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A magyar reformkor neves tudósa: Nagy Károly (1797-1868) élete 
és mú'ködése 

DR. TÁPLÁNYI ENDRE 

A szerző feleleveníti Nagy Károly ( 1797-
7868) neves gyógyszeré8z, 1natematikus, csillagá.9z, 
vegyé8z, közgazdász, a j_lf agya1 T-udoniáriyo8 .i!kadé
mia legelső gyógy8zerész tagjának emlékét halálának 
110 éve8 évfordulója alkalmával J![élta~ja a haladó 
szellentű gyógyszerész k·ienzelkedő tudo1nányos, köz
gazdasági, politikai, publicista, közművelődési tevé
kenyBégét 

* 
Szopmi-Nagy Károly 1797 decen:ihBl 6-án szüle

tett Rév-Komáromban [1, 2J Edesapja Nagy 
Mihály szintén gyógyszBl ész volt, aki - Vondrasek 
József (1867-1935) aszódi gyógyszerész adatai sze
ünt - 1789. okt. 27-én Rév-Komáromban létesí
tett „Megváltó" elnevezéssel gyógyszertárat [3] 
(1. ábra). 

1 ábra Kom-áronii „Megváltó" gyógyszertár képe a niúlt 
század végéről. (A szerző gyűjteményéből.) 

Nagy Károly alapfokú iskolai tanulmányait 
szülővárosában, a középiskoláit Pozsonyban vé
gezte [3]. Gyógyszeiészgyakornoki idejét Komá
romban, segéd éveit Pesten és Kolozsvárt töltötte 
[4] 1819-ben Bécsbe ment, hogy gyógyszerészi ok
levelét megszerezhesse Bécsben nagy szorgalom
mal folytatta tanulmányait és 1824-ben elnyerte a 
legmagasabb gyógyszerészi képesítést a „doctor 
chemiae" címet [5] 

Nagy Károly bécsi tanulmányai közben tökéle
tesen elsajátította a francia, angol, német nyelvet, 
sőt llir->zár Benőtől, a híres arab nyelvésztől az 
arab nvelvet is. Több neves en1berrel, tudóssal is
merkedett meg és tartott szorosabb baráti kapcso
latot. Ezek között volt J. J ohann Littrort (1781-
1840) a bécsi egyetem csillagászati obszervatóriu
mának igazgatója, aki a budai Gellérthegyi Csilla
gászati Intézet vezetője 'olt Littrow felismBl te 

• 
JYlagy Károlyban a jövő 1nate1natika, csillagászat 
neves tudósát, ezért gyakornokává fogadta. Két 
teljes évet töltött el Litt10w mellett mint gyakor
nok 

'"_rudo1nányos inunkássága mellett inagyar inág
nások (pi gróf Károlyi Lajos és gróf Batthyány 
K áz1Jiér) gazdasági és pénzügyeit intézte, segítsé·
gükkel négyszer Londonba, többször Párizsba ie 
eljutott Párizsban megismerkedett Arago (1786--
1853) neves francia csillagász, fizikussal, a párizsi 
Tudományos Akadémia és a Műegyetem Csillagá
szati Obszervatóriu1n igazgatójával, aki a tern1é
szettudomány új ismereteibe avatta be [ 4] 

1834-ben az Egyesült Államokba utazott .. J. Laj
fitte francia államférfitől A Jac/cson Ameiikai 
Egyesült Államok elnökéhez ajánló levelet kapott 
az a1nerikai tudományos, közn1űvelődési, közgaz
dasági intézetek megtekintésére [8]. A tapasztala
tokban, eredményekben gazdag útjáról a hazlCi la
pokban, pi a „Figyelmező" -ben, a „Társalkodó" -
ban, a „Tudományos Gyűjtemény"-ben stb. is be
számolt. Hazatérése előtt közvetlenül a Philadel
phiai Filológiai Társasága rendes tagjául fogadta 
[4]. 

Amerikai 1 éves tanulmányútja. után visszatért 
Bécsbe, ahol gróf Batthyány Kázrnér (1807-1854) 
nagybirtokos, reformpolitikus 1845-ben meghívta 
gazdasági tanácsosának Bicskére [2] Nagy Károly 
ekkor hazatért hazájába és a bicskei birtokon tele
pedett le [21 Megtakarított pénzén a Batthyány
birtokból 1200 négyszögöl területet megvásárolt, 
ahol egy emejetes lakóházat épített 184 7 tavaszán 
Bicskén az Eszak-kelet irányában fekvő Galago
nyás-don1bon csillagászati obszervatórium építését 
kezdte meg, de a teljes felépítését az 1848/49-es sza
badságharc politikai eseményei megakadályozták 
[7]. 

A világosi fegyverletétel után gazdájával, 
Batthyányval való politikai szereplése miatt ő is 
gyanúba került (pi lakóházán nemzeti színű lobogót 
találtak kitűzve) .. Elfogták, egy menetelő tüzér
üteg ágyújához kötötték, és úgy hurcolták el 
I'estre, a Neugebaudeba, azonban terl1elő bizonyí
ték híján pár nap múlva szabadlábra helyezték [6] 

Kiszabadulása után az osztrákok további meg
hurcolását.ól tartva 1853-ba.11 elhagyta az országot 
A hontalanná vált Nagy Károly haláláig Párizsban 
élt, és ott is halt meg 1868 március 2--án [6] Sír -
helye J 870-ben, Párizs ostrnma alkalmával pusz
tult el A Magyar Tudományos Akadémia 1876 
dece1nber 18~án ta.1tott ülésé11 e1nlékezett ineg ne
ves halottjáról, és méltatta tudományos munkáBsá
gát. Emlékbeszédet Kondor Gusztáv (1825-1896) 
n1atematikus, csillagász, eg:yetemi tanár, az l\íTA 
tagja mondotta. 
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N-agy sikerű beE'-zédét a következő n1élta.tó sza.vak kí
séretében fejezt-e be: 

E· ritka. tudós, kinek cg:;.-edüli törekvése -.,.o]t nEJ1nzetét 
111Ű\ eltté, boldoggá tenni, bán1ulatos 1nunkássága által 
szerzett egész vag,yonát tudo1nányos célokra szentelte, 
ki nag)'szerú ado1nányozása által édes hazájának ki-
1nondhatatlan hasznot hozott és ezzel dicső 1H-Jvét felejt
hetetlenné tette - e kitűnő hazánkfia·-, íájdalon1! -
111essze tá\:ol édes hazájától idegen földben nyugszik 

Béke lebegjen porai felett, inelyet életében a földön 
ne1n nyert" L4] 

J(ondot GUsztáv után A1an.y Jários az Akadémia 
akkmi f6titkára is méltatta sokoldalú akadémiai 
111unkásságát 

1. A 11zate11iatilcai szaki? odalo11i hazai 111-űvelő}e 
é~ úttörő}e 

Amilyen eseménydús volt életútja, olyan sike
rekben ga~dag, tern1éken:y volt tudon1ányos mu11-
kássága. Uttörő munkát fejtett ki a hazai matema
tikai népszerűsítő szakirodalo111 terén s eze11 iro
daln1i tevékenységével a 1nate1natikai szak11yelv 
kialakulását, fejlődését segítette elő 

Az Akadémia első tagjai között 1832-ig az mvo
sokon kívül egy gyógyszerész-természettudós volt, 
Nagy Károly, akit 1832 .. március 9-én levelező tag
nak és 1836 szeptember 6-án pedig matematikai 
szakosztály rendes tagjává választottak n1eg, a 
matematika terén addig nyújtott ténykedéséért 
[4]. 1834 október l-én Londonban kiadatta - az 
MTA költségén - Babbage (1792-1871) neves 
cambridgei egyetemi tanár, a differenciál és integ
rálszá1nítás kiváló művelője, az Analltlcal Society 
jeles tagjának a könyvét: „i\ te11nészetes számok 
logarithmái l'--10 800-ig" címen [8]. Ehhez ma
gyar nyelven előszót is ÍJ t (Babbage-könyvével 
hazánkban is is1ne1etes lett a loga1itn1ussal való 
számítás a műszaki tudo1nányokban, és lassan a 
középiskolai oktatásban is té1t hóditott). Nagy er
kölcsi és anyagi sikert ért el az ,,Elemiarithmoló
gia, Arithmográfia" című munkájával. Ennek első 
része az „Arithmetika. Számítás különös jegyek
kel" címmel, Bécsben jelent meg 183,'5-ben [11] 

E11ől a könyvről a Honu1flvész c:ÍluŰ lap 18:~5 évfo
lyan1a így nyilatkozik: 

„Honi lite1atúránk egén e niunkát egyet lencgy tüne-
1nénynek tekinthetjük, akár po1npás nyouitatás11, akár 
belső becse tekintetében. IIasonló magyar könyvek szű
kében lévén, a honi fiatalságnak, valóban nagy dicsére
tére szolgál a tisztelt sze1zőnek jeles na.gy fáradságába:· 
került könyve. Ohajtjuk, hogy a'zt Ininden magyar 
szülő és tanító nlinél ha.n1a1abb n1ugsz0ttJZZ(-J és kózi
könyvül ajánlják tanítványaiknak, annyival inkább, 
n1inthogy az ne1ncsak kezdőknek, hanen1 a n1atézis1-a 
készülő ifjaknak is nagy könnyebbségét, felvilágosítást 
szerezhet iskolai tanuhnányaikra" [9] 

Nagy Károly ezen első magyar nyelvű népsze-
1 űen inegírt mate111atikai n1unkáját 200 aran~y
Forint pályadíjjal jutalmazták. Erről Döbrentei 
Gáb01 (1785-1851) az MTA első titkára 1836-ban 
számolt be barátjának Bólyai Farkasnak (1775-
1836) a matematikai tudományok nagy nesztorá
nak, a marosvásárhelyi ref kollégium akkmi ma
tematika-fizika, k_é1niai tanárának) aki a kapott 
hírt továbbadta, ill. megírta régi iskolatársának: 
Carl Friedrich Gaussnak (1777-1855), a göttingai 
egyetem fizika, matematika professzmának [10]. 

Nagy Kámly első könyvsikerén felbuzdulva 
1837-ben Bécsben kiadatja „Elemi algebra" cím
n1el, az előbbinek 2 kötetét is, valamint: „A kis 
szán1ító" és „A kis geometria" című munkáit 
[12 13, 14]. 

A két. kön:yvet jutalo1uként ajánlotta fel a szegény
sorsú tanulóknak ))_.A_ kis számító" círnű könyv kérdés és 
felelet for1nában isn1erteti a tanulókkal a szán1ítási alap-
1nűveleteket (összeadás, kivonás, osztás, szorzás, törtek, 
tőkb és ka1natszárnítás stb.), „.-\_ kis geo1uetria" a geo-
1nct1iai alapfogalinakkal, mértani idon1ok is1nertetésé
vel, valanünt a hazai 1nértékegységekkel, pénzfUjtákkal, 
l~S csillagászati alapismeretekkel is1norteti n1eg a tanuló 
i(júságot [14-] }Vagy K-ároly felsorolt műveivel a pedagó
giai szakirodalo1nnak és a 1nate1uatikai ismeretterjesztő 
irodalo1nnak vált egyik kü-nnelkedő úttörőjévé, s egyben 
hozzájá1ult müv·eivel a inagyar 1naten1atikai szaknyt-J!v 
kialakulásához és fejlődéséhez is 

2. A tizedes 1né1 tékrendsze-r hazai úttörője 

1839-ben az Athenaeum című folyóiratban: 
„A magya.1országi 1né1tékek" címen cikk jelent 
ineg, melyben a tizedes mé1ték1endsze1 bevezeté
sét javasolja hazánkba [15] 

A francia nernzetgyülés 1791 n1árcius 26-án a hosz
szúság inértékegy ségéül a inétcrt fogadta el, rnely a Föld 
egyenlítőjének negyven1nillion1od részét vette alapegy
ségiil [16] /~ hosszúság inértékesységéb61 vezették le a 
térfogat és súlyegységekct is Igy előállított noI1ná.J-
1néter, vag) platina-etalon hossza l inéter, súlya pedig 
J kg volt. llyen platina--etalont, elsőnek Gan1.bey-1nűsze
rész készített 1844-ben l\hvt-Jl a párizsi obszervatóriuu1 
késlekedett az átvétellel, ezé1t l1lagy Károly ezt haladék 
nélkül inegvette [17].. A 1nérték1endszer t a 1nagyar álla1n 
1874 áp1ilis 26-án fogadta e1. 1874. VIII. t e. töivény·· 
e1·ejűvé, és 1876. január 1-ével az egész ország területén 
köt0l0zővé vált- a használata [18]. A n1agyar gyógyszeré
szek rnég jóval a 1né1tékrendszer tö1vényerejü életbe· 
lépése előtt 1áté1tek a gra1n--súlyrendsze1re. Az l 87l~ben 
életbelép6 T :i\Ia.gya1 Gyógyszerkönyv is n1ár az új súly
rcndszt-:l't vette feL A bécsi füntsúlyról az új 1nértékr-end
sze1re va.ló gycns áttérésben nctn kis niértékben érde1ne 
van 1-ia.gy J{árD{!J ko1ábbi kt::z<le1nényezéseinek is 

3. A hazai. csillagászati tudományok úttörője 
é~ 11iűvelője 

A magyar csillagászati tudományok töiténeté
nek igen gazdag hagyományai vannak. 

Nagy Károly is kmának megfelelő intézetet 
akart építeni a csillagászati tudományok művelé
sére, és a csillagászok képzésére. A felszereléshez 
szükséges műszereket a neves bécsi Star ke-cégtől és 
Frauenhofer optilmstól szerezte be [6] 

Batthyány Kázniér 100 000,- Ft-tal já1ul hozzá az 
intézet ft-Jlsze1eléséhez és építéséhez. Az épülethez ta1·
tozó vizsgáló to1nyot és a kupolákat el is készítették, 
a1nikor 1848-ba.n, a inag,ya1 sza.badságha1c hadi eseiné
nyei iniatt abba keIIett hagyni az építkezést [7] ('2 
ábra) " 

Nagy Ká10ly külföldre történt távozása után 
hagyatékát a Magyar Királyi Helytartótanács lel
tárba vette. A leltár bavételt egy kiküldött szak
bizottság végezte, tagjai: Petzval Ottó (1809-
1883) egyetemi tanár, a Pesti Tudományegyetem 
bölcsészkar dékánja, Stoczek József (1819-1890), 
J ózsefipartanoda, majd a későbbi Műegyetem igaz
gatója, Jedlik Ányos (1800-1895), a pesti Tudo
mányegyetem tanára, a MTA megbízottja [8] 
A csillagászati műszerek egy része a Műegyetem, 
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2. ábra„ Nagy Károly bic8kei csillagvizsgáló,iának nieglerő 
alapépítrnénye (Dr Barta Lajos csillagá8z gyű;fternényé 

b61) 

a) 

más része a pesti Tudományegyetem birtokába 
került Ma a TIT Sánc utca 3/b alatti Uránia Be
mutató Csillagvizsgálója őrzi ( 3 .. ábra). Az értékes 
platina-etalont az MTA kapta meg. Csillagászati 
könyvtárára a pesti Tudományegyetem tartott 
igényt [7J 

Jelenleg több ezer értékes könyve a.z Országos Szé
chenyi Könyvtárban, az Egyetemi I{önyvtár ban és né
hán,y kötet az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti 
I{önyvtárban található n1eg. 

~ ábra. Nagy J{ ároly bicskei csillagvizsgálójának rneg1na
radt niűszerei: 

a) hordozható ismétlőkör (Rehák Tibor felvétele) 
b) nagy meridián kör (Dr. Barta Lajos.felvétele) 

e) Plossel-féle üstököskeveró (Rehák felv„) 

b) 

23. évfolyam 8. szám 

e) 

~ 
1 
1 

l 
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Nagy Károly gyógyszerész elgondolásából, a ha
gyatékából létesítendő modern, korszerű csillagá
szati intézet építéséből a,zonba.n nem lett sen1n1i 
Kereken 1násfél évtizedig tartó adminisztrációs 
munka kiadásai teljesen folemésztették . a Nagy 
Károly-féle biitok árát .. (Az állam a háromkupolás 
csillagvizsgáló főépületét gazdasági raktárrá ké
pezte ki Bicskén még megtalálható a régi, eredeti 
alapépítmény, az 1941-ben odahelyezett emléktáb
lával [7J 

A Párizsba menekült Nagy Károly folytatta csil
lagászati tanuhnánya)t. 1862-ben francia nyelven 
420 oldalas összefoglaló tanuhnányt adott ki az 
üstökösökről [19]. 1866-ban pedig Lipcsében 917 
oldalas német nyelvű művet a: „Die Sonne und 
die Astrono1nie" címmel, mely utóbbiban r:evízió 
alá vette a Kopernikus és Kepler heliocentrikus 
rendszerét [20] Elképzelésének helyességét a mo
dern csillagászati tudomány is alátán1asztotta 

FelfedeztéJ~, hogy a Naprendszeiünk egy nagyobb 
egységben a Tejútrendszerben helyezkedik el A Tejút
rendszer 1nég nagyobb rendszerbe tartozik, s ezek a 
rendszerek isn1ét egy nagyobb csilla.gvárosokban: meta
galaxisokba tön1ö1 ülnek [21] 

4 ábra. }lagy Iiároly „öntápláló olaj'gáz lán1pájának" 
szabadal1ni rajza. ( 2k[ agyar Vegyészeti 111 úzeuni 

gyűjteményéből.) 

4. A hazai világítástechnika úttörője 

„A XIX század első Szilveszterestjét hazánk
ban még a gyertyák és mécsesek világítása mellett 
ünnepelték meg" - olvashatjuk a Magyar Vegyé·· 
szeti Múzeumnak: ,,A refo1111ko1 vegyészete" 
című kiállitás tár latából [22] 

A tárlaton szerepel Nagy Károlynak 1837-ből 
szárn1azó inűszaki rajza az általa feltalált „ö11táp
Iáló olajgázlámpájáról" ( 4. ábra) 

A megtalált dokumentum alapján Nagy Károlyt 
kell tartanunk a hazai gázvilágítástechnika úttörő
jének és tökéletesítőjének [23] Hazánkban 1855-
ben létesült az első gázgyár Pozsonyban. 

5 .. Nagy Károly politikai és néprnűvelési tevékenysége 

Nagy Károly iészt vett az 1832-1836. évi po
zsonyi mszággyűlésen. Ott megismerkedett a re
forn1kor neves kiemelkedéí szen1élyiségeivel Po
zsonyban kiadott: Daguen éotyp címen egy szati
rikus, szelle1nes, tanító célzatú inunkát, -melyben 
kora elmaradott feudális társadalmi, gazdasági, 
népművelési életviszonyait gúnyolta ki [24]. Ebben 
a munkában a sokoldalú, tapasztalt, világlátott 
e1nber szemén át nézi és bírálja a hazai politikai, 
népn1űvelési, közművelési visszás dolgokat 

Bí1álja többek között a közoktatási intéztnénJeket is. 
„A_z iskola oktatásról ezt írja: „niit a.z oskolák IlJújtana.k, 

5. ábra .!'v'agy Ká1oly.föld, ill. éggönibje az iskolák részére 
(A szerző gyűjte1nényéből ) 
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azok legnagyobb részben hasznavehetetlenek olva„ 
sás, írás, egy kis szá1nolás, földrajz, parányi természet
rajz, vallás és punktu1n, ez az elemi oktatás alapja, de a 
szegény gyerek saját nevé:t hibátlanul leírni nern tudja" 
[24] 

Bírálja a felsőfokú oktatási intézményeket is, 
és azt kívánja, hogy az egyetemek kiváló tudóst, jó 
hazafit neveljenek a magyar társadalomnak Nagy 
Károly haladó szellemű politikai, kritikai nézetei 
nagy részben visszhangra talált a társa.dalomban 
Jó példát mutatott a népoktatás gyakorlati elő
mozdításával Föld- és éggömböket szerkesztett az 
elemi iskolák földrajzi és csillagászati oktatásához 
Ő készítette az első magyar felirású föld és éggöm
böt .. 154 darabot rendelt Párizsból és abból minden 
egyes középiskolának küldött, magyar nyelvű hasz
nálati utasítással [25] ( 5. ábra). A földgömb át
mérője 3Hj,5 mm volt, és tengely körül forgott 
A földrajzi délköröket, ill hosszúsági köröket nem 
Greenwichtől, hanem a budai délkörtől veszi. Min
den bizonnyal elmondhatjuk, hogy Nagy Károly 
a földrajzi és a csillagászati tudományok oktatásá
nak is kiváló hazai úttörője volt 

Halálának 110 éves évfordulója alkalmából ke
gyelettel emlékezzünk meg róla a matematika, 
csillagászat, világítástechnika, földrajzi oktatás 
kiváló művelőjéről, aki irányt mutatott hazánk 
szellemi fejlődéséhez, és igyekezett népét műveltté 
és gazdaggá tenni Méltó, hogy neve a Magyar 
Gyógyszerészek Pantheonjába is bekerüljön, 

* 
ICöszönettel tartozom Fábián Éva, Dr. Horváth Árpád 

vegyész111érnöknek, tudománytö1 ténészeknek, Dr „ Sző
kefalvi-N agy Zoltán főiskolai tanárnak, tudo1nánytö1té
nésznek, a Magyar Vegyészeti Múzeu1n f61nunkatá1sá
nak, akik készséges segítségemre voltak kutatásaimnál 
és szá111os, a szakirodalo1nban isineretlen adattal is szol
gáltak~ 
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Jl.-p 3. r a rr JI a H H: 3Ha.Ateuu1neAbHbrií y1JeHblÜ 3noxu 
eeH2epc1cux peifJop.M:· l{apoií Haőb (7797-1868), e20 
JICU3Hb u ően.meAbHOllnb 

As rop O)KHBJI51eI naM51 Tb 3HaMett111e11bHOf o cpapMa

u;es1a, MaTeMaTHKa, acTpOJIOfa, XHMHKa, aKa,n;eMHKa 

k'.apo51 Hallh, nepsor·o '-IJietta BeHrepcK011: AKa,JJ;eMHH 

HayK tts cpapMau;esros. 06cyw11;aerc51 BbI,JJ;arou~a51c51 n:e}l~ 

ICJibHOCTb nporpeCCHBHO Mb!CJI51ll_J:Cro cpapMau;esTa B OŐ·· 

JiaCTH HayK11, 8KOH0~1HKH, TIOJIHTHKH, ny611HIJ;HCillI{H, 

npOCBCll{CHH5J 

Dr E Iá p 1 á n J' i: Life and u;ork oj J{ároly Nagy, 
an outstanding scientest of the Reforrn Petiod of the pa8t 
century 

Thc life and \vork of Károly Nagy {1797-1868), a fa
rnous pha11nacist, 111athen1atician,astronomist, che111ist 
and national-ec:onoinist, the first pha11nacist me1nber of 
the Hunga1 ian Acade111y of Sciences is reealled„ The 
excellcnt scientific, ec:ono1nic, political and pnblicistical
cnltural activities of the progressive pha11nacist is 
appreciatcd 

Dr E 'l á p l á n y i: Berüh1nter fV issenschajtler der 
ungarischen licfor1nzeit ]~eben und Tr'itigked von ]{arl 
Nagy (1797-1868) 

Der \Terfasser ruft dio E1inne1ung an Ka1l Nagy, den 
berüh111ten. Apotheker, l\1:athe1natiker, Astrono1nen, 
Cherniker, Okonon1en, das 01 ste Apotheke1 -1\1itglied der 
lJngarische Akaden1ie der \V~issenschaften \Vach 

Es \verden die wissenscha.ftliche, volks\vÍrtschaftlichc, 
politische, publizistísche und kulturelle Tütigkeit des 
íCntsoluiLlichen Apotheke1s gö\vürdigt 

* D-ro E. rá plán y i: Ji'ania scienculo de la 
hungara rejorni.epoko la vivo kaj agado de f{ároly 
Szopo>y-Nagy (1797-1868) 

Ká1oly Nagy farmaciisto-ken1iisto, n1atematikisto, 
astrono1no, 0kono1no, pnblicisto estis Ja unna farma
ciisto-1nemb10 de la Hungara Scienca Akade1nio„ Li 
estis elstara, patrolanda kulturanto de la 1nate111atika., 
astronon1ia, ko1nunkultur:a kaj ckonomia fakliteraturoj. 
Li estis iniciatinto de enkonduko de la decirnala ine
znrsiste1no en nia patria. En la jaro 1844 li aCetis de 
Parizo Ja unuan p1ateno-eta1onon, prctigitan de la 
istrumentisto Gambey, kaj gin donacis al la llungara 
Scienca Akaden1io„ Oni povas danki a} li, ke la hungaraj 
farinaciistoj jarn antaú la enkonduko de la edikto (\TIII-a 
lega1 tikolo, 1871) transiris al la g1ampezo-sisten10. En la 
jaro 1835 pro sia 111atematika verko sub titolo Arith1ne
tika li gajnis gra.ndan akadenüan konkurspremion kaj 
farigis n1en1bro de la Akademio. Li riéigis la pai:rolandan 
kaj internacian n1a.t.en1atikan-astrono111ian fakliteratu
ron per siaj scs hunga.raj, du fi·ancaj kaj. unu' ger111an
lingva ,-c1koj kaj no1nbraj fakaj artikoloj. Ekde 1837 
gis 1843 li redaktis la astrono111ian parton de la Jarlibro 
kaj Kalendaro de I--ISA En la jaro 1847 Ji konstruigis 
n1odernan astrononüan instituton por flegi kaj evoluigi 
la hunga1a.jn astronomiajn sci.encojn. Por celoj de la 
1nezle1neja geogra.fia kaj. astronomia instrna.do li re· 
dakiis Globuson Pro lia „n1e1nnnt1a oleogaslarnpo" 
inventita en la jaro 18:37 li devas esti rigardata. kiel la 
unna hungara pioniro de la Ju1niga tekniko 


