Ikiilföldi közvélemény nyomására a 
párizsi :\l"adémia maga rehabilitúlla e kérdésben Petnalt. de a 
~zemélyes ellcl1'izeny mégis kifejezésre jutott ebben a mellőzéshen. 

Ezzel szemben Siegmulld Günther, a müncheni Tech~lisclll' 
Hoch~chule professzora a "C;c~chichte der .-\.norganischen ::\atur
wisscnschaften im XIX. Jahrhunclert" címü munkájában a "llW-
yyClr Pet:vrtlróZ" ellll(kL'zik In!';"::. l'S öt a német fizikusokkal. 
Gauss-szal. :\"ell111a1111[11 említi L'K\' ~urhan, süt dioptrikai munkáit 
azok müyt'i fölé emeli. 

Eder. a h"tcsi Térképl'szcti Intézet ,"olt igazgatója PetzvaJt 
halúla II tún - i~~'ekezelt lll'lllclnek l1yily{mítani, és ennek érde
kében még a történelemhamisítástól sem riadl vissza, .-\. "Ge
schichte elcr. Pholographie" CÍmií. köny" első részében a 385. olda
lon aköntkezökel írja: .,.,. dos Zipserkomitat in Cngarn (l) WClS 

claI1wls :ur ÜsteI'I'elchischen J{({isenllOnClI'chie gehörte und zcntra[ 
venvoltet wllrcle. WOl' doma!s teilU/else von eineI' deutschen Bevöl-
I'emIl:! bewohni> :\lajd kb,ühh: " ' , . im Jnhre 1826 kam Pe/zvn! 
un die dWllllls delltsche ['niveI'sitiit in Pest. Do selbst war el' etc." 
Ezzel szemben tény, hog~' Szepes megye }Iagyarországhoz tarto
zott és Feln-al az összes iskoláit és egyetemi tanulmányait :\Iagyar
orszúgon végezte. :\lár csak azért sem felel meg a ténynek az a 
megáHapítús sem, hogy Petz\'al Festen a "némel'; egyetemet láto
gatta. mert Pesten német egvc[('m sohasem volt. Petn-al az InslÍ
tutUl;} Geometricum hallgató:ia volt, amely a világ legelső müsza;ki 
főiskolújaként szerl'pel a miíszaki fchőoklaJús történetében. Ké
sőbb a pesti Kirúl~-i Egyetem hallgatója lett és oIL nyerte el böl
csészdoktOl'i diplomújút is - é:-; nem tanári oklevelét, mint azt 
Eder írja. :\Iind az Institutum Geometrieum, mind az egyetem 
magyar alapítású intézlllén~' volt. 
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Cml LuefJer, Bécs hírllC'dl mrL[j?J!u'luirí po!gúrmeslcre mon
dotta 190G-han, Pctzl'({l síremlékének lelep:czésekor: ,,'" Petzua[ 
nr/fm ember voll, IlClfJlJ tudós, aki fényt és clicsőséget hozott cl bécsi 
Ermetemre, az AJ..:fielémiárrt, ele maf/ára Bécs városára is, hiszen 
Bécset tette meg (( fényképezés viláf/központjúvá. Bécs városa le 
is rótta háláját iránfr1, sírem!é7:et emelt neki, utcát nevezett cl róla. 
PediO Petzval, aki Bécsben éUe le élete utolsó neuuven esztende-
iéI, liem tlldoU. Illert nem d':l!rt héc"iPt [cIlni. Pelzpol híí mmrLc[t 
s:iiUi!zrlzrí]cíl!o:, I1WY.ll{([" JiU/mdl.' .. --

Pelnal lehúl mag~'ar \·oll. cg('sz családja :\Iagntrorszúgon (·lt. 
te..,h·éröccse. Ottó a hudapesti eg~'etem tanáraként halt me;.;. 

Ez Ll illonogrúfia lehúl adlltal y[tlik h('zagpóllóyú, hogy Pelz
,-alt, a magyar diákot. az Institutum Geomelricum hallgalójúl. 
majd tanársegédét és tanúrál, a pesti mérnököt. a pesli Kü-úlyi 
Egyetem tudós professzorúl is J)pmutatja. 

Tcrmészc-icsen bmcrletni kíyúnjuk - ha Hem is killlfrítő('l1 
- egó~z tudomúlly-os óletét ('S müködésN i:-.. 

:\ Petz .... alra \'onatkozó hihliográfiát is igyekeztünk az elérheti; 
aIwng alapján a fenti szempontok szerint össze:állítani. 

S Yégül ismerletni kívánjuk Petznll Józsefet, az emherl: szí
l1e~ {,ll,tC-L sikereit. kuc1arcait és küli:l1csl'gc·ii. .-\z embert. ,lki dele 
dE'lC'i:; szerctle a lúrsa~úg()t. harúlai voltak. l-,; akit n1inden érde
kelt. dc aki ('lele v/:'i!'e fell' n sok csalódús[ól megcsömörlött, és 
mindjobban yi.,sZHYOnult ()!~·annyira. hog\' eg~'korú fl'l.kg~·zésc,k 
szelin! : "Eoporsója után nevének e(fU uiseUíje sem haladt, cSLlprín 
néhrill!J volt tonítufÍny. eqy-két réOi borát és ({Z cyuetem képuisc-
iö je kö"ettc azt.;; 

f'dzY<ll .J(wid· l~O/. jHiluúr t)-:lll SZLp~s-Bl'!Úi1 szüleleit. 
EJ~smúrkon júrt elemi isko!úha. majd a podolini keg~-eSl'endiek
hez került, l"S ott vt\;ezlc ei a gimnúziull1 húrom grammatik~li 
osztúl~·út. A ne;';)'ec1ik ;rammatikai é:i a két kIs!) humaniora 
osztályt LÖCS!>Il lútogatla. Ahban az idC;hen az Oldalú" nyeln 
l\Iag~-;lrorszúgoil a :;tlin volt. és mindell taniúrgyat <'i!" t;ll1Ító 
tanított. :\raga az ok t,dús szigorúan dogma! ik m yoll. Petzyal 
kó~éihb mesélte lllosolyog"H. hog\' i- zajlott Ic e.gy-e.é\'Y tanítúsi 
nap: reg;2:C'! féllÍra ima. II túna húzi feladatok szigorú úlyizsgálása 
l'S .ia"ítú~a. Ha ndakillck II feladata rl)sszul sikerült. megYCSSZŐZ-
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ték; majd ezt követte az új házi feladatok leírása és befejezésül 
egy" félóra hálaima. 

A . tananyag nem volt valami nagy, hiszen lllag~"arázatra rit
kim kerülheteu sor. Dc jellemz ö a tanítási módszerre, hogy Petz
Ya'l József. korának késöbbi legki,"álóbb matematikusa, éppen az 
elemi matematikát képtelen yolt elsajátítani. 

:\ tanterv szerint ugyanis fl három alsó osztályhan a matema
tikából a nég~" alapmüveletet, az egész és tört számokat és a pro
porciókat tanítottM,-, fl következő három évben pedig ezeket a 
müveleteket gyakoroltálc Petzvat aki fl többi tantárgyban a kivá
lóbbak között szerepelt, szú'l11tanból bizony "bukásra" állt. Taní
tója helüvatta az apát, és közölte wle, hogy kár minden fáradt
ságért és pénzért, mert fia "gyenge koponya", és johb lenne, ha 
iparos pál~"úra kü!denL~. :\ kétségbeesett apa a késmárki Schweng 
csizmadiall1esterhez akarta adni fiát tanoncnak j de az édesanyja 
kérl'sére a fiúnak még engedél~"ezték a nyári Vllkációt. aki apjá
nak könyvei között rúbukkant .. A matematika elemeinek analíti
kai tárg;"alása" dl1lü könyne, ~{melyet Hauser l\látyás föhadnagy, 
a bécsi K. I~. Ingrnieurakademie sz{umára írt. Ezzel eLdőlt Petzval 
sorsa .. -\z értelmesen megírt könyv felszabadította az alig 12 éves 
gyennekben a szunnyadó matematikai készséget és tehetséget. 
Szeptemherben, amikor apja hosszas könyörg-ésre elvitte őt a pót
vizsgára, az eleinte sajnálkozó tanár, majd az egész vizsgabizott
sá,::; meglepetl'~ére kiderült, hog-~' a fiú két hónap alatt minden 
oktatói sC'gédlel nélkül nemcsak azt sajátította el, amit a tanterv az 
elsö húrom o,>ztúly szúmúra írt elő, hanem a felsö osztúlyok anya
gát is, 

.• _-1. bukott diúkbú]" eminens lelt. az iskola matematikai büsz
kesége. Tanára megajándékozta Pasquich ,,:Malematikai analízis" 
cÍmü ],önyvével. s 182:3-ban, amikor Petnal lG éws korában 
elhag~"ja a gimnúziuJllot, múr a felső matematikáhan is jártas yolt. 

Petzval ösztöndíjas cliúkként került a kassai líceum bölcsé
szeti tagozatára. Tanúrai nagy szeretettel fogadták a nagy felké
szültségü ifjút. aki nemcsak tárgyi tlldásúval. har1Cill nyeh"kész
ségéwl is feltünt; tökéletesen beszélt és írt magyarul. latinul és 
nrmelül. 

Kassai tanárai közül legjobban Barlai professzort kedwlte, 
aki a matematikát és a filozófiát tanította. Barlai. teljesen sza
ldtva a régi neveléstani hagyomúnyokkal, a gyakorlatra, az életre 
nevelte diúkjait. és az alkalmazott természettudomúllyokra irányí
totta figyelmü~\.et. De nem kisebb rajongással hallgatta ::\fagyal' 
nevü tanárút is. aki a le.gklasszikusabb latin n~"elven tanította a 
történelmet. s akinek latin tudása maradandó hatússal volt Petz
val latin stílusára. 
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Petzval - már mint említettük - szegényes körülmények 
közőtt folytatta tanulmányait. Ösztöndíja igen csekély volt, apja, 
a szegény hatgyermekes orgonista, nem tudott segíteni rajta, ezért 
magánt.anítással pótolja hiányos anyagi eszközeit. 

A líceum sikeres elvégzése után nem megy azonnal egye
temre. Egy évet tölt Zsadányhan az Almás,;y grófi családnál mint 
nevelő, hogy egy kis pénzösszeget gyüjtsön az egyetemi tanul
mányokra. 

Petzval 1826-ban került Pestre az egyetemre a Mérnöki Inté
zetbe, az Institutum Geometricumba. Matematika tanúra. \VoU
stein professzor. követője yolt a modern franciáknak: Lacroix
nak, Lagrange-naJi: és Laplace-nak. Petzyal nagy lelkesedéssel 
vetette magát a modern tudományok elsajátítására, de ugyanilyen 
lelkiismeretesen foglalkozott II többi gyakorlati tárggyal is. 

Két évi tanulmány és gya\korlat után az Institutum Geomet
ricum 1828-ban "felavatott mérnök"-nek nyilvánította Petzval 
Józsefet. 

A mérnöki okleyél megszerzése után heiratkozott a pesti 
Királyi E;.;yetem hölcseleti ianszékére, mert matematikai tudá
sát akarta fejlesztelli. Időközben Pest város fömérnöke Dégen 
Jakab \Volfstein profesr;zor a.iánlatára rábeszélte a fia
tal mérnököt, hogy lépjen a város szolgálatába, mert a városi épí
tészeti hiyatal igen komoly feladatok megoldúsa előtt á1lt. Petzval, 
miután a "úresi lanúcs hozzújúrult ahhoz, hogy az egyetemen 
toyább dolgozhassék, elfogadta a meghívást és 21 éves korában 
P.estváros szolgálatába lépett. Ebben a minőségében is megállta 
helyét és ní.rakozá"on messze túlmenöleg teljesítette a rábízott 
felada tokat. 

:'\linden munkújút pontosan és eredmén~'esen végezte el, 
olyannyira, hogy csakhamar felfig~-elt rá a "úrosi tmiács. Az 
Institutum Gcomelricumból olyan mérnök került ki. aki nemcsak 
hogy megtanulta, de a gyakorlatban meg is yalósÍtoUa az Inté
zet jelmonclatát: ~,Semmi olyril nem tanítani, amit később a: élet-
ben ne lehessen felhasználni." 

A ,'árosi mérnöki hivatalnak ehben az időben az yolt cl fela
data, hogy a Szépészeti Bizottmány által 1809 óta szorgalmazott 
városrendezési ten'eket, yalamint a késöbbi Lipóh-áros csatomá
zási és szintezési munkálatait elkészítse. Dégen főménlök a yáros 
fiatal mérnökéL Petzyalt bízta me,:( a ten ek ellenőrzésével és főleg 
a rajzok elkészítésével. E:ülönösen rajzaiyalkeltL'lt na~y feltünést. 
Pontos számításaival támasztotta alá és indokolta lejt-méréseit és 
egyéb müszaki elgondolásait. 

Szembeszállott azzal az elmélettel, hogy Pes l városát csupán 
magas töliésekkel lehetne megvédeni a Duna áradásaitól. Ezzel 
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szemben azt janlsolta, hogy az alacsonyabban fekvő városrészekel 
felemeljék. Amikor 1830-ban és 1832-ben a jeges Duna árja a 
v{(rost elöntéssel fenyegette, Pelzvalra bizták a mentesítési mun
kálatok vezetését. lJiután önállóan dolgozhatott, semmi mással 
sem törődött, csak azzal. hogy Pest városát az árvÍztől megmentse. 
r.lunkája sikerrel is járt, cSa'k ő maga kerűlt hajba. 

Anunt későbben sokszor mosolyogva mesélte, az érvényben 
léYéí hivatalos rendelkezések elhanyagolása, de főleg az előirúny
zott és megszavazott köl!ségvet(,si keretek fig~'elembe nem vétele 
miatt szigorú vizsgálat indult Illeg ellene. és csak kiváló áryédelmi 
sikereinek no meg a pozson~'i kancellária befolyásának! -
kőszönhette, hogy egyszeri dorgálás sal úszta meg a ú~gyelmi vizs
gálatot. 

:\ nádori kancellúria ug~'anis figyelemmel kísérte a fiatal 
vúrosi mérnök tevékenységét, akInek Duna-szabályozási, vúros
nmdezési l~S csatornázúsi tcrYf:i, ton'tbbá a Rákos~patak szabályo
zásával kapcsolatos Duna-csatorna építési terw oda is felJ,erültek 
és ott nagy érdeklödést keltettek. 

Pest vúros Szépészet i Bizottmúnya még 1809-hen útiratot inté
zett a yúrosi tanúcshoz és a Helytartó Tanácshoz, amelyben sür
gette eg~', a tüzérségi raktúrak mögött a Dunúba torkolló nag~' 
emésztöcsaiorna megépítésé-t. valamint az akkori Lipólyáros ren
dezését. 

Ez a terület kb. a mai Szalay-utca vonalún út terjedt a Dllnú
hoz, az akkori Eszterházy-telken yczetett keresztü1. 

Petzval csakhamar bebizonyította. hogya ten ek nem jók. 
A vezető mérnökök ugyanis úgy vélekedtek, hogy eleg-endő n 
Duna vizének gyakori úradásaitól úgy megvédclli a yárost. ha 
magns gátakkal és folyamszabúlyozússal fékezik meg a folyót. 
Petzv'al lejtméréseket végzett, utána pedig számadataira támasz
kód va bebizonyította. hogy: Jfindenclővigyá:ati nllwka lliábC/-
ualó addig, emlÍg a város alacsonyabbcIn lekvő rés:::ei a: árs:::int 
({[aft feJ.-s:enek. 

Petn'al teljesen önállóan készítette el az új terveket. Ezek 
szerint a város egyes pontjai 'Í--7 lábnyira fekszenek az árszint 
alatt. s ennek következtében hiábavaló és reménytelen dolog a 
gátakban és a folyamszabúlyozásokban bízni akkor, ha a csatorna
hálózat az árncláskor a Duna "izét Yisszanyomja, és ennek köyet
kezml>nyeképen az alacsonyabban fekvő helyeket a vissza lóduló 
víztömeg elönti. 

Ten'eit vegyes érzelmekkel fogadtúk. .-1. kivitelezési mun
kák azonban elakadtak. De amikor 18:10-han és 1832-lJE'n a 
Duna úrYÍzzel fenyegetett, Dégen habozás nélkül Petzvalra bízia 
az ármentesítö munkálatok vezetését. A 'város megmenekült. Ez 

9 



yolt a helyzet 1832-hen is. Pdzval sürgeti ierveillek elfogadását. 
de a városi tanács "a vaskalaposokra hallgat". 

1838-ban - amikor Petzml már a bécsi egyetem professzora 
- Pest ,'árosát elöntötte a Duna. Petzval a n1:e3szokott egyszerű, 
ele goromba stílusában szemrehányó levelet intézett Pest város 
tanácsához. (Szépészeti Bizottmány, 1839. Sz. 4756. sz. és Sz. B. 
JU3/j. sz.) 

Petzvalt a drosi .. vpn ek" csökönyössége nem kedvlelenítette 
d. l'S 1832-ben saját elgondolása szerint új tervet készített, melyet 
a következő indokolússal terjesz telt fel a városi tanácshoz: "H ogy 
Cll'úrost ([ Dww s::.ertelcnségcitii[ megóv juk, Cl::' t jav([slom, hogy cl 

vnros és::.aki határában, micléitt a Duna Pest és BucZa alákcriilne, 
építtessék egy csatorna, ([melynek a: lenne cl feladala, hamI elve-
::csSe cl folyó feleslefles vizét, és a:t Pest város ([latt délen Cl: Ú. n. 
soroksári Dww-áflbo ve::.etné viss:a." 

:\. fiatal mérnök azonban nemúll Illeg itl. Ő a csatornát 
hajózhatóvá akarja tenni. Megálmodja eg~' hatalmas ipari város 
konlúrjait. Kikötö'ket és ,:;yárakat akar a c·satorna partjára épít
IdIlL a'ho,-á a hajók közvetlenül elhozhatnák a nyersanyagot és 
szúliíthatnáJ};:: el a készgyártmányokat. Petzval, aki mag'ánszorga-
10mhól talajvizsgúlatokat yégzeJt a kömyéken. megállapította, 
h()g~' az északi terület homokos talaját a csatorna felesleges viz é
wI termő l-alajjá lehet átalakítani, tehát zsilipeket akar építtet ni 
;>~ ön!özőberenclezé-seket tervez. 

"Plallllm et projectum dc l'eglllatione Rivuli Rákos, per geo-
metl'llll1 Petzval, per/omtum fine revisionis gmtia Ordinenda ele 
e.Tcelsior Camera RegU sllbmittitur." (A Rákos-patak szabúlyozá
súnak terni, ki\"itelene PetZ\'al mérnök által, melyet a Ma,:;yar 
Helytartó Tall:ícshoz, illetn kance!láriához kér továbbíttatnL) 

Ebben a ten'ében PetzvaI a Rákos-patak medrében - mely 
palak gyakran elöntötte a város mélyen fekvő pontjait és ezzel 
r0ngeteg kárt okozott -- akarta megépíteni a csatornát, illetve ott 
akarta átn'zetni n Duna ,-izé-t. Petzval csatornája a mostani Köz
YÚl.tóhíel környékén torkolt yolna bele a Dunába. 

. Pvst ní.r~s tanácsának megletszelt a ter\'. kü!önösen azok
lllún. hogyafialal mérnök kimerítő beszédben ismertette elgon
dolúsait. all1el~'eket eg~' 12 oldalas elahorátllmhan, valamint egy 
12 oldalas számítási ten'ezl'tben pontosan köryonalazolt és a 
tanúcsnak bpn~'ujtott; a ten; kh-itelezése esetén a város {u',-Íz
yédelme jelentékeny mértéJ~hen fokozódott volna. 

A fnnócs a tervet azonnal úlkiildötie a Helutal'tó Tanács/w: 
;Jual a kérésseL hog~- azt a pozsonyi kancellárililla: tovúhhíts(!1c 

,-lz akta (száma: Ad. no. 4(i65. 31431543. 1832.) a köwlkezö 
fLlzeltel került a Hclytár!6 Tnnúc~h()z: 
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"Excelsa Camerr{ Regia Hrmgis A.u/ea. 
Ex ot/o. Buda. 

Jlogistmtl/Ill Lrirt HcUiu rivitos Pestie nsis. et /orllln[ um 
pel'. Gcometl"wn Pctzvul. P/aIlulll et profecllwl de rCfJulrliionc 
rivl/li Rá1..:o::;. E,rccl, dl' Cn!Hf['n fIl/Ilyis All!icne fille esi h III II ili i III C 
sllbnlittit ot cirC([ rfvisioIleIl1 einj. elem Plcmiict fJI'ofecti insititu-
difnc/run qn. pro ré' no[a ill fo/iae loci, iIlvestigntiol1em COIlfIl'l[(l 
J!erles ReqioJ11 sUpreI1lmll ndilem Directionclll fjrrttiose dipoIlrlIltur." 

De Pelzval nem bízott a Helytartó Tanácsban. sajátkezülcg 
német n~'elycn írja meg és terjeszti fel kőz\"(>tlenül a núdorhoz 
terwit. 

A felterjesziós felzete: ,,26.í-. JJs. 13, Jlarz, 1833 .. -tIl S. lútiser. 
J{ öniyliche H oheil. EJ'zhc rzu!! J ose ph. Pa/atin [lan Cnf1((I"ll. etc . 
. . . . . Joseph Pct:l'!/L UfífJI"obicrlcr JIlf/enicl/r. l/Ilterbreitet einen 
Pl({n. zur tjriindliche neue RnlllieI"Llllfl des sO(fellClllnten 1..:/einen 
Rákos, in Pesth." IŰ cs. kir. Fensó;:;ének, József főherceg úrnak, 
?lIagyarorszúg Kúdorúnak, stb. ..... Petzval József, approbúIt 
mérnök beil::újtja F-g~'jk terYét. mely az úgyneYezett pesti kis 
Rúkos alapos újraszahál~'()zását szorgalmazz::u 

IS;}3. július 30-ún n'ilaszolt a kancellária .. -\. palatinus irodúja 
2HHi. Pressbuq:i' szúm alatt leiralot intézelt Dr. Yefra polgármes
terhez. amelyhen felhívja Pest vúros tanácsának figyeImét Petzval 
terveire. és sürgeli a lervek mieIéíhbi kiyite!ezésél. .-\. kirúl~'i hiz
to~i leirat a nádor pecs(>tjét viseli. 

Ezt megeli)zöcn ~o. 2G-l-. szúm alatt sajútkezüleg írt levelet 
Pelzvalhoz 1833. milI'Z. 13. - melyhen kőszónell;[ és elismeré
sét fejezi ki a l\ilünií munka felett. és sok sikert khán a fiatal 
mérnőknek . 

. -\. csatornúl azonhan nem építeiték meg. Pe1zval lerve Pest 
város lCH'llúrúkl került. Ott po]"nsodott 18G5-ig, amikor Reiter 
Ferenc. Pest vúros főml'rnijke, a mai Budapest eg~'ik lerwzője 
újhól sürgelte eg~' Duna-csatorna megépítésének szükségességl't. 
Ekkor e!őkere:si0k az inltokat és lern:kpt. dc - úg~' látszik -
csak az0rL !wgv azok ltwúhhra is ott maradjanak felhasznúlal-
lanul. . 

Petzyal igen érzéken", emher ,"olt és mélYSégesen €lkesere
delt az ügyek ilYen fc-!eliítlen intézésón. Elhatározta. hog~' kilép 
a város szolgúlatúból. E:ülönösen az bántotta az önérzeles mér
nőköL hog~' a "úrosi tanúcs szolf!-alelkü töbhsége félszemmel min
dig a Budai He,Ylartó Tanácsra k'acsingat és onnan ,'ária a kl'z
deményezés t. 

Ezért Petzval, aki az eg.\'etemmel sohasem szakította meg a 
kapcso)alait. mép' 1832-hen doktori szigorIutot tesz az egyetem 
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hölcsészeti karán, és úgy az Institutum Geollletricuumon, mind 
az egyetemen ismét 8djunktusi állást vállal. 

A pesti egyetemen 1780-ban relldszeresíteiték az adjunktusi 
állúst. Az adjunktus a tanár segítségére volt rendelve. Amennyi
ben egy tanszl'ken nd~úncia voll, úgy az adjunktus a tanúr nnm
kájút vé.:;ezte. "\.z ellenőrzést nlindenkor a tanszék igazgatója gya
korolta .. lz adjunktus nem kapott fizetést, hanem repetens vagy 
ösztöndíjas volt, javadalmazása kb. 3-400 arany forintig terjedl. 

Pelzval repetensi minőségben tanított az Institutum Geo· 
metricUlllon és bölcsészeti fakuHúson. 1~3 t-ben a kar hozzájúru
lásával (Hi31. júLius 17, felterjesztett kari irat) azt javasolta, 
hogy: "A /i=i1.:ai tans=ékre adjunktus neveztessék ki, oki bármely 
beteg pugy másként akadn/uo:ott tunárt he1uettcsitscn:' 

I\:özel három évig' végzett tanúri ll111 II kú t adjunktusi minö
séghen. 

1833. augusztus l-re pályázatot (Concursust) hircle!iek a 
fels() matematikai tanúri állás betöllésér~. Erre egyedül PelzvaJ 
József. Pest város volt ménöke, az egyetem ösztöndíjas adjunk
tusa jelentkezett. 

A.z egyetem tallúri kara l:gyhall~úlag alkaJma~nak nyilvúní
totta Pctnal .Jfw-iefet a tanúri kinevezésre. Ezt a yéleményt alú
támasztotta - n;lószÍnüleg jó hírneve miatt - Ll hécsi egyetem 
tanári karának véleménye is. Petzvalt közben Ll béc~i egyetem 
is meghívla a felső matematikai tans.zékre .. -\. pozsonyi kancellú
ria pedig egyenesen megállapította, hogy Petnal a pesti egyetem 
díszére lehetne. 

Petzval azonban mégsem lett rögtön professzor és csak 1835-
ben kapta meg a resolutiót. .-\d di,::;' mint docens dolgozott. __ \ 
Staatsrat 4489/1835. sz. renddetéYeI 18;j5. szept. 5-én Petzvai 
'J ózsef dr. approbált mémököt a Pesti Eirúlyi Egyetemre Ll .felsőbb 
mennyiségtani tanszékre rendes lanúrrú nevezte ki. Ekkor 28 
éves volt. 

Petzvalt még ugyanahhan az évhen meghÍYja II hécsi egye 
tem is, a bécsi egyetemi kar és a kancellária kitÜllŐ yéleménye 
aJapjún kiírt púlyúzaton való résndelre. Bécsi kineYezése sem 
ment simán. sőt közel 3 évig húzódott. E hllZa7YOlla m:ögött ját
szódott le az akkori politikai élet 501, intrikája és Ll magyarok 
elleni gyülölete is. 

Az 1835 szeptcmherl>hen megjelent csúszúri kézirat pályúza· 
tot hirdetett a felsöhb matematikai tanszék professzori állására . 

.-\. csúszúri pályúzali feJhív'list az "összbirodalom" nlinden szék
helyén kihirdették .. 1, magyarországi Helytartó Tanács, valamint 
az osztrúk Tartomúny Főnökség wzetöi megkapták a lepecsételt 
yizsgakérdésekel, all1('!yek eJöírlúk, hogy a pályázaton részt ,,('yök 
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milyen kérdésekre köll'lesek írásbelileg. szóhelileg felelni, illetve 
milven téma kör ből lartoznak szahad elöadást tartani. . 

.• d~ pályázati vizsgákat Pesten, Prúgáhan. Lemberghen. Olmütz
hen. GrScban, Pádovúban és Púviában kellett megtartani: majd 
kés öbb LiIlZet is kijelölték vizsgahelynek. 

_-1. kön'tkező tanúrak elahorátul11ai él;krztek he: Schultz Lipót 
cs. és kir. egyetemi tanár. Lell1herg. Petzval József dr. egyetemi 
tanúr, Pest, ~Ioth Ferenc egyetemi tanúr. Linz. valamint Pasi 
Ferenc a bö1cseletek doktora. Pavia. 

:\1{ir csak csekély német nyelytudása miatt is Pasi hizon:\"lllt 
a ll'gg.\"Cngéhbnek :\f oth ugyan hel~'csen oldotta meg a feladato
kat, de a jurorok vélemén:',,, szerint előadóképessége nem volt 
eléggé határozott és meggyiízö. \' on Schultz hatalmas szak
tudása, yalmnint tök0ldes c!őadókC'pe,,-;ége miatt alkalmas a tan
szék betöltésére. Pel:l'u/ dolqoznta o'Zonb{(n nlinden tekintetben 
/eliil Imí!ta lJolmnenl1uiét. 

A bizottsúg hivatalos és nyilvúnosságra hozott vélemén~'e ez 
volt. a kulisszák Hl(igött azonban nagy harcok zajloitak le. 

A bölcsl'szeti karnak az volt a véleménye. hogv Pasi gyenge 
nyeh'iudúsa és :\1ot11 hölcsészeti doktorátusúnnk hiúnya múr eleve 
kizárta öket a púl~·úzalhól. s íg~' a hizottsú~ jelentése alapjún az 
igazgatóság - feltéve. hog~' ~1oth zúros határidőn helűl leteszi 
a hiúnyzó doktori szigorlatot _. íg~' sorolta véglegesen a verseny 
résztvevöil: 1. Petzyul. 2. SChllltZ. :3. ~1oth. 

De az igazgatósúg határozata nem tetszelt a .. magasabh 
körökne};:". ~\ rebelis és iinfejű pesti mérnök nem kellett az 
udvari tanüg~'i bizotlsúgnak. 

Az eg~'etem javaslata. tehát módosÍtússal ért el fl kormúny
tanúcshoz. Itt azonhan az elöadó Hoffinger udvari tanúcsos azt 
a véleml'nyt fejezte ki. bogy miutún a csúszúri ikézirat púl~'úzatot 
hirdetett meg. ezérl II pálvázat eredménye a döntö. Ennek követ
keztében a hivatalos konnúnyjavaslat a következő volt: 1. Petzval. 
2. Schultz. :3. Kulik. :\ hinttalos javaslatot a kormúny üt ta,:(ja 
tette magúhá. de a tanügvi hizottság még nlindig nem adta fE"} 
a harcot. 

A szakE"mberek l~S a !udomúnvos körök Petn'al oldal{un y01-
tak. sőt az ausztriai kormúny is öt jelöltE". ,'iszont az udvari tan
ügvi bizottság .. magas:lhb szempontokból" megyálloztatta a javas
Ia tot. és a harmadilk hel~'E"n jelölte Petzvült. 

,-1. .,leglfelsőbb" csúszári 'kézirat 1836. nm'ember 19,én jelent 
meg, melY])E"l1 Ferdinúnd császúr Petzval .Józsefet a bécsi egye
tem fE"lső malc:matikai tanszék('re tanúrrú nevezi ki. (Yerord-
mmgsblatt, Stootsmt. 1836. Lit. fial. fons. 8. pos. 180.la. s'Z.) 
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Az aulikus klikk megdöbhenten wtte tudomásul a császári 
döntést. 

A ma,~yacrázat egyszen:í, Etlinghausen professzor tudomást 
szerzett az udvari tanügyi hizottság mesterkedéséről, érdeklődött 
Petzyal eddigi munkássága utún és hog" megismerte a pesLi városi 
mérnök nag~' szaiktucláson alapuló terveit. és így Petzval képes
ségeiről alaposabban istújékozódott a pozsonyi kancellúriáball 
.J ózsef núdorhoz fordul t segítségért. 

.-\ palatinus ajánló sorokat adott Lajos füherceghez, a tüzér
ség wzérigaz;;;'atójához (:,zemlélfíj0hez), aki Ettinghausen tanít
yúnya volt .. -\ főherceg felfigyelt a fiatal magyar ludós munkássá
gúra és eljúr! Pelzyal érdekéhen. .-\ kamarilla intrikája csődöt 
mondott, és \'. Ferdinúnd az eddi:; jóformán ismeretlen 29 éves 
pesti mérnök-tanúrt nevezte ki a bécsi egyetem felsőbb matema
tika tanszékére. 

A császári döntés meglepte, sőt megdöbbmtette a tanügyi 
hizotlsúgoL de meglepte magát PetzvaJt is, aki múr ré,~en lemon
dott arról a gondolatróL hogy a bécsi katedrút 1l1L'gkapjn. Ezért 
nem gondoskodott ulódról a pesti egyetem, már pedig tanév köz
hen a tanúri széket nemhagyhaita el. De Petzy,linak szerencséje 
volt .. -\ pesti egyetem egyhangúlag öccsét, Petznll Ottót jelölté a 
felsőhb matematikai tanszékre .. -\ músodik Petzyat aki ugyancsak 
28 éws l,orában ktt egyetemi tanúr, élete végéig maradt meg a 
tanszéken. 

Petzval tehút 1837 végén, :lU éH''; korúban kerüll )'lagyar
orszúgról Bécsbe. Tl.tnártársai nem nag\' lelkesedéssel fogadták. 
Petzval egyenes, szókimondó ember volt, nem nag~'on rajongott 
tanárl'áil'saiért azok maradisúga. szolgalelküsé;:;e miatt. 

Bécsben való letelepedése utún a Bécs mellelti Kahlenbeqel1 
vrlt lakást magúnak .. -\ g~'önyörü kürnyék a Tútrúra ellllékeztell,~. 
s búr ekkor múr a I\.ahlenberg a hécsiek kedvenc kirándulóhclyc 
\'olt, egy ked\'es gyalogösvényen kh'ül csak egy meredek kocsiút 
nzclelt fel a hegyre. 

1782-ig. a rend feloszlalúsáig a hegye;] a CamHuldi harátok 
klaslroma állott. .-\ kolostor lerületN később parcelláztúk, és épü
leteit bérbe aeltúk. PetzvaI ehben a vadregényéOs környezetben sze
melt ki magának hll~ást. )'linl a hegyre semmiféle közlekedési 
lehetöség sem volL egy fekl'le arab paripúl vúsárolt, és azzal júrt 
le az egyetemre. ).[agas kürlőkalapjúban és repdesöszárnyú köpö
nyegébcn valóban furcsa lárt\'únyt n~'ujt-hatott. úg~'hog~' a kör
nyékbeli anyúk joggal féltették gyermekeiket a "Znuberlehrling" 
láltára, aki "örclögparipáján" szúguld fel és alú a he,:;yen, s aki
nek ablakaihól furcsa és eddig még sohasem lú to It fények szüröd
tek ki. 
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Miután istálló nem yolt fl kolostorban, Pelzval az egyik cellút 
rendezte be istállónak .. -\ falait fegywl'ckkel és YÍvóberendezésd,
kel díszÍtette fel, s az islálló inkább fegywrteremhez hasonlított. 
Közvetlenül az istálló mellett volt Petzval I'nühclye. Itt fúrt-f<ll'~!' 
gott éjjel-nappal, ha odahaza volt. ItI készítette el sajútkezüleg 
azokat a szerszámo'kat, melyek segítségéwl müszereit előáliította . 

..\Iüszereihez szükséges optikai lencséket saját maga csiszolla 
- ezek kiyitele a német optikai g\"úl'ak szerint minden eclcli.:.(i! 
felülmúlt. Itt ·készítetle el a saját hangrendszerének bemuta!úslml 
szolgáló külön billerm'ükkel ellútott zongol'újú,t. itt voJt jól fc~l
szerelt fényképészeti müterme, illetőleg a fényképezö gépeket és 
lencséket előállító laJ)oratÓriuma. 

&okat sportolt. A lova;:;lás, ,'Ívás é~ a turisziika volt kedn~llc 
szórakozás::1. Mint orszúgoshírü karc!yiyó. az osztrúk Herbatsehck 
katonai vÍvómestertől yett törYÍYó leckéket. .-\ birodalom e.gyi!, 
legkiválóbb vÍvója volt. 

Amikor 1848-ban Bécset is elérte a forradalom szele, Pelz
val Józsefet ott találjuk az egyetemi ifjúsúg élén, akiket nagyon 
szeretett, és a'kik rajong!ak a kissé különc és w.qytudású tanú
rukért. .-\z egyetemi légió .. yoltigeur" =karút .rnegszen-ezte. sajút 
maga tanította diákjait a J'egyYCri'orgatúsra, és fegyverlúrúhól ő 
maf.'{a szerelte fel őket. Tanártársai közül sokan siettek beárulni a 
"rebellis mag'yart", de érthetetlenül Petzvalnak még ::1 hajaszúla 
sem görbült meg, sőt. amikor Ferenc József trónra került, és elsií
ízben adományozta a Ferenc .József rend 10\'<1,;;i jch'C'nyét, Pelnal 
professzort olt találjuk a kitüntetettek sorában. 

Különc ember volt. :\ múr említett sportok mellett leg
kedycsehb szórakozása a fa"ágás yolt. Télvíz idején - ami-
1\01' lent lakott a vúrosban - fel-feljár I heg~'i otthonába, külö
nösen, ha megtud ta, hogy tüzelMát szúllítanak oda, már csak azért 
is. hogy a hatalmas hasábokat maga daraholja fel. 

Az amúgyis a fejüket csóválgató szomszédok még jobban cso
d'álkoztak amikor látták, hogya tudós hírében álló "HeIT Pro
fessor" ingujjra vetki5zve' hasogatja fel tüzelöjét. 18±8-ban. a 
bürokrata és reakciós csúszúnároshan ez hizony nem volt min
dennapi lút"úny. 

Petzval jó humorú. de hirtelen haragú, szeszélyes ember yolt. 
,,lefelé" a megtestesült szeretetrem~ltóság és jóindulat, akiért 
tanÍlYányai és beosztottjai rajongtak, de annál kérlelheteLlenebb 
volt ,.felfelé·' és tanártúrsaiyal szemben. 

Kemény magatartása még inkább fokozódott. amikor kény
telen volt az udyari taniigyi bizottság szeszélyének és maraclisú
gának alávetni tan t eI'Y é t. Haragosan méltatlankodott. de ered
mény nélkül. Még tanítvúnyai elött sem titkolta Efeletti yélEl11é-
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nyét, és azzal ká~'pótolta őkelJ hogy ~ amint mondolla - " . .. ha 
múr unalmat kell tanítani és elavult száraz anyagot, akkor leg
alább érdekesen adom be maguknak ezeket". Az akkoriban köte
lező katalógusolvasás ellen tiltakozott leginkább. Igaz, hogy erre 
nem is volt szük'sége. Tanítní.nyai az egyetem előtt várták, s ami
kor a professzor hajadonföt, kalapjá·t jobb kezében tarh'a meg
jelent, hogy előadására menjen, diákjai vele együtt mentek a tan
terembe, sőt az előadás utún is vele együtt t{n'o'ztak a többi tanúr 
nem kis bosszúságára. 

Búr jónl.1 fiatalabb volt tanúrtársainál, Ettinghausen kivéte
lével sohasem talúlt támogatást vag.\' segítséget náluk. Tanúrtár
sait a tudományok ,.},[itgeher''=.ieinek (potyautasainak) nevezte. 
Az akkori tudományos yiszonyokra jellemző a következő szokat
lanul erős.hangú megálla pítúsa: 

"A tudománnyal való pot.\'autazás gonosz szellemének nyo
masztó uralma alatt szenvednek és szenvedtek a tudományos és 
a főieg teremteni akaró töreb'ések. .-\ legnagvobb dícséret, melyet 
egy osztrák tanúna mondhatunk. ha azt mondjuk róla, hoitY a 
tudományt. illetn studiumát követni tudja. Szerintük csa'k egy 
érdemes munka van és pz a tankön.\,'írás .. -\z önálló kulatJwsokat 
csupán magúnpDssziónak tartják, de ezzel szemben legfelsőbb 
hatósági dorgatóriumba részesül az. aki húrmiféle az ég és föld 
közötti dolgokról kÖ\'E:telt hjyatalos vélemén~·ezés terén hanyagul 
jár el." 

,J\e\~elési rendszerünk jóformán ezzel járó és szoros össze
függéshpl1 úlIó istállózás, mel)' sok szelíd barommal eg.\'ütt néha 
némi vadat is sZ'á:Hít. Eze;k az utóhbiak nlinden akadály ellenére 
is ml'g'Yédik saját önállóságukat. és az osztrák túdósok kara csak 
ezek révén mutathat f.el mégis egy-két önálló gondolkodó!." 

1850-hen fordulat :í.Ilott he az oktatás terén .. Az egyetem taná
rai maguk jelölhették meg studiull1ai'kat. Petn'al szúmára itt nyí
lott lehetőség a lanárlúrsai sorúból való kiell1elkedésre . 

.-\ matematikai tudomány yálogatott fejezeteihől tart most 
előadásokat. De ezentúl csak azt adja eW, amit magasabb szem
pontok figyelemhe v(>tl'lénl hasznosnak és cébzerünek tart. Eli)
adúsaiban 'kitér a mechanika és a matC'matikai természettan ma
gasahb prühl&máira. Mindezl'ket szigorúan tudománvos alapon 
tartja, és mép:is olyan eg~·sZl'ríiell és észszl'rüen adja l'Jö az an.\'a
güt. hogy még nok is. akik már l'l'gen hefejezték tanulmúil.\'aikaL 
könnven köyethették előadásait. 

Petzual tndós volt és nwtenwtikus . . 4 matematika tételeit és 
elveit a természet törvénueinek felismerésére alkalmazta . .-1 mate-
matil-w nála nem volt öncél, hanem csupnn eszJ,'öz, melyne!': seffft-
séífével ];önl1uebben tmwlmányozlwtto a természetet. 
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.\ matematika - Pl'lzval szerint - arra van hivatva, hogy 
(( s:::eilem hatalmát, me ly képleteiben rejlik, érlelme:::ze, és cl ter-
mészet egyes törvényeit a lege(J!]s::erííbb és a: emberi felfogásn((k 
legkönnyebben llO:::záférhető Cllli'.atrésze].;I'e bontsa. 

Ez :l tt~tele segítette Petnalt arra a tudósi magaslatra, amelyré 
keriilt, s ez tette őt olyan sokoldalú vá is. Így tudott csak a mate
matika és fizika különhöző ág'aiban önállót és újat alkotni, és 
ennek segítségével tudta még a legszárazabb anyago t is éh-ez
hetően előadni. Előadúsai színesek voltak s nem egyszer humor
ral átszőve_ Előadásainak szi::{orú rendszerességét bizonyítja, hogy 
a néha rögtönzött eléíadásai is mindig szorosan illeszkedtek hele 
egy-egy félé\- előadási vonalába. 

Sajnos Petzva[ előadásait nem nyomatta ki, és ami előadú
saiból fennmaradt, az csupán néhány volt taníiványának emlék
irataiból é~ gyér adatokat tartalmazó feljeqyzéséből ismeretes. 

Pc!Z\-al mindennél' és mindenkinél előbbre hel~-ezte tanítvá
n~-ait, és húrmit is hozott nyihánosságra, azt előhb tanítványaival 
közölte. 

* 
.\ bécsi egyetemen él "állozó eg:\-üUhatós lineúr, diffe

renciális egyenletek integrúlúsáról tartott dőadásokat. Érdekes a 
leckelajstromban található feljeg~-zése: ,,:\Iint ezen tárgyra yonat
kozó, eddig közzé nem tett munkák tartalma. ,. Ezzel a téma
körrel kapcsolatban: II feszített húrok rezgését: a rU,:;almas testek 
egyensúlyát és mozgúsú t: yariációszúmítús t: dioptrikát és a fel
-"öbb algebrai és magasabbfokú egyenletek elméletét adta elő. Elö
adásaiban eZ0nkh-ü! foglalikozott fl központi mozgás (az ég mecha
nikája) és a hullúmzús dméletével is. lJtóbbiban egy {ultala leve
zetett természeti tönényt magyarázott: a rezgési idők fenntartá
súnak tÖITényét. 

:\Iég Bécsbe kerü!tekor talúll~ozott össze Uchatius búrónll. a 
yilúg'hírü tüzé:-tIszttel. a bronzág~-ú feltalúlójával (szintén 11a~'V 
rajongója és kutatója volt a fényképezésnek) . Ettöl kezdn fog
lalkozott a lőell1léletekkel és a halisztiikúnll. Az 18-1O-es években 
ez a tudomiány már annyira előrehaladott volt, hogya tüzér- és 
mérnöki törzskar s?:úmos tüzértisztet bocsátott Petzval rendelke
zésére, Az Euler-féle lewgöeHenúllási törvényre támaszkod\-a 
e;:;yüil végeztek szúmítú~okat, hogy egy abszolút biztonságú 
iőtúbla elkészítését elősegítsék. 

\Vuich altúbornagy, aki yégi:;hallgatta PetZ\-al összes balisz
tikai előadúsút. e11l1ékirataiban megemlíti. hogy PetZ\-al "olt az 
elsö, aki a hajítási púlwílmnk bi:onqos feltételek mellett beálló 
cfmbevcífJását általánosun bi:onqitotta. 
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Ugyancsak \Vnich igazolta Petzyal másik tantételét is, mely 
szerint egu ferdén mefferősitett nídnaK bizonuos megterhelés mel-
lett keletkező rugalnwssrígi görbéje azonos a löved~k sú1upontjá-
na]..: u leveyőben leírt pál~lájáv(!l. 

Nem keyésbbé yollak érdekesek a hangrelldszerek matema
tikai elméletéről tartott előadásai, melyeket iná1" újszerüségüik 
miatt is élénken látogattak. Ebben a témakörben a matematikai 
leyezeté:sek kapcsán élesen támadta D'.-1..mbert, Rameml J~S Helm-
holtz elméleteit. . 

Petzval volt az első, aki általánosságban kritikailag tárgyalta 
a hangrendszerek körét és azok törvényeit, melyeken nemcsak az 
eddig ismert, hanem a még lehetséges hangrendszerek alapulnak. 
Ezeket az ·előadásait rendszerint a kahlenhergi nyaralójában tar
tolta meg, ahol saját készítményü külön .billentyüsorral ellátott 
tiszta hangolású zo.nsorúján játszott. 

Figyelemreméltó az "Al1alytikai :Mechanika" CÍmü előadás
sorozata. Ez előadásaiban különösen a matematikai leyezetések
hen volt ellenállhatatlanul szellemes. A témaikört nemcsak moder
nizálta, hanem beigazoHa az eliíadoltak gyakorlati haszllo;;>súgát is. 
IUilönös tekintettel yolt itt a magasépílésre és híclépítésre vonat
kozó gyakorlati példákra. ::\e111 mulasztotta el közben azt sem, 
hogy éles t{mladást indítson a főiskolai oktatúsi rendszerek ellen, 
melyek III erőmütmmal igen mostohán bánnak el, és nem voltak 
hajlandÓ'k ezzel a fontos tudomúnyággal komolyabban foglal
kozni. 

Érdekes incidense is volt ~hben a témakörb~l. 1868-ban n 
~budapesti bazilika kupolája hediílt. .-\. kikiiidött szakértőbizott
ságba meghh-ták Pelzvalt is. aki matematikai számításai elyé:;zése 
alapján rújuk olvasta, hogy a kupola beomlását nem csu pún az 
elégtelen és nem megfelelő építési anyag idézte elő, hanem rámu
tatott a szerkezeti hibákra is, melyek téyes statikai számítá
sokból ered lek. :\lég az sem tartotta vissza ettől a megállapítúsú
tól, hogy- a kupola ellenőrző statiklIsa sajút testvéröccse és pro
fesszor utódja, Petzval 'Ottó egyetemi tanúr volt, aki elismerte 
bátyjának a tudomány adataira alapított krilikáját. 

l:~rdekes és egyben feltünö volt :két másik előadássorozata is. 
Az egyik a kardvúgás elméletével foglaH\.ozott. ;\lint kiyáló YÍYÓ 

és matematikus kimutatta, hogy az osztrák loyasság által hasznúlt 
kard súlyelosztúsa helytelen, mert az hizonyos kardforgatás után 
kirepül a katona kezéből. Kimutatta továbbá azt is, hogy nem 
megfelelő a lovasság nyergének a szerkezete. Foglalkozott ezen
kívüJ a ló járásána'k elméletével, kiilönösképen Edward :\Iuybriclge 
kísérleteivel kapc.solatban, aki egy sorozat fényképébcn beigazolta, 
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hogya vágtató ló mozgásának egy bizonyos szakaszáJMl1 mind 
a nég:,>- lábával egyidejiíen II levegőben Yan_ 

Petnal nevét azonban a fotog-rMia terén tette haihatatlanná. 
A ~iepce-DagllelTe kezdetleges eszközét. a lencsével ellátott Ca
mern Obscurát Petzval tette fényképezögéppé. Ezzel ha b.írköye t 
állított fel il fényképezés történetében_ mert csak Petnal 1'oto
ohjektívjének fe!tünésétöl kezdve beszélhetünk fényképezésről. 

_o\. fényképezés szó eredetét sokáig homúly fedte . .\Iuray-nek, 
az oxfordi angol szótúr szerkesztőjének sikerült annak eredelét 
1905-])en lllcgtalúlni. :\.. fényképezés, illetőleg fotografálús kifl'je
zést 183~). múrcius H-én Sir John Herschel hasznúita az angol 
H.oyal Society- ülésén Londonban, mégpedig a következő bejelen
léssel kapcsolatban: "on the ort of Photofjruphy, Ol' the upp!icu-
lion of the che11lical rays of liuht to the JHU'pose of picloI'Í(il refJI'e-
sentulion" . (.-\. fényképezés müyészetéről vagy Ll lény kémiai sugúr
zúsúnak fe]haszn:ú.lúsn képi llleg.idelltelésl.~k szemszögéből.) llt 
haszllúltúk tehút elibzör a fotogrúfia kifejezést abban az értelem
hen, ahogyan az t ma is hasznúljuk. 

.\ragát a l'i':'nyképezést nem találta fel senki sem. Ez a kor
szakalko-tó találmúny ,.az alkimisták több éyszúzac!os lültalJásai
nak" melléktüneleként jelentkezett. _-\.z alkimistúk ugyanis a fény
nek az anyagra gyakorolt faló kémiai ha [úsút [igy-elték, s így J)ltk
halllak rá arra a megúllapítúsra, hogy hizonyos sók. illetőle;:; 
wg,-ületek a f0-ny hatúsúnl szíllüket vúltozialjúk, megsötétecl;1(;k, 
majd !Jizon~-os k0phntús.okal örökílenek meg. Így pl. az ezüslsó 
megfckeiedl'sét múr 1565-])en ismerték. mégis csak 17:27 -ben hasz
núltM~ az ezüs!niirút 0s a kréta kewrékl't. J. H. Schultze német 
tudós, akikbérleteirc nt!ó hiyatkozússal megállapította. hogy a 
kl'l11iai yúllozúsl a fény és a hő kölcsönös hutósa nlltj~l ki. E:. V. 
~cheL'le (1777:. m:ljcl \Yl'Clge,yood (180:2) kulalúsai arra a llle~
úllapítúsra yezeltek, hog\ az ös~zes wgyial1ya,=iok közül az ezüs!
klorid a legfénvé;rzd~ellyelJb_ Ezzel a megállapítással kezdődött 
meg voltaképpen a fén)-képészeli kutatús. 

_o\. Camer~!. O])scurúl l11úr cl ]l>gré,.;'ilJh ic1iikheil is ismerték. 
Ennek principi1ll1lát .-\.lhauzen múr 1000 körül leírta. A Camern 
Ohscurúnak úUalllnk is ismert a!akjút Babtisla Porta Írta le 155:1-
ban. ele múr Hoger Bacon 1267 -he n i ~merte. Leonardo da Vinci 
c:.:yik. ki nem adolt kL'ziratn:han lerajzolta a Camera Obscurúl. 
.( 'Cnrdan 1550-hcn már egy homorú tÜkrö t helyez a készülék elé~ 
míg D. Barharó l56S-han c1omhorú lcncsének és eg~- fényrekesz
nek alkalmazását sür!:(eti. E. Tanti l573-ban múr korrigálja ,,:1 



fordított képet", és F. Riesner, aki 15RO-han halt ine,:;. 160()-]mll 
liyilninosságra hozott munkájában a nagyítás és kicsinyítL's tech
nikájúval foglalkozott 

Porta (1589) convex-Iencsét szerel a Camerúba, Kepler az 
"Optikai .-\.sztronómia" dlllií munkájáhan írja: .. ho;:,(y'ha er:;~' 
homorú lencsét helyezüIlk a domhorú lencse mögé. úgy nagyohb 
képteriilc-tet kapunk" ", tehút múr llIegjósn!ta II mai telefoto Ien
csékel. .L Zahn 1 (1G5-1wn ír a hordozható Camerúról, és külön 
kiemeli. hogy' azt 2-3 lencsé\'el szereltf:' fe! azért. hog.'; élesebJJ 
klipeket nyerhessen és hogy' elkerülje a képsík szé1eint>!;: II küls;; 
kftros fényhatúsoktúl történő elrajzolásút. 

De a fl'lly'képezés min t olyan, csak a XIX. szúzadball indult 
meg. amikor :\"iepce -- egy francia lito;.;rafus - ,.Helingraf" 
neyíí k(iszülékéYel kísl'J'letezik. hogy a fény'sugarak segítségével 
rajzolja meg a soks7orosító köre átyie:ldö szöwget ya~'y képel. 
Daguerre felfigyel ::\iepce kísérleteire. és kapcsolatba is lép vele, 
Ekkor kezdődik Illeg a modern fém'képezés, Daguerre-ék elöszür 
CheY<ll1ier lencséiYeI dolgoztak, mé,:;pedig megleT~ö sikerrel. ?lhm
kújukra felfigyelt a tlldol11ún~'os yilúg, .\rago múr 183H,ben hl'
mutatja a francia tlldomún~'os akacll'miúnak Ll Dagllerreo-ty-pe-l 
(így' newzlék el a francia talúlmányt) .. \rago felhívja a franci" 
kormány figy'elmét elTe a ];:orszaknl:kotó lalálmúnyra. és ugyan
akkor - tekintettel arra a körülményre, hogy Daguerrék mm 
kértek szabadalom védelmet javasolja, hogy II feltalálókat PIe· 
t ük yégéig járadékkal jll lalmllzza . 

. \z elsö fotográfiai ohjektíwt \\-, H. \Yoolaston alkalmazta, 
Ez az ohjektív egy Pgy'tu,Qú perisikópns meniszkllsZ lenc~e volt. 
melyet a Camera Ohscurába szerplt he, Ezt a lencsét :ü:romati
zálta Chevallier 1839-ben Daguerre számára. de ennek az ohjek
th'nek fókuszát nem helyesbbítette, .\z elsií kon'igúlt lencsét (egy 
kettös objektíwÍ) Anc1re\y noss készítette 18-10-ben H. Collen szú
mára. Ez két akromatikus es;y'séghöl úllott. l>S a lencsék a cs<'í 
végén voltai];: elhelyezw, 

Daguerre-ék 18-11-ig dolgoztak Chevallier-objektíVYeL ele ami
kor PetZ\'al 18-11·ben bemutatta Portrait-ohjekth'jét. mely fény
erőben l 6-szor múlta felül a francia ohjektívet. a PetZ\'al-Ienc~e 
vette út az egyeduralmat, 

A Daguerre,.Niepce :felfedezés eleinte csodálatba ejtette a vilú
;:;01. ,\.ll1ikor azonban a felfedezés.t gyakorlatban alkalmaztúk, 
kitünL hogya Daguerreo-ty'p. csak igen hah'úlly', merev. szinte 
élettelen arcképe:ket produkált. a lefényképezett személy csukott 
szemekkel élettelennek látszódolt a képeken, Ennek magyarúzata 
igen egyszerü .. \ lencse b~lwerpje nagyon ;;(Yenge volt. s az akkor 
jódezüsltel bevont IPmezek ~em voltak eléggé fényérzékeny'C'k. 
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Ennek 'következtében néha 30-50 percig is CJ eltartott !,'gy fel
vétel. ?Iliután egy élölény ennyi idei,'i nem képes mozdulatlanul 
maradni, azért a lefényképezendö "áJdüzatot" le kellett fektetni 
és akárhúnyszor Ie is kellett .szíjazni fekvőhelyére, minI abban az 
időben még felülről lefelé fényképeztek (úgy, ahogy ma a fotó
kópiúkat készítik) .. -\ modell belllín~·t szemmel szem'edte végig az 
eljárúst. .Még a a le~·.iobb vilúgítási körülmények között is 5-10 
percig tartott egy ·egy feh"étel. 

.-\ szakemberek és tudúsok csakhamar rájöttek, hogy elsősor
ban a lemezek fényérzéken:"ségét kell növelni, másodsorban pedig 
n fél1ycröt kell fokozni . 

. -\ bécsi egyetem ugyancsak felfigyelt a francia találmúnyra. 
Ettinghausen proft.~szort ki is küldték Púrizsha, hogy tanulmá
nyozza az új "csodát ... A bécsi protfcsszor miután végig hallgatta 
Arago elöadúsút az akadémián, felke'reste Dagucrre-t, majd Che
vallier~l is müheIyeikben. majd onnan Bécshe visszatérve, beszú
molt tanúrtúrsajnak púri.zsitapasztalatairól. Beszámolójában 
rámutatott a Daguerre(). L~'p hiányaira. tovúhbú arra, hOir\" cI1nek 
a talúl.mún~"I1ak hasznúlhatósúgát csak egy fény erősebb lel1cse
rendszerrel lehet bi7tosítani. 

Ettinghauscn javHslatára az egyetem Petn"al Józsefet bízta 
Illeg e11l1e]{ a feladatnak a megolclús<Íval. Es ez valóhan Petzval
nak való feladat is volt. Petzyal Ettinghausen púrizsi útja elölt 
már foglalkozott a francia talÚlmánnyal. . 

. -\ fényképezéshez hasznúit Camera Obscura igen szük, egyet
len nyílússal ellútott sötétkamra, mely nYÍlúson hehatolt a fény
sugár, a n:\:.ílússal szemközt levő falra fordítva vetítette a kint lévő 
tárgyról visszaverödö sugarakat, és így ott fordított képet adoll. 
A francia Dagllcrre volt az első. aki ezt a szük nyílúst üvc.;;lencsé
vel lúita el. Ez ,"olt n mai fotüobjektív őse. 

Daguen'c fl lencsén útszüriJdölt fénysugarakat egy jóclezüst 
kewrékhől álló oldaUal bevont fL'mlemezre vetítette .. -\nnak elle
nh"L'. hog~' a ,"cgYl'szek lázas ig~'ekezettel siettek Daguerre segít
ségére. csak nagysokúra találták me~ n meg"ilágítúsi id öt ,:r\"Or
"Hó kcverékeí. DraW'r wgyésztarür (:\e\v York 18H) volt az elsö, 
aki wg~'üle'téncl a Il1egYilágítúsi időt 20 percre lerövidítelte. De 
cz nz eredm(·ny sem yolt kielégítő. 

Ettillghausen professzor. aki maga is komolyan foglalkozott 
cl l'l'n~'képészet probh:mújávaI. nemcsak sel'kentelte. de támogatta 
is PetZ\"al munkáját. akinek l~rdeklődését amú,'iv is nagyon fel
fokozta az a körülml'I1\"" hog\" l"chatills báró. a híres tüzér ugyan
csak nagy figyelemmel kísérte az új "csodút" . 

L chatiust az éiííképek szempontjából érdekelte Daguerre 
talá1l11ún~"a .. -\z amúgy is serény Pelnalt mé;:; jobban lúzba hozta 
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Cz a huzclítis, és matematikai szúmítúsai aLlpjún l11t'g 18:39-bel1 
hozzáfogott eg~' új ohjek lív Illegszerke~zl('séhez. 

PelZ\-al múr Pesten is foglalkozott a túvcsövekkel s mint mér
nök sokat dolgozott teoclolilokkal és mús müszerekkeL tehát jár
tas volt a lencsék hirodaimában. 

Hosszú kutatás utún arra a megállapításra jutott. ho,::;y egy 
megfelelö féu}"képészeli objektívet csak egy teljesen új a13pokra 
fektetett elmélet alapján szerl~eszthel meg. 

?lIegúllapítolta, hogy nagyobb fél1yerőt csak két úton érhet el: 
1. megnagyobhitott n~'ílással: 2. a gnijtótúvolsúg kisehbítéséYei. 
azaz a kép kisehhítésl'yel. Jfindkl'tW csrtk úgy érhető el, ll([ egyet-
len lencsl' heluett kft VC1(f.ll több lencsét ,olkalmuzunk. _-\ lencséket, 
ha ennek nincs a\kaclúlya, e,.::;ymúshoz egész közel, iiletö!eg köz
H:tleniil egymás mellé helyezhetjük . 

. -\ gyakorlat viszont azt bizonyítja. hogy az elméletil(cg szo
rosan egymásmellé helyezett lcncsékböl álló rendszer révén nem 
l1~'erhető tiszta kép, kiv én' nt az esetet. amikor a lencsék összes-
sége lapos iivegként hot, ha tehát végtelcn táuolsáf![JOIl végtelen 
IlWJ!/ ké Ji J.:és:iil. 

:\ IellCsl'ket [phút megfeldó módon szét kellett választani. 
mert kis túvolsúgdknúl nz objektív halú~ánnk is II planparallel 
lemezéhez kellett közelednie. ;\ lencsék szétválasztása azonban 
minden szétyálasztolt lenc~e akromatizú!úsút kön'telte I11Pg. mert 
ellenkezö esethen az ilyen lencsprendszel' az akromalizmu~ két fel
tételének nem felelt Y(>lna me:;'. Tudniillik. ho;.;y az összes külön
bözií kromatikus képC'k égy és ugyanazon helyre kerüljenek, l~S 
hogy egyforma n'lgysúgúak i, legyenek. 

:\ PetZ\-al-féle ohjektív szerkeszté~éhez tehát nyolc feltétel 
teljesítésére m'olc külöllböz{í oplikai elemre volt szükség. Ezért 
hU IPncsefelületet és túvolságol \'úlasztolt. Ez az eljúrús meg
engedte, hogy az elsi) akromatikus Ipl1c~e két alkotórésze cg\' 
közös felii!d0t kapjon. é's ezek n f2liild01l összer~:gaszLhatók 
le,:;':-.'enek. Ezúltal húrom kü!önbözö lellcsefeliiJetet kapott. _,\ mú
sodik lencse alkotórészei t azonban .;;zd kelleit választania. hog~' 
azok a még hiúnyzó négy felületei szol gúlt as;.:úk, úmlJ{ll' E'által 
ÍÚlywszleség állolt be. 

Pclzyal kísérleteit sohase111 túrLa fel senki C'!éH! sem, Csak 
C'reclményeire hintlkozott. s így nincsenek olyan !úmpontjaink. 
melyek alapján kÖYetl1elnök öt mUl1kálkodásúban. Feltehető. 
hogy ohjektíyjének lllcgszerkesztésébC'n hatússal lehetett reá Dol
lond teleszkóp objc-ktívje. Dolloncl yolt az. aki eleinte tagadúsba 
veUe Euler elmélettel és igyekezet y azt cáfolIli. E:0sőbb. amikor 
megismerte a flintün'g erős fénYlöl'ését. helátta 10veck'iét. és Euleri 
kÖYetvp. múr 1759-hen flint- és korona-üngből áilítolta össze 
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akromatikus teleszkópját. Petn'al. aki kísérleteiben Eu l erre 
támasz:kodott, valószínüleg ezen az úton jött rá a korona- és flint
üveg összeragasztásának gondolatára. ami elősegítette- az akro
matikus fGtoobjeklív szcr'kesztését. (Dollond teleszkóp-objektíyje 
egyébként 4 hiivelykn:d vastagságú volt és húrom lencséből 
állott.) 

:\ Petzval-teória itt három akromatikus lencserendszer! ered-
1l1én~'ezett. és ezek két kettős ohjektívhez. a tájkép- és az arckép
objektívhez voltak alkalmazhatÓ'k. A_z első rendszer volt a tájkép
objektív, a második pedig az arckép-objektí\". 

Számításai és cJméletérwk lerögzítése után azonnal a gyakor
lati kivilelezéshez fogol t, és még 18-10 lTiújusár(l. núndkét objek
tí\" típustervezete el is készült. 

A Petzval-objektívek minde,~'dke l1ég~'-négy lencséböl ánt. 
Az ehő kettő mind a két ohjektívnél azonos ragasztott tag volt: 
egy bicol1vex lencse koronaüvegből és egy bikonkáv lencse flint
üvegből: 

79.898 mm. 1'2 

62.5575 mm, T:> 
H2.5575 mm. II 

658.5 mm. n 
1.528 (átlag) 
1.598 (átlag) 

A !ájobjekLív hátulsó része két különálló lencséből állt: egy 
bikonkáv szóró1encse és egy pozitív meniszkusz. 

III. 1'4 189,H48 mm. 
lY. r f

; ::~í'7.2285 mm, 
111,506 nun. 

80.9955 mm. 

,-\ portréohjektív hátuhó rész-e egy flint meniszkllsZ lencséből 
és egy koronaüveg bikonkúv lel1csl~hől úllt. 

II r. T. 158,2595 mm, 
n'. ru SH.7035 mm. 

55,5335 mm, 
225.6--l-G mm. 

Pein'al elsö ohjektiyje Bécsben, n Technikai }lúzeumhan van. 
R. Steinheil últ:;:l n~gzett mérések szerint elemei II következők: 

Vastagsúg Görbületi sugár 

TI 78.68 Ulm 

dl 7,G !llm koronaúveg il 1,528 
1'2 62,45 !llIll 

d 2 ] ,5 111m flintüveg 11 1.598 
!. . ~ H53.06 lnm 

d'o 51.5 mIn 

" --f 157.96 nun 
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d 4 1,9 Ilun 
1'3 56,01 mm 

dü 4,2 mm flintüveg II 1,(}22 
I'f; 72,10 111m 

dG 5,3 mDI koronaüveg II 1. 5-1: t) 
1'7 228.0-1: Dlm 

A.z első lenese átmérője 38 111111. 

A. készülék egyszerü kartondoboz. ~\ keret fából van, 9/ mm 
útméröjü köralakú nyílússal. ~-\z objektÍ\" elsö része 38 llUll útll1é~ 
rőjü, gyújtótúvolság 1;") ('m. (.T . .M. Eder: Dns erste Petnalsche 
Portratobjektív. Phot. KOlT. 1899.) -

.-\ Petnal-féle objektívek két részét nem vúlasztotta szét n 
diafragma. ~-\ portréobjek lív 1 : 3.6 relatív nyílású volt, szférikus 
aherrúcióra tökéletesen korrigálva. Ez nz objektív a sinus felt(~
telnek is megfelelt, és 20° ~os mezőnél asztigmatizl1lusra korrigált. 
(\V. H. Idzerda: Das Portratobjektiv von J. ~I. Petnal, Phot. 
KOlT. 1910.) 

Petzval akivitelezéssel '·oiglandert. a ré~i bécsi optikust 
bízla meg. Atadta a cégnek összes számításait. a rajzokat, söt a 
sajátkezüleg csiszolt lencséit is. Szerződést azonban nem kötött 
vele, ami később a két fél szakítúsúhoz vezetett. 

Az objektív szerkesztésével kapcsolatos előadúsait 1843-bal1, 
1857-hen és 1858-ban tartotta meg az akaMmián. ~-\.z ,.optikai 
vizsgálatok" CÍmÍÍ elöadúsúl1ak hannadiíl\. folytatásúban ugyan 
ígéretet tett, hogy nyilvánosságra hozza kutatásának teljes folya
matát, söt progranul1ot is adott, hogy hogyan és miként képzeli 
el ezt a munkásságát. .-\. közlés azonban, sajnos. elmaradt, mivel 
Petzval 1858 utún teljesen vissza\'Ol1Ult a nyilvállossúgtól. 

Ezt a visszavonulást sokan a VoigLHinderrel folytatott_szaba-
dalmi viszálykodás következményének tulajdonítják. . 

Tudós emberekkel szemhen az ilyen üzleti szellem rendsze
rint reakciói vált ld. Ez történt a jelen esetben is. 

A Petzval-cbjektí\' elsősorban nagy fényerejével Wnt ki; fel
találása idején ugyanis csak gyengén érzékeny kollodiumlemezre 
fényképez lek és így az az óhaj merült fel, hogy egy, az eddiginél 
erősebb fényérzékenység ü objektÍ\'et kellene megszerkeszteni, 
melynek segítségével ,kitünő arcképfeh-ételeket músodpercek alatt 
lehessen majd elöáIiítani. Ezzel szemben ennek az objektívnek az 
volt a hibája. hogy miutánképsíkján nagy volt a görbülete. más 
célra nem volt felhasználható. 

A Petnal-ohjektív két egymástól teljesen elülÖ lencse púro
sításhól áll: az dőlencse majdnem plancom-ex és ragasztott. míg 
a hátsó része két teljesen különálló részböl. e.::;y biconvex üveglen-
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cséből és egy periszkópikus szórólencsébőL mel)- fiinlüwgből 
készült. A két lenc-sét gyürü segítségével választják el egymáslól. 

Fényrekeszelés nélkül ezek az objektívek nem nagyon hasz
nálhatók. mivel a képnek csak kicsiny hányada lenne éles. De 
ezenkívül erős elrajzolást is mutat fel, olyannyira, hogy repro
dukciós célokra nem is használható fel. .-\. fényrekesz helyes heál
lításával az objektív helyes heállítása is megtörtént, így tehát 
abszolút éles képet nyerünk. .-\.mennyihen a fén)Tekeszt a lencsék 
közé helyezzük, a kép élessége váltakozó. 

VoiglHinder né'hány hónappal később, 1840 májusában már 
le is szállítolta az ob.ieklíveket. \lagát az objektívet egy hihetetle
nül 'kezdetleges kartonlemezböl készült Camerának a szükülő 
végén egy szekrénykében helyezlék cl. A .. Camera másik végén (tága
sabb oldalán) egy 97 mm útmérőjü ,fakazetta volt, amely a fény
érzékeny lemezt tartalmazta. A készülék megerősítésére egy facsa
var szolgált (az első Pelnal· '·oigtHinder CUllera és azok kellékei 
a bécsi Technisches :\Iuzeumban nUll1akJ. 

Ettinghausen professzor kezdeményezésére a bécsi müegye
tem egyik tanúrsegédét és a müegyetemi kön:nlúr későbbi i.:;az
'gatójút, aki maga is nagy érdeklődést nmlatott az új találmány 
iránt, kérték fel az elsö fén)-képfclvételek elkészítésére. 

:Martin felvételei kitünően sikerültek. A Petzval elmélete alap
ján elkl'szített arckép objelktívje' 1 G-szor yolt nagyobb fényerejü, 
mint a Chevallier által gyártott Daguerre objeklÍYeké~ .-1.z eddig 
hosszú perceket igénybevcvő feh-ételi idő másodpercek töredékére 
csökkent. 

Petznll számítúsai olyan tükélc>teseknck bizonyultak, hogy 
azon semmiféle módosítást sem kellett végezni. A tájkép objek
th-je azorwan nem s.ikerült. Ezt egyelőre fl'lre is tette, 

Találmúnya - melyet tisztán matematikai szárnilásuiÍ
nak segítségével ért, el - olyan halm!úst jelentett. melynek 
kövelkezményéyel sem ií. sem pedig a kiníJó kereskedelmi érzék
kel rendelkező YoigWinder sem számolt, Korrigált objektívjéYcl 
olyan találmánnyal ajúndé'kozta meg a világot. amelynek értékét 
csak akkor becsülhetjük fel, ha tudjuk. hogyafényerő tekinteté
hen mind Ill.úig is alapul szolgáló lencse csoporlosításait tisztán 
számÍtúsok út jún szerkesztette meg, és ha szúmítúsba vesszük, 
hogy eredményeit a rendelkezésére álló akkor még tökéletlen opti
I,ai eszközök a:J\.almazásával készítette. 

Yoigtüinder gyúrtúsában még 1840 karúcsonya előtt forga
lomba került az új ohjektínel ellátott készülék, amely mind a 
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bécsi, mind a külföldi sajtóban nagy feUünést keltett. Lajos 
főherceg Petzval sikert'n felleikesedve, magasabb számításOik
ban jártas lüzértiszteket bocsIltolt Pelzv>:!l rendelkezésére, hogy 
segítségükkel elméletét az összes lencserendszerekre, illetőleg cso
portokra kiterjeszthesse. Így a lerwsecsoportok három osztályára: 
a lávcsőre, górcsőre és a Camera Obscurúra vonatkozó számítá
sokat katonai segítséggel végezte el. 

Petzval lalálmúnya rt mai akromatikus kettős objektív. Ezzel 
az objektíyvel indult meg a fényké'pészeti optika fejlődése és fel
,"irágzása. Ezeknél az obje'ktíwknél a valóságos (nem reteszelt) 
nyílás az objektív gyújtótávolságának egyharmadrészéig emelke
dett, s ezáltal olyan fényerö keletkezett, melyet csak hosszú idö 
elmultával tudtak túlszárnyalni. Feltünö ennek az objektívnek 
hosszú foglalata. 

:\Iaga a Petz,"al"objeklh" két aszime!rikus lencsepárhól állott. 
Az els ö korona- és f1intüveghöl ragasztott, a músodik pedig két 
fordítva feb"ö lencséböl képzödött. Ez az objektív mé,:; teljes nyí
lás mellett is jó kiizépszélességü képet ad, de az erös képmezö
görhület miatt a zavaró szélsö sugarak a hasznos képmező t kicsire 
csőkkentik . 

.\Iiulán a !készüléket asztiQmatizll1usra t~S elrajzolásra nem 
lwrrigálla. csak er,jsebb fén~T~keszelés mellett adott II szélein is 
erÖs. tiszta képet. 

:\.z asztigmatizmus kikiiszöbölésénél a két forgásfelület ösz
szeesik, ft gyújtóyonalak eltünnek. minden tárgypontról egy kép
pont keletkezik. ~Iennél jobhan túvoloclmtk az optikai tengelytöl, 
a kép a tengcl~Te merőleges síkbóL annál inkább kilép; nlE'rt dom
ború vagy homorú felületén fekszik. Ilyen iencse a képsíkon a 
tengelymenti rész beállílúsánál a szélekről, a szélekre "aló beállí
tásnúl pedig a középrészről homúlyos képet alkot. Közepes heál
lításnál az összes képpontok megközelítöleg egvenlöen életlelenek. 
Ha a l\:épsíkot megfelelő gömbfelületté alakítjuk, a képpontok ter
mészetesen élesek, ami esetenként szahaclszemü észlelésnél még 
hasznos is lehet, de nehéz megvalósítani. 

Hégebben a fényképezésnél a gőmbi eltérést részben úgy 
küszöhöllék ki, hog!" a gép lcncséje elé a személyeket vagy tár
gyakat körben állították Jel. 

A gömbi eltérést kiküszöbiilő képlet Petn"altól szúrmazik 
(1843), mely szerint a tárgy iképe még a széleken is éles asztigma
tizmustól mentes. ha 

_1_+_1_ ...... -.... 0 ......... . 
nl' II n2,/2 
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ahol fl' t2 . " ... a vastagság elhanyagolúsúval a rend,;zer tagjai-
nak gyújtótúvo!ságán, Ilj. n~ ...... a megfelelő törésmulatókat 
jelenti; fl-et az 

_1_ = [lll _ 1] [_1_ - _1_] .............. . 
fl r1 r2_ 

képlelböl f-iil és a többi gyújtótáyolsúgot hasonlóan ki:;ZÚl1lÍt

juk .. -\z t-értéket itt a yalódi g~'ujtótávolsúgtól léltéröen !is:eudo-
rJ?Jújtrjtúvolscígrwk nevC"zik. ,\ Pe/:::vnl-tétel eg~'éhként húrmilyen 
vastag lencsére is vonatkozik. Ezt a font05 tételt maga Petnal S('!l1 

ismerte. és íg~' egy félszúladnI1 keresztül az asztigmatikus kép 
kiegyenlítését a ::;zerkesztök csak magasahh iöré,;ll1uLatójú korona
üng hevezetésével yéltt'k elérni. ,\ jénai Schotl &: Gen, új üveg
fajtúkkal a Petzval cg~'enletnek csa!~bamar eleget is telt, íg~; a 
félreérlé~i kikiiszöhiiltt'k. );em ,'églelen vékony, hanem megfelelő 
vastag,;úgú lencsékkel az asztigmútot régi üvegből is előállíthat
juk. (A legelső asztigmús. sík rajzolúsú lencse 1881-hől Sleinheil
töl szúrmazik.) 

~Iíg az akkor használt Daguerre-féle akromatikus objektív 
fényerejl' t : 1-1 ,'olt, addig Petzynl t: :3,7 fénye rej ü objektínt szer
kesztett, amel~' nemcsak nag:-'obh fényerejü, de rajzban egyenlö 
finomságú volt. 

18!G-han már. f : 2,:3 volt batlencsés objektívjének fényereje 
kis kl'pszöggel (kisebb képnag"\'~úghoz). 

lS70-hen múr - H. Zinkc-Somll1cr számílúsa felhasználú
súval il négylencsés Petzyal,ohjtktív fénnrcje f: 3,7-ről a 
Voigtliinder ;:;~'{n·totta gépekben f : 2,.1-re emelkedik, .-\ főcél most 
az yolt. hog~' normúli's f('l1yeréí mellett a :l"épé>lesség nagyobb 
legyen. A Petznl-típus utún készített portré-objektíyek nyílása 
l: 2,5-töl l: -l-ig, hasznos képmezöje pedig 20:J-tól 300 -ig terjedt. 

,\ kinooptika Uirtpnete hosszú fejezetekben foglalkozik Petz
val optikai rendszerével. A.z angol Denis Ta~'lor. amikor .ll Tripld-
A.Il({sti(JIlWI" nhjektívjé>l, megkol1struálta. Petnal útmutatása 
['lapján dolgozott. Louis Lumiére erre uz elméletre támaszkodva 
konstTuúlta meg az ebő filmfelwvií, illetöle;:; il vetítőgép optiká.iúl. 

Hogy mil:-:en horderejü vo!! Petzval objektívje, annak leg
johb bizonyítéka, hog~' a XX. szúzadban a legmodernebb filmfel
\'é'''Ő- és velíUígépek objektívjl>neka PetnaI-alakot hasznúlják 
fe1. Így pl. az angol .A. \Yarmisham és 1\:ape11a 1929. mújus 3-á-n 
az angol szabadalmi hh'atalban. ;\1'. :i2~),144 szám alatt a "modi· 
fikált" Pet:::vnl - eine-Lemes - elnevezés alatt eg~- oha'l fiiI1l
vetítö céljait szolgáló objektín'e kértek szal)adalmat, amel:\'llCk 
fényereje f: 1,8. 

* 
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1M1 elején kezdték meg a VoigtHinder-készülékek szúllításút, 
és csakhamar ismertté váltak az egész Yilágon (8000 objektíyet 
készítettek ebből a típusból) . Közben a fotokémia is lényegesen 
előrehaladt, és így beteljesült Daguerre álma: a fényképezés hihe
tetlen módon fellendült. 

Pelzyal taláimányát az egész \'ilúg elismer le, ele mégis ('ppen 
ezzel kapcsolatban érte a legtöbb kellcmellenség. Ez azonhan 
néhány hónap multán tisztúzódott é~ Petnal hírne\'ét még csak 
fokozta. 

Párizsban a Société (l'cncouTliycmcnl púlyacljjat tüzötl ki 
1840-ben egy tökéletes fotóohjektív megszerkesztésl·re. Erre a 
pályázatra VoigtHinder, Petzyal portré objektívjét kÜldte el. De 
magával vitte VoigtJüncler a fén~'képez(j:kt'szüléket és az azzal 
készített felvételeket is. 

Cheyallier. az ismert franeia optikm ugyancsak részlvett a 
pályúzaton. :\. francia objektí\' ez volt a hivatalos neve is 
mind arckép-, mind tújképfelYételre alkalmas "olt. de ilüschb 
fényerejíL Búr a zsüri megúllapította. hogy a Petnal-ohjektív 
~okka! tisztább és élesehb képet ael, mégis Chevalliernak adomú
nyozta a platinaérmet, míg a Petnal-Voigt;ii.nder-ohjektív csak 
második lett. 

.-\.nnak €llenére, hogy Che"allier Illegnyerte az első díjai. a 
Francia _-\.kadél!lia eli:ítt azzal vúdolta Petn'alt. hogy az objektív
jét, illetve annak szukezetét "ellopia" . Vádját azzal támasztotta 
[;lá, hogy Ettinghausen professzor. amikor lö3H-ben Párisban 
júrt és felkereste őt I11ühelYl~hen, átnézte sZJúmítúsait és rajzait 
azért. hogy azokat Petnalnuk útadhassa. 

Ez a hejelentl>s vilú:.(szerle kínos feltíÍlrésl keltett. .-\.z amúgyis 
I(,j)banl'kony Petn"al éle~en kikelt II vüd ellen, és csakh~ll11Hr nem
zdközi vi ta indult meg ehben II k('rcléshen. _-\. k{"rd('s rövidesen 
tisztázódott PetZ\'al jewára. A szakemberek ugyanis megúllapítot
túk. hog~' a kN objektívnek csak ann~'ibnn van köze eg~'máshoz, 
hog~" mind a kettő kc!t()s ohjektív. Chl'valLier mindkét lencséje 
ragasztott. a Petzy::ll-objektívben - mint ismeretes - csak az 
eIs ö lencse ragasztott. et húhó lenc~e légrt·ses. ~Iúsoclszor pedig 
eldöntötte a vitát és egyben az elsőség kérdését az is. hogya Peiz
val-ohjC'l;:tí" fényereje a Hi-szorosa a fnmcia ohjektí\'l1ek. 

::\em lesz [aKm érdektelen. ha Ieközüljlik Hcincll német egye
temi tanúrnak 111 é,::;' l8-B-ben a Polutcchnisches JOllfllalban í1842) 
Band LXVI. p. 128) írt cikk(,t. ;11101 a küyetkeziíket írja: 

... -\. Voigtlandcr caJnera eZl! tún hejúrla a külön.böző orsZúgo
kal, és elsiipört€ a l:égiel,et. amelyek azzal sohasem ycrsenyezhet
lek. Annúl fe1tünöbb az a jelenség. mel~'et a francia ,,([rroUanda" 
jellemez (!I(II1: (lit! fran:ösilóche _-lrrofjuJl: chf/mderi:-:ierend), az a 
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körüll11én~·. hog~' másfél évvel (f roirlfliinder cflmcrf{ feltíinése 
lltán rffp Clz. Chevrtllier nevii párizsi optikus a:t állítja, minthrt: 
"a Pet wal-optika az úg"'.'newzett ohjectif ullemand (német objek
th') d'llne origine !rrmeuise et une imiil/tion de scs idées" (eyy 
eredeti francifl, sőt o: (í soját (alálmányánrrk másolata, mellllel 
elnyerte rt plafinaérmci). 

Reindl cikk~hf'n rámutat arra. hogy ha clfofjadná Clzeual!ier 
cíllitását, mel!! szerillt II franciát illetn é meu (l rlondol((tot i!letöen 
oz elslíséu, ((kkor is (I fliJol,'or!ati kiuitel ((:, ami fele n esetben a 
khdést kérJe·:i. E: pedi(f adott esetben tiszta képet n!Jújt mindenki 
s:rímára. 

ChLyalIier kamerája. akúr csak l' oiutlCind e ré. két akroma
tikus, bizonyos rendszerhen tS túvolsúgban elhel~'l'zett egyenlő 
nyílású lencsélli)l ÚU. De amíg :l 1"oirltlCincler-kamerúhan ezeket 
teljesen szabadon hasznúlhatjuk '-- nli\'el a szlérikus és kroI1w-
tiklIS el1zajlásokat azokhól közömbösílették. amiáltal telj(·s fény
erejü képekel nyerhetiin'k. tehát ozt. amit Cheualliemél esC/k (({kal-
ma:ott fénlJrekesze:ésse{ érhetiink el. és csak e:.ek kö:.bejöttépcl 
tudillk rt lencséJ.:ben elörí!1rí elh((jláso].:a[ korrirlálni. 

A. púrizsi Tudc,mányos .-\kadémin késöbiJ kélly·tekn yolt Ll 

túrg\'i hizonyítékok elött meghajolni. és Petznl.lt J'ehalJilitúini. 
annál is inkúhh. miwl a nemzetközi szaksajtó felháborodúsa 
követelt elé::t!étplt Petnal szúmúra. 

PetZ\'al tehát hinünlnsan i~ megkapta az elégtételt, de mé!:( 
nagyobb 12tt az elégtétele akkor. amikor ohjekth-je teljesen kiszo
rította .. a francia ohj e:k. t Í\' et " . ChcvaIlicr röYidesell meghalt. s vele 
e~;!yütt eltünt objektívje is. 

* 
Petzv:1I l'zlltún a góresij\'f:k. mikroszkópok és Ll lllesszelátó];: 

reformjáh07 fogott. EIsönek Galilei tú\'csövét szerkesztette út 
sZÍtlhúzi l~S SD11J~ldtéI'i hnsználatra. SzúmÍtúsanra túmaszkod"a 
hebizonyította. hogy úgy az okulúrnak, mind nz objeklívnek 
.. hármasnnk·' 'kell lennie. helyesebben minclkettönek 3-:3 lenes';
höl kell úIJnia. Az eddigi I1wghatúrozot! ,tinkkal bíró ohjektí.-ek 
és oklllúrok hely'ett akromatikus okulúrokat és ohjektívet szerelt 
a távcsőbe. A.z erednll;ny meglepö volt. Ezzel a módosÍtússa! Petz
\'al nagyohh ékss(::;et. töké'lctesehh tú\'lati hel~·csséget. a tárgyak
lla,k az objr-ktíy szrlpÍ1 "aló csekélyebb torzulásút. valamint bövÍ
tett lútóterl'l ért l'1. :\. leggynkorlatibh megoldást ps újítúsi az 
jelentette. hog\' a módosítás egyben röyid~'hb csövet is i.gén~'eIt. 

Ezt a látcsővet is Yoigtlii.nder állította elö eg\'- és k(:tcsöves 
alakban. l'tóhhiakat Jd1gJi:úha szállította, ahol ez a típus a ten
gvrészdnéL a mai iHlpig is hasznúla los. 
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~lint múr említettük, Pelzyal és VoigLUinder között szaka
dúsra került sor: errM azonban egyikük sem "olt hajlandó a nyil
vánossá,:; előtt nyilaikozni. :\.unyi azonban ismeretes, hogy a sza
badalmak elszúmolúsa körül felmerült yi!úynl kapcsolatosan hide
gült el közöttük a sZÍYélyes jó "iszony. 

J. :\L Eder: "Geschichte eleI' Photographie" címü munkájá
ban arról szú mol Ile, hogy VoigtHinder összesen :2000 arany forin
tot fizelett Peln-alnak szahadalmaiért akkor. amikor maga halal
mas Yugyont szerzett PelHat találl11án~·aÍ\·al. Hohr a "Theorie 
und Geschichte des pllOto:;raphischen Objektivs" c. könyyében 
beszél hosszahban erröl a konfliktusról. és megiÚllapítja. hogy: 
" ... ([ meghnsonlríst nem sajncillwtjLlk e/érné. ha meggondoljuk, 
hOUil e két férfiú cgyiittl7liíködése mililcn eI'cclményekkel járlwtott 
volna. ;, 

Tény az, hOi"'y Petnal ezu tún II kOlllliklus u [ún még zúrkó
zottn]))) lelL olyannn~'ira, hog" a bécsi Tudomúnyos :\.kadémiún 
bejelentett tudományos munkáját, melyhen az optikai kísérletek
ről kí"únt heszámolni, nem i" jelentette meg. \'oigtlünder viszont 
Bécsböl rövidesen Braunschweigbe telte út \'úllalala székhelyét. 

Pelnalnak új opükus utún kelleIt néznie. Höviclcscn meg
állapodott \"Ini!>l hécsi optikussal. dc most már szcl'zöclésl kötöt!. 
Ez a kapcsolat a cél megszünése miatt azonban csak eg:-' {~\'ig 
tarlott 

hiizben a bécsi katollai földrajzi intézet sür[~clésére újból 
aktuúlissú "áH a tájkép-objektív szerkesztésének ü~\'e. Ez az objek
tí". s majd az általa 1is~17-hen készített .. ködkép-készüEk·' (vetítő
készülék). amelyek ugyancsak nag~' feltünést keltettek, Pdzvalt 
fokozottabh ten:'kenységre serkentették. De optikusra volt szük-

Petnal a \Yaibl cég megszünlé\'Cl sajúlmaga c.,i~zolta és 
készíleHe lel1cséit. dcez0k nem \'ultak elegenclük a kísérletek cél
jaira. Összeköttetésbe lépett tehút Carl Dietzler lll'csi optikussal. 
Szerziídésl köt wIl', utána pedig hozzúfog a tájkép-objektí\' re\'Í
ziójúhoz. Szúmítú sai újbói igazolják Pctnal t. ,-\.z ercdmé-l.\': 
urún~'lag csekély nyílás, emellett nag\', a szélekig éles kép('k és 
általában egyenlö fényerö a kiizépUil a szélekig. Ezt kö\'etelte meg 
az új tájkép-objektí". 

Petn'al asajútmaga csi5zolta elsö l~llcsepéldúnyokal utasí
túsaival együtt út adta Dietzlernek. Dietzler ezeknek megfelelően 
készítette el a kamarát, yalamil1t a töhbi lencsét is. Ez a kamara 
múl' tökéletes kihuzatü:l rendelkezö készill(·k yolt, hútul keltös 
mozgatható kerettel. (.-\, kihúzható fl'nyképezögép ug~'ancsak Pelz
ntltól éred.) 
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Itt már az objekLív változó lencsetáyolsúggal yolt elláh-a 
azért, hogya fényképészllek módjában [dIjon a gömhi eltéréseket 
tetszése szerint produkálni. 

Pelznll, aki okult a mlJlton, most már szahadalmaztatja táj
kép-objektíyjét és új kamaráját. nj készüléke döntő fejlődést 
mutat il.mullhoz képest. _A hccsi Palel1lmnthan örzőtt :\0. 10570_ 
sz. :,zabadalmi okmány szövege a :köyelkezö: 

,,[.;0. 10 :570. Dietzlel' I'::ároly szabadulmáI/nk leírása." 
"A. Pelzual József fanáI' úr áltul fe[talált ú] camem obscura 

objel.:tíu ("A" leírása) all.:alnwztÍsa mellett a képnek meg/elC/fi 
hajlása és annal.: nlinden részében ualó nurmobbítolt ermfol'mo 
élessége é8 /énuereje érhető el, s cl kép maga - clZ ob]ektíu kisebb 
átmérője mellett - nClfj!]ságbCln trtemesen nyer, és ennek küuct-
keztében llfl?lmj(fz a teljesitménu sokkal ],cuesebb kültsérmel uégez-
hető. 

Wien, 1857. éui oJ..-tóber hó 6-án. 

"ci" 10570. A. Szabadalom leírása. 

Dietz/cr lúiroly, s. k. 
mechanikus és optikus." 

Az új ob jeJ..:tíu két színtelen lencséből áll, Clmelyne k mincl-
efJ!JU.:e ismét két alkatrész ből VCln összeállítva. Az első lencse 
crownüuefj, alkatrésze kétszer domború, a g!Jew!ébb hajtássctl 
kifelé fordítua; (( tlCirmobb, erősebb hajlással pontosclI1 beleillik 
a flintiiueg-lcncsébc és ezzel összc ucm I'Cl(Jasztvu. .-t flintiivc(J-
lcncse kétszcrescn homorlÍ, nagy. lapos második le/iiZcttel, úgy 
hogy ClZ egész összetett és ezen összetéteinél fogvCl kronwtiklls 
lencse nw}dnem síkdombonÍ.: szir/oníon véve azonban az ef/q ik 
cl kiilső oldalán lényegesen domború, belső oldalrin IJediff kevésbbé 
homorú. 

Bizonijos távolságban, me/y az első lenesc fmújlcítávolslÍyána], 
1/12 és 1/1fj része között foglalhat helyet, (Iszerint, IIIllini ClZ ob jck-
tív használata cl célnak megfclel. áll a második színtelen lencse, 
mcly elől e(m crOWl!- és hátul egy J1intiivef/ olkatrés:ből áll, mely 
allmtrészek a: első színtelen lencsénél vCilamivel l,isebb nyllá-
sLÍaJ.-. A cl'owniivefl alkatrés: kétszeresen homorú, eJ'íísebb IwjláslÍ 
az első színtelen lencse, gyenr,ébb lwjlásLÍ oldair; pedi!] (( készülék 
belsele felé lorclLZl; cl második, a flintiiveq alkatrész domborLÍ-
homorú oldala CI CClIneI'(( obscW'G belseje lelé VCln fordíiva, olU 
állásbclIl és mértékben. wnint ezt a melléJ..:elt mi: mutatja. 
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c'l raihoz ualó mérték rt találmányra nézue nem lényeges, 
minthogy (l lencsecsoportositás szigorú((n alkalmazott képletek 
mellett tetszés szerinti léptékben szerkeszthető, és írn! különböző 
nagyságú, de mindenkor kitíínő képeket ael. 

Petzuol .Józse/ s. k. 
I'rmetemi tanár." 

Az okmányhoz Pelnal sajátkezü rajzát csatolta. Ezt a készü
lt'ket, az objektíyeL H;;)(j-ban mutatta be Bécsúen, a nl'met terIl1é
szetkutatók és on'osok nagygyülésén. Ennek eredménye;képpen a 
bécsi cs. kir. Tudományos Akudémia felszólította, hogy elioptrikai 
t((IlLllmányríról tegFen. jelentést. Ennek a. felszólítúsnak Petzval 
Hif.í-bel1 eleget tett. .-\z akadémia. ezt a jelentést ki lS n:\"Omatta. 

VoigtHi.ndert fokozottabb l111111kúra serkentette Petnal UJ 
optikájának sikere, aki az 184:0-ben Yégzelt Petzval-szúmítások 
alapján most már a saját new alatt hozza forgalomba lájkép
lencséit. Ezek komoly konkurrenciáit jE'lenteltek a Pdnal-Dietz
ler optikúkra. VoigtHinder "Orthoscop" néven hozta forgalomba 
új optikáját és készülékét. Ez arra kl'n~'szE'rítette Peln'alt. hogy 
ö is ezen a l1éwn hozza forgalomba új optikúját és készülékét, 
holott eredetileg "photo-dyalit" néven akarta azt bewzetni. Ebbö! 
a versen,:;ésböl ismét Yiszál~' keletkezett. VoigtHinder ugyanis a 
még 184:0-ben szerzett jogaira hivatkozott. PelzvaL aki teljesen 
megfeledkezett arróL hog~' rajzait és szúmítúsait kizúrólago.ssági 
joggal Yoigtliinderre ruWlzta, fl bíróság elött igén~'perében alul 
maradt. Búr formailag Petzyalnak volt igaza. jogila;; azonban 
VoigtHi.nder mellett volt az igazság. Ez a nem egészen kOrTe-kt 
üzleti gesztus nagy botrányt yáltott ki a sajtóban. 

SzakU,örökben csakhamar Petz\"al ja\"llra dőlt el fl harc. 
mivel új ohjektívjét nagyobb n~-í1ússnl lehetett pllútni anélkül, 
hogy ez a kép tisztaságának úrtott volna. Ezenkívül pedig a Pelz
,-al-Dietzler-ohjektí\", eg~'forl11a erüsség mellett is. fény'erőben 
háromszorosan túlhaladta \' oigtliinder objektívjét. 185 í -ben került 
a piacra ez az obje!ktíy és a katonai Térképészeti Intózei. valamint 
az udvari n~'omda töbh é,-tizeden út reprodukciók céljain kiú, 
rólag ezt hasznMta. 

Cgyanezt az objektíwt hasznúlta Petnal a túvcsönél is. 
amelyről 1858-ban a béc.si Tudományos :\:kr,démián he is számolt. 

!Érdekes. hogy cl kitiínően bevfllt ohjekth' nem a fényk,~pé
szethen, hanem a messzelátók terén ért el döntő sikert. Petzyal cl 
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lencse csoportosításokat úgy hajtotta végre. hogy azok mind a 
csillagászati, mind a földi távcsöveknél is objektíyként legyenek 
használhatók. Ehhez járult még az objektív magas fényereje és 
él-essége. Ezeket a távcsöveket az orthoscoppal együtt Dietzler 
óyúrtotta Petnal számára, és ezek első száz példányát Peln'al 
személyesen ,ellenőrizte, 

Petn'alt a sikerek nem szédítették el.. sül még nagyobb erő
kifejtésre készletW\:. Most már gyakorlatilag is ~kezdett foglal
kozni az optika mús teri.ileléYel is, 

Íg~' .iutott el a világítási prohlémához. Amikor a ködkép 
készülékéhez megfelelő fén~,forrás utún kutatott, rövid elemzés 
nlún rújölt arra, hogy a rendelkezésre álló fén~'forrásokna!k csak 
igen kis hányada, alig egy harmincad része a hasznos világítási 
hatús, a többi elyész. 

A ködképkészülék (vetítőgép) eddi,::{ Drumont-fénnyel dolgo
zott. Petzval ",lső dolga yolt, hogy egy olyan készüléket kon
struáljon, mely alknlmas arra, hogyafénymennyiség 60 százalé
kát hasznosítsa, Ez a készülék még magasahb fénymennyiség 
hasznosÍtúsút is lehetőn:; tette "olna, ha a müszerész, a:kinél a 
kés.züléket elkészíttette. szigorúan a rajzokhoz és számítúsokhoz 
tartja magút. 

Ezt a készülékei é-rdekesen írja le Schroeder, .-\ világítási 
készülék .-ag)' "Petzval-hímpa" Schroeder szerint yájt tükör és 
kétszeres domború lencsének összeköttetéséből áll, tehát katop
trikus-dioptrikus volt, 

A vújt tükör egy szférikus és e,:;y elliptikus részhől állott, 
ennek az utóhbinak eiZyik gyujtópontja az előhhinek a görbiU0ti 
középpont jával E'sett eg~'be, _-\ középponthoz iközeL a lencse gömhi 
hosszeltérésével egyenlő távolságra volt elhelyezve a fényforrás, 
mely közvetlenül a lencsére tovúbhította a fényt, mely így felerő
södött azzal :J. visszasugúrzlí5saL nwly a tükör megfelelö részéből 
verődött vissza, "-\ többi fennmaradt visszayerődöttfény - mely 
il lencse számszerinti nyílásíát meghaladta - a yájt tükör ellip
tikus részére eseIt, s a sugarakat a kétszeres visszasugúrzás se::;ít
ségé\'el il lelllcsére wtílette, melv!1ek görbületi középpontja az 
ellipszoid g~'lIjtópontjával esett össze, mégpedig olyan szög alalt, 
mintha ugyanahból a fénvponthól mint központi sllgúr indult 
volna ki. 

Petnal ezzel a készüJéklkel majdnem 100 szúzalékos fény
kihasználást ért eL és 18-ti -hE'n. amikor ködkészülékét elöször 
hemu tatta, az o tt eszközölt számítások szerint 12000 slearin
gyer·tyafényt ért el, ugyanakkor, amikor a készülékhen léyő dur
ranógúzza~ izzított mész henger csak 1000 gyert~'afénnyel yilágított. 
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Petzval azonnal keresni kezdte a jelenség 01"át, és csakhamar 
rámutatott arra, hogy az eddig al!kaLmazott mesterséges fénnyel 
a készülékek a fényenergiának csupán csekély hányadát használ
ták fel, továbbá, hogya többi hányad nemcsak hogy elkallódott, 
hanem még kártékony is volt: részben az általuk adott "hamis 
fény" megtévesztő hatása miatt, másrészt pedig az így képződött 
hő folytán. Petzval volt az elsö, aki megállapította. hogy az utcai 
világításunkkal inkább a menyboltozntot világosít juk meg. mint 
az uta:kat. 

.-\ Fresnel-féle hármashelii vilúgítótorolly-lúmpúkat szivaty
tyúval lá tta cL s ezek segítségl'vel hihetetlen fényt ért el, különö
sen akkor. ha m(~g oxigént is fujtatott azok lángjába, olyannyira, 
hogy ezek a lámpák minden különösebb optikai segédberendezés 
nélkül 200 gyertyafénnyel világítottak. 

Ezzel a kbérletével kapcsolatban foglalikozott a fény és a hő 
viszony{n-al is. Tudomúnyosan beigazoIta az úUala felúllílotl tételt, 
mely szerint: az izzó szilárcl testeJ.~ fény ereje nagyobb, mint cl 

lánggal égő gázoJ.~é. E probléma megoldúsára azonban már nem 
vállalkozott, és kijelentette, hogy ez a megoldás a fizikusokra és 
a kémikusol~ra vár. De a fényalkalmazásának problémúját új, 
eddig még senki által meg sem kísérelt vizsgálatoknak és kisér
leti eljárás oknak vetette alá. 

Hosszabb tanulmúnyban foglalkozott a fénnyel és anllak 
alkalmazásával. vetítéssel stb. Így jutott el a reflektorhoz is. 
Ugyanis ő készítette a tüzérség részére az úgynevezett "Pelz
val-készüléket", mely hivatva volt a bomhavető mozsarak célpont
ját megvilágítani. A készülék sikere után felszólíiották Petzv8H, 
hogyafolyamjáró hajók számára készítsen olyan fényszórót, 
mely 1000 öl (1896 m.) tásolságra eső tárgyat és kb. 100 öl part
részt egyszerre yilágítson meg .. -\ Pelzval-készülék úg:', volt n1C'g
szerkesztve, hogy az egyenlő fényerővel biró pontok egy ellipszis 
keriiletébe essenek, melynek középPolltja maga a hajó. 

Petzvalt 1854-ben a cs. kir. Hadügyminisztérium ismét fel-
szólította, hogy tervezze meg, illelőleg szamítsa ki egy elektromos 
fél111Vel müködő fénvszóró adatait. Ennek a férwszórónak az volt 
a feladata, hogy Yái'háhorú esetén 1400 öl (~,65 km) hord€rejií 
bomhamozsarak célzását segítsedö. 

A ten'eket el is készítette. de maga a fényszóró nem 
készült el, mivel az akkori miÍszaki felszerelések tökéletlensége 
miatt nem volt kjyitelezhetö. CgYal1ez lett a sorsa 1869-ben a 
2000 cH túvolsúgra müködö fényszórónak is. Petnal ugyanis nem 
tudott az egész monarc.hiában olyan miíhelyt találni, amelyben az 
ehhez szükséges alkatrészeket előállíthatta volna. Petzval senki-
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nek sem árult?- el tern,it most sem, de yulószÍnünek lútszik, hogy 
egy gyors 111otorra kapcsolt elektromos úramfejleszlőgépre gondolt. 

* 
Petzval az optikával kapcsolatos gyakorlati munkája. vala

mint az ezzel júró nagyszámú kérdés mel~'et \-ilúgszerte hozzá 
intéztek - arra indította, hogy sajtó alú rendezze erre vonatkozó 
jegyzeteit. Különösen a fény matematildli elméletével kivúnt bővpl!
ben foglalkozni annál is inkálJ]), miwl ez a tudomány az ö ide
jében még meglehetős gyenge lúbon állt. 

_-\z osztrúl\. Közoktatásüg~'i ;\Iinisztérium és a bécsi Tudo
m.ányos Akadémia Hl53-han még mUllkaerőket is bocsátott Petz
val rendelkezésére. Többek között Hégert és Heisingert. Héger 
tanítványa, majd asszisztense volt. 

PetLYal a bécsi "\kadémián beszámolt 17 l'vi tudományos 
kutatásairól és eredményeiről. A bécsi Tudomúnyos Akadémia 
hajlandó volt munkúit ~kiadni. Kötelezete magát, hogy a 
húrom kötetre tervezett munka megírúsúhoz csak akkor fog hozzú, 
ha az integrúcióról szóló mü-Yéwl is elkészült. 

Erményi, Petúalról szóló !~lelrajz{tban a k{}\"etkezőképpen ír 
Petzval hTyeiről: 

.,A. mlmka cl követke::ö torlolommnl jelent poli/a mcg: 
1. r nlnmelu sugár útja fény törö vagy uiss::asllgár::ó, tetszés 

szerinti s::cimbun levö feWlelell át, elsö me!jközeiítésbcn; ([Z opti-
kui míis::creJ..: fÖllemcivel összefüggő tuiuj({omrÍf!ok és a miis::erek 
leírása: a színtelenítés: (IZ ohllárok; (( cliClfrafllllálás é" a lW2l1Ís 
fén!! elmélete. 

'2. A. viiáfJít clS míis::oj,i tan([: ([Ille llImi be n rcndelJ.:e:: ésrc állott 
és ([ Ilwthematikoi tana. Világítás távolbo-közelbc. 

3. (JJásodik rés::.) ,-t ::(/!l(/l'(ís flroblémójn, de egyelőre méq 
oz optiJ.:ni míis::erck kiiZönös tul([jdonsclyainCl].: tekintetbe uétele 
nélkW. lwrm u(/ Uon azok a túucsövc k [Jam] f/órcsövek-e; ([ lcncsél, 
és tiikrök teis::és szerinti rf'!1f!sZl'l'É't véve áltdábuI1. de ([ sphac-
rikllS uörbiilet tekintetbe véte/ével. . 

4. (J-]ul'madiI' rés::.) A kiegyenlítés tana: CI nWllerikusClll 
egyeIlZö l1laxinwmok és minimllIIlok új módszerének s:ifJoni mC;j-
ál[ClpitásCl az optika terén és ennek gyakorloti rtll.:alma::ásCl. 

5. A: optikai míis::ej'e],: kz'ilön elmélete képi?kkel és kiilön-
t élc Mbl á::ot01,ko1." 

Az ehö két fejezetben foglaltakkal múr a ré-gi idők matema
tikusai is (Euler, De la CniL Gauss, Biol. Schleirm<1cher. LittrO\Y, 
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&tamper és Glllnert) foglalkozta:k. ele nem olyan eredmél1vesol. 
mint Petn'al. Ez érthető is, mert a felsorolt kutatók még nem 
rendelkeztek olyan iec.luukai segédeszközökkel. 

Egészen új volt a világíiústant (fénytani) magyarázó mód
szere, a zQvarúsok problémája l'S a kie=iyenlítéstan, a numerikUi
tan egyenlő maximumok és minimumok módszerén:l. 

Petz\-alnak a róla eInen'zett arckép- ÓS orthoscop-rendszL'r
ről szóló ismertetéséYel !l1t'gszünt irodalmi 1111mkús:5úga. Etti)l 
kezdye annyit közö1t a- Ilvilvúnossúggal. Hmenn:-·it szüksl:geslwk 
tartott. Péidúul az általa szerkesztett és kl'szített ,.ködkép" -ké:-úi
lék leírúsát senkivel sem ismertette. Egy szakértő. akinek mód
.ráJ)an voll azt meglátni, úg~- n~·ilalkozoll, hogy a készülJ!\: szer
kezete csodálatra méltó. 

Sok mendemonda füződik Petznt! irodnlmi müködésének 
megszül1éséhez. Sokan úgy tudják, hogy a \'oigt1ander-konflik
tus, és "üzleti" vállalkozúsainak csődje. telték bizalmatlannú 
olyannyira, hogy tel.Íl'sen visszahúzódott nlindenféle közlés!ől, és 
csupún néhány kiyúlasztott bnrútj{n-al közölte eredményeit. 

A másik mag~'Drúzat szerint Pel nal búr sajtó alú renclc-zle 
munl{újút - addig nem akarta útadni kl~ziratúl a nyomdúllak. 
amíg az integrálásról szóló mü,:ésel el l1em késztil t. E.é'l.irC! túl a 
többi jegyzeteivel együtt kahlenbergi yillfíjfíhan lar!o!ta. 1858-ban 
hetörők jártak nyar~tló.iúban. _-1. remélt értélq)apírok helyeit r~l!
pán a számukra (·dék!eJCll kéziratokat talúltak. feldúitúk az Ír<Í-
90JJiH, a K('ziratokat pedig- vagy szétdohúllák vagy ősszeszaggat
ták. A hirtelen haragú Pelnal a megmaradt iratok köútl is sokat 
a tüzre nlett. Később barúta~· ráheszélC>sére elhatároz la. hog~· 
újból megírja lanulmún~-ait. Sajnos. ez csnk elhatúrozús maradt. 

Petzvalnak a lC'gfontosahh és leg~rtékesehh mllllkúja az 
,.Allrtndó és uálto:::ó ermiifthafrJlIol bírt! liI1erír cli//eteJlciríl emlen{e-
tek integrálása" címií munkája. Ezzel kapcsolatos bevezetö l'S 
utaló Írúsai a Haidinger,,-féle gyüjtenúnyhe,l múr e!(ízően meg
jelentek. Petn·ai itt jelentette be munkáinak n~'ilvúno,; ismerte
tését. 

Petzval ebhen a munkújúhan hebizollyította. hog~' a mecha
nika, asztronómia és fizika terén végzett IllÍnden vizsgálatnak elsö 
eredménye és a ton'ibbi,1ik kiindulópontja differenc.iál egyenletet 
vagy ezek rendszerét szolgáltatja: ezek azollban sokszor lincár-
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egyenletek, ennek ükút abban leli, hogy Yagy rezgő mozgásokat 
nagyon kis amplitudóYllJ, vagy már az első meg'közeIítéséhell 
ismeretes mozg:\si elCIllekhez igl'n csekély helyesbítések számí
iandók. melynél fogya magasabhrendü ta,;;ok kihagyásával minden 
esetben lineúr-egyenleteket kell kapnunk. 

Ebben a müvében kut;üúsainak és szúmílúsainak eredményét 
kívánta bemutalni és bizonyítani. 

:i köny y r. kötele I8iJO-hen került sajtó alá, de csak 1853-hall 
jelent meg, a második pedig 1859-ben látott napyilágot. A kése
delmet az okozta. hogy a csalódúsok és .Jzellcmellenségek nagyon 
eh'ették kech-ét ti nu,tematikai kulalómunkátóL és az optikai kuta
túsok is lefoglnliúk az idejét. Kúr, mert tudományos eredmények
ben ennélfogva sokan megelőzték PelzY8.lt, de a munka m('g ma 
is a tudományos yilúg newzetesebh müvei,közölt szerepel. 

Egy részt közl"ünk mü"éből, melyben egyik tudomúnyos ellell
felének, Spitzer Simnn miÍegyetemi tanárnak kritikájút magya
rázza: , .... n mlhészet és iuc!omúny terén nünden új dolog csak 
nehezen l's kemény harc után tör magának utat ... " Később mtv,
helyütt pedi;.; a köwlkeziíkd mondja: " ... eddig mindig arra 
törekedtem, hog'.' türelemmel és megértéssel haladjak utamon, s 
ha azok fl kellemetlen tapasztalatok, melyeket a küzdőtéren sz.e
reztem, Galilei és Copcrnicusénl és músokt-ntl összehasonlíl\'fl 
csekélyebhek is voUak, mégis magukba foglalják mindazt. ami a 
felvilágosodottkorszftkban a természettudós csendes vizsgálata elé 
akadályként ,~'ürdül l's úrtatlallul jóhiszemü fejére meghélyegzés
képpen zúdulhat. Talún eg" tmlós sem alkalmasahb núhmnúl, 
hogy ft ludomúnyoS kulatúsok úrnyékoldaiúról tanulsúgos köny
nt írjon, amit azonban meg tenni is szúndékszom:' 

Pe!zyalnakez a kcsErü megúllapítúsa múr előre "eli úrnyékúf 
Hnnak az elha!úro:dsúnak, hog~' mindjobhan "Íssza ail;;ar vonulni 
a nyilyúnossúg elől. .\'em írja meg. hogy ki búntotta és miért. csak 
últalúhan keserü szájízzel beszd tapasztalatairól. 

Dc az~rt Petzyalnak nem 'i'olt egészen igaza. mert igen sokan 
elismerték és értékellék I11ul1kússúgúl. Így Szel'zanyi, fl hécsi egye
tem mag:'ultanúra. aki tanulmányozta Petzyal munkáját, azt állí
lotta, hm;,y Riemann fiiggyt~nytanút - melyet későbben a feI
söb]) malem:1 ti;k!J.i fejlődés szempont júból olyan döntően fontos-
nak találtak itt találta meg legelsőnek. 

Petnal Írúsai színesek ts éh-ézele,ek. Egyik kortársa úgy 
unlékszik meg ÍrúsairóL hog.\' ezeknek iskolúk részére kellett 
volna készülniük, olyan értelmesek és egyszerüek yollak. :\Iég a 
lqszúrazabh matematikai anvagot is úgy tudta megírni. bog.\' a 
m:llcmalikúval nem foglalkozók részére is vonzó olyasmúnyként 
hatott. o,: 
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Petzval ma6ánélete összefonódott tudoruányos életével. Csak 
olyalloklkal barátkozott - bár nag~'on zárkózott volt - akik tudo
mányos pályán működ tek. Szerette a természettudományokat, és 
csakhamar e,gy olyan baráti társaságnak lett a tagja, akik 1845-
ben megalapítottúk a "Természettudományok Kedvelőinek Túrsu
latát". Ebhöl a társulathól alakult késöbb 184:8. febmúr 2-Ú:l a 
bécsi Tudományos .-\.kadtmia, mely Pt'!Z\'alt külföldi szúrmazúsa 
miatt levelezőtagjávú "úlasztotta meg, Ő azonban ezt visszautasí
totta .. l kövelikezö <,,-ben már rendecs taa; lett. 

1850-hel1 a hécsi Tudomúl1\"()s Akadémia világkörüli expe
dícióra akarta kiküldeni, l:S meg"bízla Pclznllt. hogy az expedí
ció feladalainak matematikai szúmitú~ail Yégezze cl. A mc::(biza
túst teljesítette és azt ajúnlotta, hogy az .lkadémia még egy tudóst 
küldjön az e);.--pedícióra. ~Iiulán erre nem yolt fedezet. Petz\'al 
önként lemondott sa.tát hehéröl a músik tudós javára. A hécsi 
Akadémiún Petzval részlvett majdnem minden tennészettudomá
nyol\'kal fogblkozó yitában. FelszólalúsaÍl és előadúsait, melyck
hen a m.atel1latika és a természettuclomány szemszögéből hÍrúlta a 
kl~rcIéseket, mindig nllg~- érdek1{ídés l'S elismerés fogadta. 

Tudományos yitúilJan sokszor elragaclta szenvcdél~-e, de min
denkor meggyözte nemcsak hallgatóit, de ellenfeleit is. Csak egy 
Ízhen volt kén:',telen yisszakozni. amikor me:;támadla Dopplprnek 
II .,Keltiís csillagok fén~-e" cÍmü érl(4~ezését. Hosszú eikkekhen a 
ludomúnyos vonal ~zigorú !Jctarlúsúnll, cIe szokott vehcmenciú
júval túmadott é" igvekezdt bizoll~-ítani. Azonhan ilt Doppler 
útJúsponlja bizonyult helyesnek, amil PetLYal a plenúris ii!(-sen 
he is ismert. 

Szerencse. hogy Petzval értekezései az .lkadémÍa AnnalesC'i
hen és .llmanaehjaihan fennmaradtak. Így legalábh töhb nyOlna 
maradt tudomúnyos mííköclésének. 

Pet::.uo! sohasem IllUrW!t híit!en mér'nűki clip!omáJállO::'. Ké
"öbb is s()k~lt foglalkozott mérnclki prohlémúk:kal. s amikor 181iO
ban Bécs yúrosa a \Vien folyó szabályozúsút akarja elvégeztetni. 
felajánlja szolgúlatait. A Hákos-patak-Duna-csatorna tc l'Ye i t rel
hasznáint teszi meg javaslatait. .-\ kivilC'lC'zésnél fl folyó szahúlyo
zúsának föbh vonalait a Petzval-terv képezi. 

Pelzval zenéwl i~ foglalkozott. Rezgl'si elmélete i;:;azolúsára 
saját maga épí! e,::(y külön billeniyüsolTn l el!ú to I t zongorút. majd 
egy gih'irszcrií húros hangszl:rt. melynek ritka széll és mély 
hangja volt. Petznll ezt a hangszert .. Guiiharfe"-ml'k neYl'zte el. 

Eitünö fényképész.-PeIYétC'leihez sajútkezü!eg kéOiZí!l:tt fény
képezőgépet, és ugyancsak saját maga csiszolta objdi.tÍyjeit basz
nálta. 
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.\ lovagláson és víváson kívül ~l ·turisztika volt legnagyobb 
szenvedélye. Az Alp()k legtöbb csúcsát me6mászta és nyári vaká
cióiban amelyeket ritka ki'Vétellel odahaza töltött, áHandóan a 
tátrai csúcsok at mászta meg. Mint yolt .. tátrai cipser" mindenek 
felett a zord hegyeket és a vadregél1yes tájakat kedvelte. 

Színes, elmés ember volt. kitünő llluzsikus, társaságban 
igen kedyelték, sok anekdota maqdt fenn utú.na. 

18(jg~bel1, 62 éves korában nősült Illeg. Ragyogó szép ház
nzetőnőjét vette el. 

Felesége 4 évi házasság után váratlanul elhúnyl. Felest>ge 
halála mélyen lesuj to lta. Teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, 
és még legjobb barátai elől is elzárkózott. Testvérei rővid egymás
ut:án elhalúlozlruk. ('tolsó éveibell már teljesen egyedül élt; eg:\' 
házaspárt ntt magához, akilk gondoz ták és ápolták. .\ halotti 
jelentését is ők adták ki 1891-ben. 

Petzval temetése nag~(on egyszerü voll. Őmaga kívúnta íg:," 
Testvérei, jóharátai mind előtte túvoztak az élők sorából. Tanít
ván~-aitól elszakadt messze kerültek töle. :\z egyetem - amelynek 
annyi dicsőséget ~zerzett ugyan ott yolt koporsójánál, de a 
ludomúnyos körök és intézmények teljesen inegt'eledkeztek néhai 
nagy tl,ldós társukról. 

.-\z utolsó években elvollultan élő tudós <feledésbe ment. :\1é::; 
életében - harátai siirget~sére - úg~- intézkedett, hogy halúla 
ui'án yolt titkára é:, harátja. SeYCik hozza nyilvánosságra iratait. Ez 
azonban a tudomány nagy kárára nem történt meg. 

Életében sok kitüntetés és elismerés érte. A Magyar Tudomá
nyos .-\kadémia lSn-ban külföldi tag.1ául választotta meg. (Petz
yal két magyamyelvü levélben mondott köszönetet az .-\'kadémiá
nak. ('s odaajúndnmzta Zsaclúll~-ban írt naplóját, a "D:·;arium 
Z;;aclúnyiánull" -ot. melye.t még' ma is a :\Iagya r Tudomán:vos 
A.1kadémia leyéltánlban őrimek.) 1847 óta tagja voll a Magyar 
Természettudományi Túrsulatnak, a bécsi Tudomúnyos Photo~ra
phiai TúrsuIatn,1k és sfJk külföldi tudomúnyos intézménynek. 

Petzval fennmaradt iralait :lZ öt gondozó húzaspúr - Pptz-
val úHalúnos örökösei nC'lll adtúk ki. .-\Z értéke:, feljegyzések 
úgylátszik elkallócltak 

Ermén~'i II PetznÜ-örökség útnézése közben munkájának 
néhúny kéziratát megtalálta. Köztük Petnal ifjúkori lllunkáját, 
a ,.Physicút", melyet m('g Zsadúnyban írt. Talált még több saját 
kézzel csiszolt optikát, lencsét és eg:-- orthoscopol. .-\ Pdzyal
Dietzler-féle tújkép-objektívet is sikerült megmentenie. 
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Talált még Ikét arC'kép-felvevőkészüléket, egy "üstökös
keresőt" , egy Petzval áHal készített puskát és annak závárzatát, 
továbbá saját készítésü fényképeineik gyüjteményét és könyvtárái, 
melyet a magya'r Schmidt Ferenc budapesti építész vásárolt me~, 

Erményi még két kéziratot lelt a hagyatékhan, Az első a 
"Támyonalak Zavarúsi Elmélete", mely a század elején jelent meg 
a Schlömlich álial alapított matematikai folyóiratban. Ez a munka 
1840-es évek elejéről származik. ÚgyIátszik, Petzvalra nagy hatás
sal volt a Lánchíd. Ez a munka szakkörökben nagy feltünést kel
tett, mert már több mint 100 évwl ezelőtt Petzval volt az elsö, 
aki a hÍch'erésnél rugalmas ÍYekkel és a hőmérséklet befolyúsánd 
számolt. 

A második a "Han;;;rendszerek elmélete", ezenkfd.il az össz
hangzatok fennmaradt képzése, és észszerü billentyüzet, valamint 
egy új összhangzattan felállítására yonatkozó ma:tematikai alapelv. 

Sajnos, a többi Petzval-kézirat eltünt. 
Erményi 1906-han újból átvizsgá:lta a Petz'l'al-hagyatékot, és 

az abban talált optikai müszereket eh-ilte a jénai Zeiss-;:;-:yúrba. A 
gyár szakemberei a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az elkép
zel'hetetlenül finoman csiszolt objektí'l'ről. Ez·ek között teljesen új 
és eddig még ismeretlen rendszer alapján készült erős fotóhatúsú 
objektíveket talállak, és ezeket ,,verkitteter Dyalit als EamerCl-
Objeldiv" elnevez~ss·el regisztrálták ezzel is tisztázva Pelzyal 
hagyatékát és emlékét, aki tájkép-objektívjét "dyalit"-nak 
nevezte el. 

A hagyatékban ugyancsak megtalálták a Galilei-távcső átszel'
keszLett példányát is. De találtak ott még más optikai eszközöket 
is, amelyeket a jénai gyár nwgvizsgúIt, és Hohn "Die oplischer 
Systeme aus Petzyal's l'\achlass" CÍmmel a Pholographische Corre5-
pondellZ CÍmiÍ folyóirat 1906-os számában ismertetett. 

Petzvalt is. mint sok mús feHeclczőt, tulajdonképen csak 
halála után kezdték érdeme szerint értékelni. 

Eözyetlen Petzval halála után a bécsi Fényképészeti Tánu
lat elhatározta, hogy Petzvalnak szobrot emel a bécsi Tudomány
egyetem aulájúI)an. A bécsi Fényképész Egyesület 1901. llOn'l11-

berében megtartott jubiláris ünuepségen leplez ték le; maga az 
osztrúk közoktatásügyi miniszter tartotta a heszédet, majd a bécsi 
Egyetem és a bécsi Tudomúnyos .-\.kadémia együttes díszülésen 
eml{~kezik meg Petzval tudományos munkálkodásáról. A Petzval
mellszobrot Brenecl\. tanár készítette. 
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Ugyancsak a bécsi FényképC'sz Társulat kezdeményezésére 
190-!-ben utcát neveztek el Petzyalról, azt az utcát, ahol Petz
val háza állott a Karlskirche mellett. Bécs városa ezenkívül 
díszsírhelyet is adomúnyozott neki "a tőrtl'l1elmile.:; híres embe
rek" p arcell:íjáb an. 

A Petzval-emlékbizottság Bécs város tanúcsúval együtt mií
vészi síremléket állított neki. 

A síremlék leleplezésén már ott "olt nemcsak a hivatalos és 
tudományos Bécs, hanem a Magyar Tudomún:',os Akadémia és 
Budapest Székesfőváros is elikiildték képyiselőjiiket. Itt búcsúzott 
el Petzvaltól és emlékezett meg róla Lueger. Bécs föpolgúrmestere, 
mint olyan tudóstól, aki bár Bécsben éHe le élele legnagyobb 
részét, mégsem vált sohasem hécsivé. sohasem lett hütlen hazújá
hoz és sohasem tagadta meg mérnöki hivatásút és magyar yoltáL 

Lueger emlékbeszédét a következő szavakkal zárta: " ... Ich 
yerspreche 1hnen, dass dieses Grab und sein Delll\.mal fül' alle 
Zeiten in Elu'en gehalten werden wircl, die Grabstelle des :\lan
nes, welcher der Stadt \Yien zur Ehre und seinem Vaterlande 
zum Ruhme gereicht." (" ... Ígérem Önöknek, hogy ezt a sírt és 
síremléket örök időkre tiszteletben fo;:(juk tartani. annak a fér
fiúnak a sírhelyét, aki Bécs városának tiszteletet szerzett és 
hazája dicsőségét gazdagí to tta.") 

Később az osztn~k állami Fényképészeti Intézet ;ürgeV~sére az 
osztrúk Közoktatásiügyi ?\Iinisztérium egy "Pet::unl-rmléJ,:ércm" 
készítését rendelte el, ~melyet a tudományos fényképészet ter0n 
elért érdemek jutalmazására adcmúnyoznak. 1928-han adomú
nyozták az első érmet. 

Bécs városa tehút lerótta háláját és elismcrösét Petzval JózsC'f 
irúnt. Pes.t városa amelynek yolt fiatalon mérnöke -
majd a ~Iénlökképző 1n[(>zet, ill,:,tőleg annak ulúda és a Budapesti 
Tudomány Egyetem, amelynek taní!,-únya, majd tanára yolt, tel
jesen megfeledkeztek róla. 

41 



BbIBO,UbI 

I10cmÍl T1el(BaJl pO):(IUC51 B BeHrp1ll1 B CeneWOeJla B 1807-0l'il 
ro):{y. OH nOJlytIl1Jl B BeHfpHH He TOJlbKO HaqaJlbHOe, 11 cpe):{Hee HO 
11 BhIcwee oOpa30Bam!e. OH CTaJl I1H:iKeHepOill B »I1HCTl1TyTyil1 feo-
J\leTpHKyl\l({ - OCHOBaH B 1782-0il1 ro):(y II ObIJl qaCTbIO yHIIBepCIITeTa 
B T1ewTe - nepBOil1 yqeOHOil1 3aBe):{eHlUI BhIcwero TeXm!qeCKOrO 
Dopa30BaHlUI Bcero ,'lupa. 

I{aK HH:iKeHep ropo..'l:a (1828-1835) OH np05IBJl5IJl 60JlbWyIO 
aKTHBHOCTb II cnac ,J,Ba pa3a BeHfepcKyIO CTOJlI1l(y OT HaBO..'l:HeHH5I 
B 1830- li 1832-0ill ro):(y. I{aK rOpO..'l:CKoH l!Hil{eHep OH illHoro c;J;eJlaJl 
):(Jl5I 6JlaroyCTpoHcTBa 3Toro ropo..'l:a. 

B 1822-0111 ro):(y OH c):(aJl ):{OKTOpCKHH 3KsailleH 113 Bhlcrnei1 
AlaTel\1aTI1KH II CTaJl pa60TaTb a..'l:bIOHKTOl\1, nOTOil1 ..'l:0l(eHT0iI1 B YHH-
BepCl1TeTe B T1ellITe. 

B 1836-ol'll ro..'l:Y OH OhlJl npHfJlaweH no KOHKypcy B yHlfBep-
CHTeT B BeHy nOCT05IHHblil1 npocpeccopOill Bhlcwei1 il1aTel'llaTHKH. OH 
OhlJl He TOJlbKO nHOHepOM 3TOH HayKH flO H I11Horo c):(eJlaJl ..'l:Jl5I ee 
pa3BHTIUI. 

OqepK 113JlaraeT TeOpenrqeó'YIO H npaKTIl'-leCf\yIO paooTy 
T1el(BaJla rJlaBHhlil1 oopa30Il1 era OnTllqeCKlle liCCJle..'l:OBaHIl5I II Hayq-
Hhle CTaTbH no <POTO-OnTllf\e, CBeTOTeXm!Ke, 6aJlJll!CTlIKe II TeopHH 

KOJle6aHllH. 
Cal'llble U3BeCTHhle E3 era HSoopeTeHlüí: Bhl):{BH:iKHa5I qlOTO-

f\aillepa, Jlal\1na T1el(BaJla B 12 OOO CBeqeH li I1lO,'l,UcpHl(HpOBaHHa5I 
nO):(30pHa5I Tpyoa. 

Oqepf\ OTIlICblBaeT no):{pOOHO iFH3Hb T1el(BaJla. 
,UaeTC5I 0l10JlllOrpacpl15I Tpy;J;OB T1el(BaJla a TaKiKe mlTepaTypa 

o HeM. COCTaBJleHO Bce Ha OCHOBe ,J;aHHbIX, KOTopble y):(aJlOCb nOJly-
qHTb aBTopy. 
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Auszug 

Die Studie befasst sirh einesteils nút der in Cngarn (,lltrai
teten Ingenieurstiitigkeit des aus Cngarn stallll11l:'nden Cniyersi
Uitsprofessors Josef P e t z ya l, Erfinder der Photonptik, ande
renteils mit seiner Tiiligkeit auf dem Gehiele der wissenschaftli
{'hen Optik. 

Petnul wurde 1807 in Szepesbéla in Lngarn g'ehon'n. Seine 
Elementur- und \IiUebc1ml- rerner Cniwrsiliitsstudien absolyierte 
er in lJngarn und an dem im Hahmen der Pester (zurzeit Buda
pester) l:niyersitiit wirkcnclen in 1782 ge~rülldelen ,.Institutum 
Geometrieum" dcl' ersten Hochschule eleI' 'Yell. \yelehe Inge-
nieurl' aushildele enntrh €f in 1828 das Ingenieureliplom. Spii.-
ter wurde cr Professor am "J nsti tutUlll Geometriculll" .. -\.15 Inge
nieur des Staelt Pest (1828-18:351 C'ntfaltete er bccieuisame Tiitig
keit und nveil11~l (18:30. 1832) rettete er die ungarische Haupt
stadt yor der thersch\\'eml1ltmg dureh die Donau. _-\.ls Stadtinge
nkul' verfertigte er Plii.l1e fül' die Hegelung des Stadtbaues und 
des Donaukanals. 

An der Pester Königlichen Lni..,-crsitat legte er in 1832 die 
Doktorpl'ül'ung fül' höh ere :\Inthematik ab. I-Iier wirkle er zu
nach5t als _.\,djlll1'kt und spüler als Dozent. .-\.n del' Pester lJniwr
sitiit ,,'ar er Professor in den Jahren 1835-36. Auf Grund einer 
Bewerbun,::; lud ihu die 'Viener Uniyersitat als Professor fül' den 
Lehrstuhl der höheren :\Iathemalik ein. Sowo111 an del' Pes tel" als 
auch an der '\Viener l:niwrsitiit halte er die angevlaudte \lal11e
malik eingcführt. "'ohej er aUl'h einer der Bahnbrecher und 
'\Yeiterentwickler war. ' 

Die Stuclie giht des wei leren die praktische und theoretisc11e 
Tatigkeit Petzy,tls bekannt, hauptsachlich hefasst sie sich mit 
scÍnen tTntersuchungen und Erfindungen auf dem Gebiete der 
Optik, sowie nehst seinen Theorien für Photokopie mit jenen 
bezüglich Ballistik. Belellchillngsteehnik und Sdl'wingungslehre. 
Unter seinen El'findunQel1 sind die ausziehbare Photokamera. die 
Petzval-Lampe mit 12 OOO EE'rzenlicht llnd seine Teleskopmodifi
kation die bedeutenclsten. 
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Die Studie befasst sieh eingehend mit Pelnals Privatlebcll 
und gibt aueh die auf Grund der erreichharen Datcn zusammen
gestellte Bihliographie liber die \\'erke Petzvals und die sieh mil 
ihm befas:"ende Literalur bekannt. 
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Résumé 

L'élude s'üccupe chme part de l'acliYilé d'ingéllieur en 
Hongrie, d'autre part dcs recherches sur le lerriloire de l'oplique 
scientifique ele József Pelnal, professeur d'université, rinn:uteur 
dc l'ohjec.lin" pholographiqlle, 

:\é en 1807 II Szepesbéla et apres ayoir fait ses études pri
maires, ele lycée el d'unÍYersilé en Hongrie, Petzval acquit son 
dip16me d'ingénieur au célebre Institut Géomelrique (Institutum 
Geomelricumj en 1828, Cette école polytec.hnique - premiere de 
ce gem'e au monde - a été fondée en 1782 et développait son 
activité au giroll de n~nin'rsité de Pest (aujourel'hui Buelapestl, 
Plus larel il de,'illt professeur ele l'Institut. Illgéniellr nnmicipal 
de Pest, Pelz,",ll sauva deux fois-meme la c.apitale ele eléluge elu 
Danube, Il a COllC:U des eles"eins au sujet ele l'urbanisme et d'un 
canal Danubien. 

En 1832 il a soulenu sa lhese de cloctorat des mathématiques 
supérieures II lTniversité Royale des Scienc.es de Pest. Il était 
cl'abord adjoint, plus tarel char gé ele coms, enfin en 1835-36 
,- professellr de ce itt:' Universilé, En 183G rGnin;rsité eles Scien
c.es ele Yienne l'appeb II la chaire des malhématiques supérieures. 
C'est lui, qui a introduil les mathématiques appliqllées II ccs uni
yersités. 

L'c,tude . rend compte ens.ni!e ele l'activité théoriquc cl parli
que dc Pelz,"a!. surlout de 5es recberches et de ses invenlions. fait 
C0i1l1altre sc,; théorie" cl'optique, de ballistique. d'illuminalion et 
cracollstiqne. 1)'cntre ses inyenlions le sOllfflcl de la c am ér <l pl!o
lographique, la famell~e .. lampe Petzval" d'llne force de 12 OOO 
lJougies et la l1loelificntion ele lt'·léscope sont les plus remarqualJle . .;, 

L'étudc se complele - oulre les pages sur la vie priyée ele 
Pelnal de la hiblio;.>:raphie des oellHCS de Petnal et de la litté-
ra Iure accéssihle S,Ul' fui. 
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Summary 

The study de als wilh the engineering activity of Joseph Petz
val of Hungarian descent. inycntor of Ihe phooto-oplics. as wellas 
with his achie\'l:ments in the fieJd of scientific optics. 

Joseph Petzval ,nlS born at Szepesbéla in' I-hmgary in 1807. 
He'finished his prinu1ry and sccolldary schools and his universi ty 
studies in Hungary, and in 18:28 ohtained diploma at the so
callcd :,lnstitlltum Geometricum": the very first engineer training 
high school in the ',"ori d, founded in 1782. opera ting wilhin the 
University of Sciences of Pest (now Buchpest) . Later he bccamc 
professor of the Institutum Geometricml1. 

His manifold activities, as appointed engineer 10 the tmvn of 
Pest (1828-1835), led him to underlake tasks ranging from 
problem.'> of city planning to those of the Danuhe canal schemes, 
and, on two occasions(1830, 1832) he saYCd the HUllgarian capi
tal from being floocled by the Danube. 

Ile quali'fied for the degree of doctor of hi;.;her mathematics 
at the Hoval Lniversitv of Sciences of Pest. where he worked 
succcssive(y as an adju'nct and as H rcader. He ,vas professor of 
the Uniw1'sity of Sciences or Pest in 1835-1836. In 1836 he 
successftüly compelecl for the ehair of highcs mathemalics at the 
University of Vienna. It was he ",ho illtrocluced the applied 
mathematics, to the deYelopmcnt or whieh. J)eil1g one of its pio
neers, he much cont1'ibnled. holh to the Llliycrsity of Sciences 
of Vienna and 10 ihal of Pest. 

TIl(> slndy furlhe1' on reyiews I'etzval"s theoretical and practi
cal achieycments, chiefly his oplica! inwsti;.;ations and invclltions, 
and. hesides his theories of photostat a1so those of hailistics, of 
lighling teclmiqne and of vil>raliol1. :\Iost importani 'c)f his inwn
lions are Ilw foldillg camera, the 12,000 candle-po,yer Peln"a.l 
Iamp and the lllodificalion of the te-lescope. 

The book deals in delail also ,yith Petzyal's priYate life. 
The slud~' furthermorc giws a biblio~1'aphy of Pelzy~tl's 

wo1'ks togcthei' with the literature on the subject collecled Oll t11<: 
basís of the data to he got at. 
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PETZVAL JÓZSEF MŰVEI 

I. Kéziratok 

1. DyarillIH ZsadClneO/'Llm. l\apló, Zsadúny, 1824. (j8. lap (n 
:Magyar Tudományos ~-\kadémia Lcyéltáráhan). 

2. Meehaniek und Reflections Theorie, "P. T. Professor Petz
yal's Vorlesungen über ana.lyt. ~Iechanjk und Hei1ex und 

Berechnung der Licht. 'Wien, 1858. Kéziratban. A ~lüszaki 

Egyetem Központi Könyytúrúban. 

II. Nyomtatásban megjelent munkái 

3. BerielIt über die Ergebnisse einirlcr dioptrisehen untersllclwll-
gen. Pest, Hartleben 184:3. XX. p. 43. 

4. Integrationsmetlwde fiir Differentiolgleiclmngen von Lineal'en 
Formen. ·Wien. 1847. p. 79. 

5. "orfühwng eines v/ebelbild-appClrutes. \Vicn, K. I\.. Almanach. 
1847. p. 24. 

6. Die Ministerial \'erOrdlHlWI II IH I dei' neue Entwur! v. 1850. 
über elie HClbilitation von Privatclocenten. \Vien, K. K. Alma
nach. 1850. p. 12. 

7. IntegrCltion VOn lineClren DifterentiCl-gleiclmngen, nút conso-
nrmten und veriinderlichen Coefficienten. \Vien, 1853. -
1859. 1-2. Bd. 

8. BericM über OptiSclLC UntersucJwngen. \Vien, I\.. K HoL ll. 

Staaisdrucker. 1857. p. 58. 

9. Theorie der Schwingungen gesfJannter Saiten. \Vicn, K. K. 
Almanach. 1859. p. 32. 

10. Beziehungen der MnthcmatiJ..: zu eler Xatmwissensclwfl. 
\Vien, KK Almanach, 18i'>8. p. 32. 
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ll. Theorie des Stömn(Jen del' Stüt::/inien. Zeitschrift Hir ::'Iathe
matik und Physik. Bd. 50. 1901. 

12; Pet::val's Theorie eler Tons!]steme. Zeitschrift fül' ::'Iathema
lik und Physik. Bd. 51. 1905. 

13. On the Cml1i'J'([ Obscuru. The London Edinburgh, _-1.nd Dub
lin Philosophical ~Iagazinc and Journal of Science. 1809. 

H. A Bécsi TlldoIIlrín!Jos :lk(ldélllia t;rlesitőjében megjelent jelen-
tések: 
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Cber Zusammenlwnfj ::zuischen DrLlcJ.:- und Diclzte der Case. 
1851. 

PreisauffJrtbe (fUS dem Gebiete del' hóhercn J/athenwtik. 1851. 
Cber ein ((ll ae meine" Prinzip eler L'ndHlation'lehre: Ceset:? 
del' El'haltllnfj del' )chwinqungsdauer, 1852. 
Cber die L' n:uJ.:ümmlichkeiten fJcwisser po fJulorer A.nsclwu-
ungen in del' L'nrlulatioIlstheorie. 1852. 
Dic FOl'tschritte del' P!Zoto:JI'Ophie in irien, 185.!. 

Heger'" _-tllflősllng da BLlch.~t(fbenfJleicllLlnfJen, 1854. 
Optische UntersuChlWfjen, 1857. 
Dioptrische L'lltersucJnwgen .. 1857. 
Spit::er'" IntefJmtioll mehrercl' DitferelltiCllrrleiclwllgen, 1858. 
J/liller's Cl'llntlyeset:e df'l' COllfiyul'CltiOTl del' alr,ebr((ischen 
Curven, 18i'i8. 

!\;ell'?s LcwdschClft llnd FerIlIohr Objectiv. 1858. 
Angström's L'ntersllchlwg liber das SpectrllI1I de.\' Elektl'ischeI1 
Fwzkens. 1858. 

1rinklel"s Allgemeine TrClnsformatioJl eleI' bcstiwlllten Dop-
Jil!lintefJl'Clle. 1853. 
Jliiller's DisC[lssion~ }/et]lOc!e del' A.laebraiscIH'Il Flfic!zcn!zől!e
rel' Ordnung. 18GO. 
J elinek's Theorie del' pendelabweichlll1f!. 1861. 
Frischauf's InteflrGfiol1 rlcI' lin. Partialflleichwzgcn mit 3 1'('1'-
(lJlderlichen. 1865. 



.4llé's Entwickellung bestimmter A.usclrücke. 1866. 
Frischauf's Berühnmgsaufgabe für die [{ugel. 1866. 

Über die Fliichen zweiter Ordnung von Zmurko. 1866. 
[{ulik's Faldorentafel. 1866. 
Beitmg zur Theorie des Grö~sten und [{leinsten. 1866. 
Studien aus dem Gebiete nummerischer Gleichzlllgen lion 
Zmurko, 1869. 

15. A.llgemeine Bücher Lexicon-ban megjelent cikkei: 

BericM iiber optische Untersuclmngen, Bd. 8. \Vien 1857. 58. l. 
I ntegration der linearen Diflerentialgleicl1llngen mit conSo-
n(lllten und verCinderlichen Coeflicienten. 1857-1859. 
Über das neue Landschaft als Ferohr-Objektiv. 1858. 
Über die Schwingungen gespannter Saiten, 1859. 

16. lriener Almanach-ban megjelent cikkei: 

Prinzip der ['ndulations Theorie, Erhalt1lnl, der Schwingungs-
dauer. 1852. 
Populiire _4nschaungen in der Undulationstheorie. 1852. 
Arcari., Theorie des Grosses, 1854:. 
Heger's Aut1ös (kr Buchslaben Gleiclwngen betreffend 1854. 
O ptische Untersllclwngen, 1854. 
GI"Unert, Arch. ltfatIH'm. Inter/ral der Unien Ditterentialglei-
c11llngen. 1857. 

17. Haidinger's XatzlI"Zvissenschaftliche --1.blwndlung-ban meg
jelent cikikei: 

Integmtions JIethorle tlÜ· Differcntial Gleiclwngen von linea-
rcn Form. 1857. 
Dioptr. Unter.mcllllngell. 1357. 
Spit:er's Integration mell!". Dítlerentinl GleicIwngen 1lnd 
Prioritiits Ans priiche, 1858. 
Uber Dr. JJiiller's Gnlllclgesetze d. Confif/llI". Algebr. CUI"Uen, 

·1858. 

Seues Landsclwlt llnd Fernrohr Objectiv, 1858. 
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A.ngströms Cntersllclzungen über die E/ektr. FL/nken llnd der 
Farben der Doppelsterne. 1858. 
A. Jfiiller's DiscussionsmetJlOde d. a/gebr. F/nchen ilöileren 
Orc/mmg. 1860. 
Júzlik's Faktorentaje/n. 1866. 
Uber Diaphragmen. 1S(\(). 

Eigenschaften einer fjllten Camero-Obswra. 1847. 

Photofjrophische Apparate, über elie Objcctiuc und ciiI' Ein-
richtLlIlfll'n derselbell. 
Über Herrn Spitzl'r's Ilblwmllunfj, die IntegJ'Otion mehrerer 
Differentin/uleiclwnqen, betreffend und elie dW'in erllObenl'n 
PrioriW ts-Anspl'iic1l1'. 
Über ein neues Objectiv. 
Über Cameru-ObscllTa und deren Einrichtungl'Il. 
Vber die l'l'rweIldungsweise des .4ppClrotes. 
N elleste JI ethor/e, die A bmeichuIlfJen al/er in ein O ptisches 
Instnzment I'lnfal/I'ndl'n Stroh!en in übersichtlicher H'l'ise, 
graphlsch clorzLlstel/en. 
Plan cll's Optischen ~Ferkes. 

Ober CameJ'O-ObSCLlJ'(l Objl'ction überlwupt. 
Vber . die StönlIlfJsJlI'ob/eme. Uber sphiirische lí.rümI1wngl'n. 
Anzielwngs/ehre. 
Begrünc/zll1[J del' neL/en JfetllOde der I1Lunerisch U/eichen 
Maxinia und ~\Iinim(l im Gelliete eler Optik. 
Be!'icht über dioptrische ['ntersllclwIl[jI'Il: Gnn(/ eines Stmh-
les eleI' ([Il der TrennuTlfJsflCiche :zveier verschil'dl'ncr opti-
schen Jlitte/ an/any t. 
Vber die Occu/are. 
Be/l'llchtLlI1[Jsll'hre: tl'chnisl'hl' und matheI1lOtische. 
Das Leuchlen in die FelnI' llnd die Sahe. Bl'lellchtllI1!lsn[J[Jo-
rate. 
Vber die ['m:llköm/ich];eiten gewissen pO[Ju/öreIl .-lIlSc1wLlIl[jS-
weisen in eleI' Undlllationstheorie und i11re Cnfiihigkl'it; dos 
Prinzip eler El'lwltun(f del' Schwinf/lwusclouel' :U I'l'sl't:en, 
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Cber elie .·lblwndlun(j .-I/'c([r(s, ein Problem des Stosses. 
Sotitze del' Forlsclz/'itte del' PhotoyNiphie in Wien betreffencl. 
Über Herrn Heger'.'; .-lblwndlung: die AllflösLln(j POIl _-llyeb-
rcfiscl!en Buc1zstubeIlgleiclwnUen betre ifend. 
eber ·Diaphragmen. 
lnteumtion del' linforen fJi/fercnlial Glcic1mngen. 
eber ZusaIll1llen1zClng :wischen DmcI.: und Dichte eleI' Gasen. 
PreisULI/gube ews elem Gebiete del' Höheren Jlut1zeIlwtik. 
eber ejn allgemeines Prinzip eleI' Undulutions-Lehre. Geset: 
der Erlwltunu des Scl!wingungsdClue1'. 
eber die lntegration der linearen Differentialgleic1111ngen. 
Die J!alhematiI.: in ilu' C]' BezielHlJlgen zu del" Natunvissen-
sclwflen. 
C'ber seine Jlethode, DifferentiulyleiclwIlfJeIl pon iil1ear Form, 
mit vuriab!el1 Coefficienten ,:l/ integrieren. 
Bericht über die Ergebnisse einiger clioplrisclzer Cntersuc1111n-
gen. 
lnteyroiion der Linertren DillercntialgleiclHlJlgen mit C01180-
l1unten und vedinderliehe eoet/ieienten, 
Inle!lmtion's Jlethode til1' LJifferentialfJll'ichuiiyen von finem'er 
ForI1I. 
ebcr elie Theorie di'[' r;rö,'Úcn und l{leinslen. 
BCricht iiber eine }./J/zolldluI1f! eler Dr. .-L .Ilii II er. Prof. dcr 
JlalhcnwtiJ,', ill Ziiricll. 
Cb er die Schwinywl[len yCS!HlIlnier Suilcll. 
eber elos neue L([ndsc1wll (ils FcmI'ohr Ob}cctiv, (Sitzung~

herichL) 

Bcricht übeT elie .1blwnrllllllfJ, Allgemeine TmnsforI1lrdiOll des 
bestimmte n Do Ji pe/integml e [lOIl A. n' inkl e r. 
Anf/s{röm's ,e:cperimentelle CnterSl/c11L1nfjCn über das Spectfllm 
des Elektrischen FundcllS in BeziellLlny und die Furbcn eleI' 
Doppelsterne. 
eber Pro/. Dr. .-1. Jliillers JJiscussionsmethode der ul(Jebrai-
schen Fliichen höherer OrelT/LlllU. 

51 



Die Integmtion linearen PC/tUal Gleiclwngen, nút drei 1'er-
Cinclerlichen, von I. Frisclwuf. 
Übcr die Eigensclwften clcrjcnigen GC/ttLznfl von Funktionen, 
welche in eler Entwicklzzny von 1 - 29 .1' + q2 (-m) 2; nach 
ClufsteigencZen Poten:en vnn q ({uftrelen, uncZ iiber die Elli-
wickelung des A.usdruckes 1 - '29 (cos. D cos. D.l + sin. D. 
Sin. D.l (4--4 1) + q. (-m) 2. von JI. A.llé. 
Über die Berührungsrwff/abe fül' die /{ugel pon I. Frisch(lllf, 
eber die Flachen, :wciter Ordnullfl mit ZUrJnmdelcgunq eincs 
mit beliebigen Axemvipkelll versehenen CoorcUnaten-sllstems; 
nebst eine EinlálL/Ilfl auf del' mwlytischen Geometrie im RaL/-
me, von L. Znwrko. 
Bericht über /{ubil.'schen FaUorenla//efn. (Sitzungsbericht) 
BeitrClf/ :u Theorie del' Grösslen und Kleinsten del' FLlnktio-
nCn in mehrerer variablen, nebst rinifJc Erörtel'Ungen di~ 

combin((torische Determinnnte vom L. Znwrko. 
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A Pe/zml-féle "Orthoskop" 
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