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DR.TÁPLÁNYI ENDRE

szerző n1egen1lél~ezik a hazai repülés hőskorá
nak egyik kie1nelkedö gyrígyszerész-pilótáj áról, és
a budapesti ,,Rokkant
1·epiilőgé_pszerkesztőjérölJ
Sas''-hoz cín1zett- gyógy;;;zerlártulajdo nosról, repii/i}tisztrö/. sziileté.o:;e 100. éves écforclulója all~alntcí
ból. .4 hazai és olaszországi sikerei felkeltették a
kiilfölcli szakeniberek figyelrnéi. Így pl. Lottis Blériot tőle sajátítja el a siklórepülés technikáját. :lz
C!l'iatikával. lcapcsolntos dolciunenturnoit a 1\-lagyar
l\.ii::::lelccdési lVJúzc1un/Ja helyezte~"- cl.

.4

*

Prnclani gyógyszerészi niüköclési adatai
Procla1n Guicló, 100 évvel czelött 1882. szepten1(1)
ber 12-én. született, Fiu1néban (ina Rijcka)
Edesapja Prodnn1 János, a fiun1ei 1860-ban léte,..:;ült „1\ngelc/· (I\ngyal) elnevezésü reá1jogú gyógyszertárnak volt vezetője [2]. /\.lap, középiskolai tD-

nuln1ányaii. valan1int gyógyszerészgya.kor noki éveit szülővárosában végezte. Egyete1ni 'tanuln1únyait
1903n budape.sli Tudon1únyegyete1ne n kezdte.
bnn a 1núrciusi véres polilikai zavargásokban részt
vett. s ezért a pesti egyelen1 fegyeln1i eljárást. indított ellene. I({:t. félévi idötarlan1ra kizárták a pesti
egyelernröl.
Erröl a (~yógyszerészi I(özlöny 1903. évi :~4.
::;zún1a 5fi7. o1dalán a 'következőképpen szán1ol be:
.. f\ Szék·2sfővúrosban ez {:v 111úrcius hób'1n lefnlyl vére.s politikai zavargásoknak egyik iolyan1únya volt. hogy az egyeten1 n~ktora fegyeln1i
vizsgúlatot indított a zavargásban részt vett egyeProdtnn
lcn1i hnllgatók ellen.. többek közölt,
gyógyszerésztanhall gató
GuidcJ fiun1ei illetőségü
büntetésül a budapesti egyete111röl két félévi idő
tartan1ra -clutasitatott." Ezért a _következő óvben a
kolozsvári Ferenc ,József Egyete111re íraLkozott be
Cs olt 1Hü4-ben ffl€gszcrezte a gyógysz0részi (111agi.sler phar1naciae) oklevelei [3]. O.klevelének n1eg;.;zcrzé;.;c után szülüvárosában Bécsben. I\.lagentfurtban volt beosztott gyógyszerész [4}. I(-ét évi
.scgédkezé.s után Zichy-falvúra ('foroniál 111.) -került
a 11.iayering [(ároly „Szent l\1áría" elnevezésü
gyúgyszertárúba. ahol f·2leségül vette a leányát. I-Iúzasságúból 2 gycrn1-ek született Családjával 1stvánvülgyre költözött, ahol bérbe vette Berger János.
1893-ban létesült: ,.IVIegvúltó„ gyógyszertú.ral. Fe!E?sége halála ulún 1910-bcn köliözött Budapestre.
'Nagyi0tényben c.„a.ládi vagyonúból házat vú:súrolt.
!910 lisz(:n i.sn1erke:cl<::tt 1neg Dr. I-Iorrútl1 Ernéh·cl,
(lílB:{-l~J.:!~1) a budapesti I-Iorún.szky-utcai reúliskPlLúsd: Euyhó.: Ferencné: Gyógyúru I·lídap. 5. {'.•vf. Hl.
s::.. 19:12.

la.i (l11<l Vörösn1arty Gin1náziun1) fiz5ka-n1aten1atikai szakos tanárral, repülögép szerkesztővel, a.kiállandó
nek n1unkatúrsúvá, niajd repülögépének
pilótújávú válik. Nagytétényben seg0desJ::edik IHnsifr J. (;éza .,Szentlélek"' gyógyszert{irúban. I\:C:-;iíbb az Esztergorn-n1egyei Dorogon. bérbe veszi
Perl József_. l~Jl:3-ban lét-esült „Szent IVIargit'.
gy(igyszcrlúrnt. 1020-ben n1int háborús hadirokkant <t .. Rokkant Sas" tlnevczéssel gyógyszel'tár
fl.'lúllításra kap engedélyt Pe:o;i.en. a II. kerület 7$1.
...;z. alatt l5l~Ezt az 1H30-as -években - a súlyo.s
gazda.súgi válság idején _kénytc112n volt Paczeh Je11öneh:, a vo1t .,Rón1ai C.-;úszúr" gyógyszertúr tulajdonosának 80 OOO,- Pengöérl eladni, hogy az elúrverezL'.stö1 a nagytétényi házal: n1egn1cntse'''. lH·HL
jUlius 4-ig, halálúig gyakorló g;.'í'1gyszerL,szként tcvékeny.kcdett (l. az 1. ábrát).

1 cibr(!. Procla111 Guídó, g-yóuysz.erés:z-pilóta. rcpiiliíUs:t
arcképe,

Jlrucla1nor. <1 repü1{-.s gondolata n1úr kora ifjú:;úgo1 (na foglalkoztatta. Dr. Szász Tiha1nér lapj.::'1b~1n. [l Gyógy::;zc:r~~.:.;zi Szernl~ben ["4:'] Csik6s :iclLínt1u1 k adott int.e1jú,iüban z.•ln1\.1nd,ia, hogy t€ngcr inel-
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lt'.tí nült fel és gyernv.~kkora óta foglalkozt atta a
gözhajó kereltének a hajtó ereje. l{ésőbb a n1adarak !'{;;pülését figyelte és kapcsolatb a hozta a kerék haj t(i erejével. l\. 25 éves repüléséne k jubileun1ára kiadott 1 ,1\ 1nagyar aviatika hö.skoran CÍrnü -e111lékkönyvben pedig elmondja, hogy hogyan
jött rá a .J\.iiö1nött n1adárral való n1egfigyel ése közben a siklórepül ésre [3].

5-i sz{una szán1o]t be az .. „'\viatikai I-Iírek" cín1ü
rovatában [9].
..lVIa a déli órákban egy karcsú 1nonoplán t pillantott n1eg a korzó közönsége , az Or.:;zágház és a
Duna felett. A levegő vakn1erö utasa: Prodanz Gu.icló volt, aki niár hónapok óta ,kísérletez ett a rákosi repülőtéren egy Hor·eáth Er-nő tanár által konstruált Bléríot-rendszerű n1onoplán on ... Az indulás ideje 12.01 perc volt. ..-'\ következő percben
1nár Újpestről jelentették az .A„ero IClub rákosi telefon állomásán ak, hogy a város felett mintegy 200
méter magasan egy aeroplánt láttak hirtelen a
Duna tele kanyarodn i. A bravúro.s repülés 12 percig iartott. a n1ai 111agyar konstrukc iójú gépek eddig .kétségtele nül legszebb er{.-'dn1énye. Prodarnot
1neleg~n üdvözölték a barátok. A. siker örön1ére
Prodarn és J-Iorváth tiszteletére nagy bnnJ;:ettet rendeztek. ah{1! Proclcnn Guiclót ajündC.kka l
lepték
n1eg. ·· [HJ.

.. l\•Iég vidt.•ld patikus koron1ban történt egyszer,

csókát Hítle1n. Szép nagy példány volt, hát elhatároztan1. hogy kitömön1 és csinálok belőle szobadí.szt... Ezt a n1adaral odaállított am egyik sz-ekrény t•2tej&re ... A..llt csak állt kiter·jeszte tt szárn:-/aival ~s üveg.szemé vel belebún1ul t a világba. Dc
(•gy.szer (n{'D1 tudon1 légvonat okozta-e, vagy a
nvit.ott ublakon hevesen lecsapódó szél?) csak azt
h:llo1n. hogy az {.'n n1adaran1 elkezd 111ozogni, bilk,~ni. I\'lincliúrt lenn lesz a földön gondoltan1
1n71gan1ban ~. dc nen1 ez törti.-nt. ~~\ kitö1nött n1adúr ~t n1agu teljc.'>cn kiterjeszte tt szárnyaiva l szép
la;.;san rn0ltó.súglelje.scn. vagy öt-hat n1éternyire e1n:pü1i. GyiJn;tiirü n1intas7.erü siklórepülé ssel [3J.
Ez c1 v'?k~tlen jelenség adta a gondol~üot Prodn 111 na/; c1 gt'..·ppel val('i siklórepülé s kivitelezés ére

101.

Pruclani, rninl n1úr korábban cn11íletten1 1910ben Dr. I-Ioruáth Ernó taná1·1 repü1őgépkonstruk1fi1· rnunkatár. saként. pilótájaké nt kezdte n1eg pálvafutú.'iúl. lVIár az első próbálkozá s alkalmáva l a
l~ezdetlegt~.s 25 lóerós osztrák Daintler-m otoros gépl:\n.:'l 20-30 1néter n1agasságb an átr-epü1te a ráku.si r;:plilötcre l. .'\ rét végén Procla1n sin1án le:-;zúltt. n1inl egy gyakorlott pilóta, s aztán n1egfor_
clít\·c1 a gt:pél .szabálysze rüen vis-szarepült slarth<Jyzz:lb(' [7J. (Lásd. u 2. ábrát). fiorváth-repi.ilő-

., ábra. Proda111 Guidó gép!!vel.
nár

elől

I-Iorváth

Ernő

ta-

L.:· p,•11,! ~tt<..- el d kirnaga.slú, .;:;redményeit.
1911.
IHivi:::n1ber -!-én. „I-Iorváth III. „A'' jelzésű 35 1ó(;rlis Dai111ler n1oioros gépével Pest felett-haza i vi.~Y.onylatban is e1sönek sikeres repülfst
végzett.
(l;-;z! · napo,..; iclöb;'n I<.óbúnya n1ell€tt levő Rákos!11\.'ZŐrúl !ndult el. 1najcl Újpest, Lúnchíd, a Kiráj\·i Vár. Dunai-ö~sz"2ki.itö vasúti híd, és a lVIüegyet~.:111 f{'Jett r<:nülve Rúkos fr.:10 .szúllt vissza siklóre[8] ..:\ sikeres r€pűl0.sröl Ráhosi Jenő lap.i:1b:i.n '" EJucl.<»pe;..;ti I-Iirlapb:.111 az 1911, noven1ber

1013:3. feb1·uitr

Egy hónapa1 .ké.;;óbb. 1911. decen1ber· 10-én. Prüdcon .szülővárosában a Fiun1e 1nelletti P.ioppi-rét rü! elindulva a Quarnero-i .iböl felett 35-'10 eu..::r
tclke.':i néző előtt Játván_:,ros repülőben1utaiót tartott
[lOJ. SLkere.<:; repüléséről a Budapesti Hírlap 1911.
decen1ber 12 . .szán1a a következőképpen számo1t
be [llj.
„Fiun1~böl táviratozlá k, hogy Prudani Guidó rál;;o.si pilóta, aki nen1rég a Főváros felett is elrepült,
vasárnap délutún fElszá.llást rendez"'2tt I1orváth clT.
budapesti tanár által k0nstruúlt n1onoplánn a1. :-\
petroleun1 gyúr rnögött levö térségen .szállott f.eL
rnintegy 30-40 ezer főnyi közönség jelenlf::téb en.
él kttszeri próba utún a leveg(íbe t 111elJ;:edett. I-Iat
i-:i!(Jn1éternyi .egyenes irúnyba való r0pülés után
:\bbázia felé repült. ahol több r-ernek produkció t
végzett. Prodarn a 7 perces repülé.s után a Danubius-gyóra l rnegkerüli. e. a tér közept-n sin1án leszállt. a közön.sÉ:g leírhalntla n lelke.sed,2se .közepette. Gr. lVichenbu ry István fitunei kor111ányzó lell-:•-:\;;en üdvözölte az aviat.ikust. \lio Ferenc podeszla
(polgúrn1e.ster) a v.áro.<; nevébt'n gratulált, a sikere:> repülésért Proda.rnnaJ..: :t
váro.s szülöttjénel~.
aki elö.ször repül!. Quarnero- öbö1 felett, va.1<1n1int
riorváth Er11ö tanárnak H gép !\on;;trukt orának.
Proclan1 tiszteletér e h.Ctfön bank·2tí vo1t a Belügyn1ini:;zler 1000 koronús díjon kfvüJ, a városi tanács ugyanc.sak 1000 li:oronút. és arnny plakett-::t
adott'·. [llJ. 191~-bcn. a l\'Iagy<.1r Repülőgép Szö\·<;t;--;.0g {~lnök-e pűlrnú.val Jí.s:::ítel~
bronzplak. :;ttet
udon1únyozott. Proclarnna h.. Szü1övúro.sa ptdig ezüstserlcget adon1ún;..'ozoll a köv<::tkezö ftlirattal: Proclan1 Guidóna/.::, Fiun1~ bü.szkt.ség ének aki biztos
1
repüléssel elsőnek 1ebegelt a n1i l><le.s Quarneron l:
f<::lett„ f-1] .•:i. következő évbtn l~l12. januúr aO-ún.
ug,Yana:-:on a .J~forvúlh" III-'.i\
j\:':lz(~sü
g'.Gpével.
an1ellyel Buclape.st és Fiu111e felelt sikeresen repült
Rákos-n1ez ön szigorílolt pi\ötavizsg út tett. [31. Pro_
dc1111 volt <.tz il. niagyur vizsgúzoti: pilóta, cl•..: az
í. 1.c;ö aki n repülést hazai góppc! V{!gezt-e [Gj.
Proda1n hazai. v;:1h1n1ini az oluszor~szúgi sikerei
f;,.;lki'.:Hett~k a külf('lldi .'izak.:::'rnberek t'igyeln1et. 1g:y
Déldúul Loui~; Bll!rioL-(:t i.';. a franc:ia hírt.'.s pilóta
i~lOD. július 25-011. elsőnek .úir.epülie a La IVlanche<.:salo!TlÚl C,:da!.c; l"S Dov;cr között. Blériot c1kü1dt<:
1

1

lett nült fel és gyern1ekkora óta foglalkoztatta a
güzhajó kerekének a hajtó ereje. I\:ésöbb a n1adarak repülésCt figyelte és kapcsolatba hozta a kei'ék hajtó erejével. A 25 éves repülésének jubileu1nára kiadott „t\ magyar aviatika hőskora" cL
111ü e1nlékkönyvben pedig eln1ondja, hogy hogyan
jött rá a ·kilön1ött madárral való inegfigyelése közben a siklürepülésre [:3].
.. i\'Jég vidCki patiku.s koromban történt egyszer,

csókát löt.tein. Szép nagy példány volt, hát elhatúrozta111, hogy kitömön1 és csinálok belőle szobadíszt ... , Ezt a rnadarat odaállítottan1 egyik szekrény t-etz:jére ... i\Jlt csak á1lt kiterjesztett szárnyaivod és üvegszernével belebámult a világba. Dc
egy:;zer (nen1 tudon1 légvonal okozla-e, vagy a
nyitott ablakon hevesen lecsapódó szél?) csak azt
lúin1n. honv az l·n n1adaran1 elkezd n1ozogni, billc'gni. i\li1~~1.iúrt lenn lesz a földön - gondo1tan1
n1a.~a111ban - . dc nen1 <::z történt. .f\ kitömött madúr a n1aga tcljt.'<;Cll kiterjesztett szárnyaival szép
lassan n1éÍt(';:;úgte!jescn. vagy öt-hat inéternyire {~1rcpüll. C1yönyörü rnintaszerü siklórepüléssel [31.
Ez <t vi:lelltn je1'2n.ség adta a gondol~tlot Procio 11u1clf,· <1 gCppel valr'1 siklón:pülés kivite1ezésér('

!Ill.
Prucla1n. 1nint Jnár korábban említetlen1 1910bc•n Dr. l"Iori:áth Ernö tanár, repülőgépkonstruk

t(ir rnunkalún'3akénl. pilótúj.aként .kezdte 111eg pály<ifutú.súL lVIúr az első próbálkozás alkalmával a
kezdetlegt:.:; ~5 lóerös oszlrák Dabnler-motoros gépt:ve! ~0-30 n1l•ter n1agasságban átrepülte a rákosi rt:pülöteret. 1\ rét végén Proclani sin1án le;.:zúllL nünl egy gyakorlott pilóta, s aztán lnegforclitv:1 a gépét szabúlysz-2rüen visszarepült startht1lyzt:1bc [71. (Láscl. G 2. ábrát). Horváth-repülő-

5-i száma .szán10Jt be az „.A..viatikai I-:Iírek" cí111ü
rovatában [9].
..l\'Ia a déli órákban egy karcsú n1onoplánl pillantott nieg a korzó .közönsége. az Országház és a
Duna felett. A levegő vakn1erö utasa: Proda1n Guicló volt. aki n1ár hónapok óta J.;:ísérJetezett a rákosi repülőtéren egy Hor1~áth Ernő tanár által konstruált Blériot-rendszerü n1onoplánon ... Az indulás ideje 12.01 perc volt . .f\ következő percben
n1ár Újpestről jelentették az Aero I(lub rákosi telefon á1Jo1násána.k, hogy a város felett mintegy 200
méter n1agasan egy aeroplánl láttak hirtelen a
l)una .fele kanyarodni. A bravúros repülés 12 percig tartott. a inai n1agyar konstrukciójú gépek eddig .kétségtelenül legszebb eredn1énye. Prodam.ot
inelegen üdvözöJté.k a barátok. l\. siker örömére
Prodar11 és I-Iorváth tiszteletér'2 nagy ban.kett.et: Tencleztek. ahol Procla1n Guiclót ajándékkal
lepték
rneg." UJ].
Egy hónapal J.;:\..~öbb. lfll 1. decen1ber !0-€n. J.JrDclcon szülővárosában a Fiun1e 111el1etli Pioppi-rélró[ elindulva a Qua1·nero-öbiil felett 35-40 ezeT

lelkes néző Előtt látványos repülöben1ut.atót tartott
[10]. Sikeres repüléséröl a Budapesti tlírlap 1911.
decen1ber 12. szán1a a követk-ezóképpen számolt
be [111.
,.Fiun1~böl táviratozták, hogy I_)rodC11n GzLidó r<ikosi pi.Ióta, aki nen1rég .a Főváros "felett is elrepült,
vasúrnap délut<;i.n felszúJlást r-endezett I-Ioruáth d-r.
budapesti tanár állal k0nstruúlt n1onoplánna1. :\
pelroleun1gyúr n1ögött lev(-í térségen szál1ott. fel.
n1integy :30--10 ezer főnyi közönség jelenlétében.
a kétsz~ri próba utún a levegóbe en1elkedett. I-lal
ki!on1é1ernyi egyene„-; irúnyba való repülés után
.·\.bbázia felé repült. ahol löbb ren1ek produkció!
végz..::1.t. Proda111 a 7 perc-es repülés után a Danubius-gyárat 1negkerü1te. a tér .közepén sin1án lcszúlH. a közönség leírhaUülan le1ke,"Sed.fse .közr..:peltt..:. Gr. \VichcnbHrg István fitnnei korn1ányzó lelkesen üdvözölte az aviat.iku:st. 1íio Ferenc podeszta
{polgúrn1ester) cl vúros ncv-C,ben gratulált, a sU;;;eH.:s repülésé1·t Procl(I.11!.nak
e:
VÚ!'(\.S .szülötljéne1\.
aki először repült. Quarn•2ro-öböl felett, va}an1in!
J-Iorváth E'rnö tanárnak a g·ép ku-nsLr·uktorAnak.
PrnclGrn tiszt~lelér·2 h.ftfón bankett volt a Belügy1niniszter 1000 koroná;5 díjon kívül, a városi tanác::; ugyancsak 1000 koronúl. és ~:rany plaket.i.-i.:.'l
adott". fllJ. 1912-ben. a l\'Iagyar Rcpülögt'.:p Szö-

v-::t.:;fg

'' állra. Proda1n Gttidó gépével,
nár

1
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gt>pciv.:._:! 0rt·~· "21 ~: kin1agasló, crcd1n-2nyeit. 1911.
noven1ber -!-én, „Horváth III. „A" Jelzésű 35 Jóerii.s DC1i111lcr 1nCJtoros gépével Pest felett-hazai vi.-:zDny!atban is z:lsönek sikeres repülést végzett.
():-:>:! nc:pn:; idc'.iben l(éib{inya n1elletl levő Rá.kc\Sn1z~zllról indult Z'l. n1ajd Újpest, Lúnchíd, a I<ir.ályi \Túr. Dunai-összeki.itö vasúti híd, é.s a lVIüegye!;_:111 felett n::pülve Rákos t'(.:lé szűllt vis;:,;za siklór-::pülé...;sc·I !UI ..'-\ sik{;r..:s repülésről Rálcosi jenö lapjúban "" !31v:L1pc:sti tlírlapban <::z 1911. nov·:::mber

f:.~lnöke

púln1úv;,:.l díszít•::t.t

b1·onzpluk·2lt.et

ctdon1únvozol t Pro dG rnnak. Szülövúrn:-;a p•.;;dig e:züsl.'ierlcget · adon1únyozott a kÖV{.'tkezö felirattal: Pruclcn11 Guidóirak. F'iu1ne bü;Szke.ség&nek, aki biztos
r<.::pül0ssel e1só1~ek .lebegetl a n1i éd.cs Qunrneronk
fe1ell" [4]. :-\ kíivelkezö •2-vben 1Hl2. január ;30-ún.
ugyanazon a „I·Iorvúth" III,„t\
jelzést\ g0pÉ~vel.
a1nellyel BudapC,"51. és Fiun1e felelt síker-e.sen repült
E8.kos-n1ezőn szigorílolt piJ(iiavi;;. .<;gát tetl. ['.Jl. Pro_
clc11n volt az :>. n1rigyar vizsgúznti' pilóta, dc ~\7.
{_'lsö aki a rcpülé.'it hazai g(:ppcl v-égezk; [61.
Pruda1n hazai. vahnnint az olaszo1·.szúgi sik-2rei
felk;::littt<:k a külföldi .sz:·1k.;:·1nberek figy-eln1ét. Így
o0ldúul Louis Blériot-('t is. a irancia hírz:s pilót:.1
iuoo. júliu:::; :.!5-C:n . ..:lsön{'k i1trepüli'\:· a La IVlunc.:hecs:1101T1át C::daLs &:s Dov;er között. Blériot e1kü1dtt'
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hozzá n1C-rnii.ké!:. hogy Proda111 sil:::lórepük\s'2l lanuln1án:':lOZZ<-L illetve annak tcchni.kújá!: el.sajil!'itsa

r:i. 71.
a hazai Tepülé,s hőskorának legbátrabb,
pilótája volt, a sok siker.e-s bernulalója közepette szenvedett kudarcot is. lly<Cn
kudarc é1·le 1D12. n1ájus 16-án. Fiuméban. /.\. Pioppi-rl·lről J\bbázia f.elé repülve postacsomagot dobntt Je. Voloslca után délre fordult Lovrana közelében orkúns7...erü sirokkó keletl(ezelt é.s a gépét
a h:-ngerbe sodorta. l\llintegy 60-80 n1étert nyílt
t·cngeren Ú;<;zva tett 1neg, majd szeren„cséjére eg:'.,r
arra rnenö vitorláshajó késöbb egy haditenge1·é:-;2eti !.orpeclóhajó íelvette. Prorla1n ,c;zerencséjén::
ki:-;{..'bh .c;érül&."sc-1 n1-::::gúszlt_1 a ba1eset{'t. a:;: aeroplúnja ~1 tengerb{; sü11yedL 1\ repü1ögépct íJ nap
Proclcun

legkien1elkedőbb

111úlva la1ú1f-ák nv::g ~1 búvárok [:1, 12].
.'\ iná.sik kuch:rca 1912. augu.s:r.tus 5--én.

Cri;.:

:-; a_::r;.·búnyán. :'\z Or.s;;.ágo.s iVIagyar Bányú-sza!·i és
i\ oh ús7--<1 ti Egy-::.\sülei: l(Dngre.sszu.sa Ít~l kérl'2 1úl vú:1yu;-; bernutató repüJésre. Poclani repülőgépét vas.'\! nn .szá11ították Nagybúnyüra. Gépe a vasúti szúllít is kiizben n1apo·san n1egúzott é.s a Lt alkatr(:;;z.r: n1-~g-v.;:Jet11edetL Dé1utánra volt ttL~vez.ve a látvúnyn.s n1ürepülé.s. de Proda1n ajánlatosnak tarínt'la. hog;.· dt:'1c16!·t egy prób<-iTepüló.st végezzen . .:\z
úi úz<Í.s kí1v<::t k~~zléb.:::n deforn1álóc1ot:t repü1őgépén-::k
ct,;yensúlyozcí korn1ánya fe1rnondta a szolgúlatoL
a gépe jobb oldalra dölve l-2z-uhanL Proclcnnnt :-'>Ülyn..:: ;::;6rü1é.s.sel kórházba szú11ít:ot:l:ák ['.3. G. 10 14}.

Pruclcunot a sú1yns

repü1ősz·2rencsétlensé_~\:~k

,;-en1

iiirték n1eg ..kedv-f~i: <-lZ aviatika irúnt 11-en1 veti-e cl.
pedig :;1:ül-2i is iig;v'21n1·2zt,::tt-ék. hogy hagyjon fel
kfi]ts,~.c:~?.s { s \'{_'SZf?1y·::s }d:sór1e1:-t";kl;:c1 ['.3. Gl.
1

Proc!an1

tcpiilögépí.crt.·czii

n

101'.:'.-bcn Prndon1. Dr. Y.Tnreáf.h Er11h1,:rl fl:lhona túrs<-L" :s1:.:::Tzödós\ .C••.; 111egl;:czdt-c a saját 1,:on"trukcii'ijú r-::pülögóp(;k k·:':.szítését f:L 101. 'l\Tag:var
T(et"<:.c:'kcdc1rni 1\Iini.s1:t•::riu111 6000 krrronúi ut~11t ki
n{:ki };:osz.z'rCi r,:pü1öp;{>p epn-e-:;;ere [~11. Prorlcun
n1cgi:·2kinteti...::: a:,: 1 Ql'.2-i pú1·iz."i aviai.ikai vi16gkiú1lí:,\st [ s 1nnu1n1(tn;:ainal: ;:;r-c"f1rn-ény-ek-éppcn ö.sE;z.2<.Í!i1;il;1

n1ely
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iJ;;;;z,2ü1.kii:--:i)l!

,.Curtina'' ncvü léghajóval

Prochun az első Dilágháború hadi. }Jilótája
Proclcunnf: az ·c1slí világháború .kit·ö1·ésc :\bbáziában ,_:.rte . .:'\1nint a n1ozgösítást. e1r-encle1ték Prodani
azonnal
:ie1e.ntkezett önkéntes szo1gá1att:éte1re.
1$116-ban került ki az olasz frontra, ahol hadapród
(írn1e;:;tcrré léptették <::Jéí. 14 o.1asz offenzívát hő
siesen végigküzdötte. n1ajd n1egbetegcdvc \Vien·2r
NcutStadt-ba került, ahol késöbb hazai rcpi.ilfíi bcP.<:Zhí.st kapott [~11. 'l'öbb ellenséges TEpülől' n1eg·:-;~1nn1L„;itclt.

''Végül .L\ssiagnná1 a légi harcban .c·C-ppuska !a1á1at0t .knpo!t. Jobb }~{:zét: n du1n-ch1n1 .~n
l,\·ó c1ronc..-:;o1tn. dc fél kézze1 kor111án~'ozv<:1 .sl!dó-

.sikcrc:;cn fö1d.-::t ér·i: f41. Piov;.:1v.~· 1:i)z{:olasz hHdifog~ógb-CL .ker·ülí:. l\-Tin~- ;:;cb0sül1· haclifo,~·Jyoi: a n1ilúnói kórhózbnn ápoliák. Itl-hon h:.i1ó1hír(-t l.erjc.szlctt-l,1c Nekrológot i.s kiiziiH a l\Ta_c:yar :'\.::~ro Szöv-eL-ség ]apjának 1913. n1úrciu.s :2::J-ikí
.sz{:n12 fl'.il. 16 hónapo,c; kórházi .:ípn1i..; u1-ún '!fll9ben. 111int c.:>t:rchadirokkani: kti-i.ili: h;iza f>.s vi:::.sz:it'é-rl rógl fo.~la1kozásúhoz a g:•'<\:-.;ysz0ré:~z-ethz:i: íf)l.
Prodcun Guiclót. n1in!· a hazai r(:pül:~'s .::;lső 1d~'n1elk•..:-d{-) úU.i:iröj;.'.:i lartják .szún1nn
az :n.riai:ikai
;;:~a.kirodal0111ban. l{epülé;:;re úldozi·<t fel 400 OOO ko_
!'Z~pül(~c.:.;:-;c:l

1i~b~n

t·-:inút- ér(\ isa1údi vaq·ynnút· is_

[:-!l 19(-ifl-bcrri uirúi

1v::vcrz:lt ,c:l. ró1'_1 2. ~\:\íI_ ker·í.ile!b·2n ;1, 1\Túíyúsfii1di·in - :tho1 annn.k idejf:n a TC·pü1f:·~>::>i1- -~,z~,irz'zt,:-··

- a Fí-:nn.irn:.::i I-Iaznfias Nópfroni í1~1- En1lékeit. pediQ· <l :vI:1!.!;.'<n· F::iizl-21\:cdési l\Tú7.-:::'un1 íírz"i ;1 1,T;\ros1igc·i.b('!l (:\:\TI. ker. Május 1. út ~f-i. ,;;z,) f1-Jl ..:\1!;1nd/1 kiúllii.úsí anya_gai kiizi·Ht- " rz:pli16:-d-::'chnlk;r
'1n 1!~ll!l1C-ll'i1rn1:1 a.(/.']. á.hráil.
''·~:;~~ ~i;f't

„:„::;,'"'

'""'z;,'""'''''''"'

~ H,.~ 1 ;:, f,l::-tC ~,t;v~:<<-;i ~~4"'->b-l"'.J·~ :d~!I

f,ú fü-~1 nüirnzv d?iutan íi! 3
;; 7: ::;.gy-vah!d m0!k:tl! téref.

1

1iioUa <::z ,21.ső 1dsn1<'.-rcí:ü n1011np1únját. 35 lócrö..::
lJnírn?cr-n1nlorral 111liködöti'. !\. kis Pr0dan1-r:ré'P
~11Jg· volt e n1étc·r h0.S.'>ZÚ. C~yor.::; 11107.g'Úsáv<::l
es
,_,n.ís "\i-bcfil1ítású ::;::{trn:-'aiv;11 k·2lteit Jeltűnést flO}.
1n1:-; tlsi:.;::•n Prociani ki tülése.s hadit"t:pülögép~2L szerk<·:~zt-cu- fi;) 16crö.s Dail11!cr-n10to1TétL a _g-0p
191-1.
f;1vaszúro1 elk-2szli1í. Ez:~cl a _g'éppt.'1 kellett vo1nn

a

0.c: nlinclkcttö n1cgsen1111i;;;ü1L 1\ ~zindíkútu;; r-övid
idei.g való 111liköclés-ének az -::1:-oö v.ilógh;lború ki!iirt„"t: v~;tet!· véget [3].

~

lltv~i

~\

i~llfiil
~.llUmttY

0

repülni Bée.<:;bcn a Sc:hicht-díjér·t. de Dohos lst.vún.
aki a pi1ób1 sz-erepet v.c:í.11alta voina i1 gépet .a star!
«1iítt ö;;.szetörte r101.
..\ vil<lghábon~l előtt F1 rocln-n'I gróf .4.ndrríssu c;yuhíeai. Pnlnnk·y Jen61:cl. Dobro1.·a!I Dczs() ,c;c-pesz.n1l:1·nökkZ'1 és az 1\n.!:.;01-0.o:z!·r{ik Bank_k<J.l szindik;'du.st~

1f:[0;;;íl'e!:t ;1 r0pl.ilő.:..;-épC'k és n10tornk _c:yúr-

i j,-.:;\1·:;.

;\

:~·.dndil\;\f i 1~~

<-:~!;.'

hadi g~p,'.!·

t\ p-~091amm
!

j ' ·L

ílYDRdS bdKU11,

fö-';J-t:0
;\,l'

i
'

~tmO Q

-onti-21:
J..

•

i, ·

-

t

füh4fili fl'({C3i· ,

mcqaliJiotl íll'JiOO~ l!S i \l&lla-iilYii [
b11rn1l1to>4.

le;i<:'.,

,

,.„,,..,, ) ~~~-=:~:;;~:;:;;,-,·~=:~ """''""~"" ~"'- ~:.
·-'
~·6,o v;Jih"1~;. ;rN:Pto\'li'> !M:!t. fi;;;,N,,k<'*"'"· 1
__ „., _ _ _ _ _ _ _ _ _ {-

'

f'.z~r1\{"'.:-1·1.L<:.":! !, •

'.:Töké.s •:úllaJ::itoknak olyan .szc1~v0zet'2. an1elyekben az
<'trul: ,__-,rí(•l:e;;ítú;.;ét. a n~'er.-.;an,vn_c; b.:._';.;:.;.:r:i~-:;-C:t. j~;

kC1i~iis

iroda ve,s;zi (L. fi„ lVIag:var I\Tyelv
·.~íl·l. l. l\:iT/\. 1062 Bp.)

túr<i. 'VI.

l~rt·21rne:zli

áiJra. Prod(un egyik rcpülöbcrn-uiaiújá.nak. plnl:útja
(ilfaaua.-r J(ö:lci;:cdésí l\iIIízcu·ni áHandó kiál.Etás?. anua-

uából).
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Procla1n Giticló gyógyszerészröl, karunk büsZikeszületése 100 éves évfordulója alkalmával
,kell mege1nlékeznünk, és a Magyar Gyógyszerészek
Pentheonjában is inéltó en11éket állítanunk.
ségéről,

c11c1u1a1111cToB. Ta1<: 11a11p. Sncp110 oT Hcro ycno11.'! Tex11111.;:y rI..'lélllllpüBéllll!51. )lO!\Y.'llCHThl CB)!3<1HHb!C e aBl!i1'1'11IUlii pacnn.r10;101:111 11 Bcurcpcl\o,\t ;\\y0cc TpaucnopTa.
U1· . .E. T IÍ p 1ii11 \" i: P/1111·111acisf8
dcrclnpo1enf ()/ lr:<"h1u·,:,if .w·i1~111:cs. Pari

inuoli·cd

i11

fl1n

FII. (:. I'rodam

(7882-JV.ISJ
_"\ coin1ne1norntion is prese11led on phnl't1Hu~iHt Oil'ido

IRODALOM
1. Baradlai János-Bársony Ele1nér: l\. n1agyarországi
2.
gyógyszerészet története II. !{. 671. !. Bp. 19::10. Gyógyszerél{arlowszk.y Geyza-I{oritsanszky Ottó:
szek Zsebnaptára (1905. 140. 1. és (1907) 175. l. Neuivald Illés kiadása. U. a. (1930) 34il. L - 3. A Iviagyar
Aviatika Hőskora 1911-1936. Proda1n Guidó Jubiláris Bizottság, Bp. (1937.) 19-34 1. - 4. Csikós Adá1n:
Guidóról
I-Iogyan lettem repülő? Interjú prodam
Gyógyszerészi Szen1le 2. évf. 1. sz. 5-8 lap (19:-17) l\. gyóg:yszerészetre és a buda5. Sztanlcai István:
pesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok 170. 1. Bp.
(19~35).

-

6. Vajda Pál: /\. magyar repülés történeté-

nek életrajzi lexikona (VII.) Repülés 7. sz. 17. 1.
(1971). Bp. - 7. T/a.jda Pál: Rákosi repülők:, Repülés
7. sz. :1--t L és u. o. 9. 1. (196-!) - 8. Fejét Inire:
I\·Iad{i.r en1berck. Bp. 1917. 62. !. Bíró IHiklós kiadása.
n. Ráko.~i .Je.11ó: Budapesti I-Iírlap :ll. évf. 26:~. sz.
(UHl) nov. 5. 11. 1. 10. Csa.nádi Norbert-Nagyváradi
Sánclor-1Vin1der László: l\ mag;.·ar repülés történet.e
2a .. '.l:l.. -!:~ .. 44 .. 45., 49, 1. l\'Iúszaki E'.önyvkiadó Bp.
{Uli·!l. - 11. Rákosi Jenő: Budapesti :Eiírlap ;~l. évL
12. R.év Pál: Prodan1
29-L sz. (1911.} dec. 12. 10. 1.
Giddó. Élet és Tuclo1nány 17 évf. 44. sz. 2066 (1972) l :l. I{cnuci·cs .Agnes: i\!Iaf,ryar Eletrajzi Lexikon III. köt.
62!l. 1. Bp. IVITA. (1981). - l:J. Táplányi Endre: l\1ai:,1}·.ar
gyógyszeré~zek .'>zerepe a ha7„'lÍ vegyipar és a mű

szaki tud0111ányok fejlesztésében.
0vL D. sz.

:~·16-:3"!7.

:). Tan

.r1

a

11

u:

11cc1uL1t11 11ar1<11.1ru

Gyógyszen:~szei,

21.

l. (1977).

<J)u11.11atft'litT1/J1 .1u1111.11uw11111L"L'I 11u.\11u-

VII. f')•ttiJo 11poÖa.'.t (f,'1'82-19./8).

CKOii au11a1t!IIJ, B.'!<IJiCJlhllél f'íy:1a11C!llTC!\Oii anTCl\11 I\ d!CJ\U;1Ct!CllllOi\IY opny,:-, oc!HJll!!lCpa aEHl<ll{llll !Hl CJiy11a10 10()JICTHCii T"OHOBUllJBJ,J co IUUl crn po;1\J{C!!l!}l. Bc!lrCpc101e

11 1rra;15JHC!\HC ycnexu ni.1:111él:111 u1rrcpec :1apyfícno11i1x

Tallács

Gyóyyszcrtári.

of neronautics. H.is nchicve1uent.s in 1-iungury nnd- in
ltnly n.vckc11ed t!H' intort"si", an1011g others, of /,011i.<1
13lériot, 'vho Hcquircd frotll hi111 ilu„ lceh11iq11ns of gliding f!ight. 'I'he docu11H:nts of :\fr. Prodani's 11cro11tlutie
aehievtHJH~nts have lu:en preserved 111J1011g t.ht• ohjeeü;
of Uie fH.'rn1a11t,11L <'Xhihii.ion of thn Ilu11gnrin11 l\ftl!:·H:u111
of 'I'nu1sporl-Co11i11111nicnt ion ( BudnpPst f.

1lr. E. T 1i p ! ti n v i: /Jic 'IJH1lhck11ri8('/icu f 1//r:uu·
ilu· tccl11iisclu;11 ll'i.,·,'!1_:n..,„/udl1:11 1'11. T<:il. c;r-1'.rlo !'ro•
dr1111 ( !SS:!-~Ul-/S J
V('l'fHSS('J' r•rinncn si(·h lltl t;u/1/(1 l'rorf11111. ch~OHfltltt•!'
\\·ai· 1•in h(•rvorrugeri1l«r l'hnrn1uzt·11t1•11·Pi!(J(.. und Flugzc11µ;ko11sirnktl'Ur (lt~r Ht'lden:t.f'it dP~ ein!u'iniischL•n

'Flug\n)St•us. SPi11e 1·it1IH·i1nisclu·t1 lift(! itnli1.•nisehe11
J;;rfolµt' t'!Tcg!t'll IHH'h die :\ufn1t:rk:-ia1ukt•it ~·nn [.nwis
Blt':riot, dt•i· si(·li \"Ott i!1111 (liP T1:(·!1ník tii·,.; (}!cítf!uges
a ngeeigt H' ! h Ht • :-:l~i t 11 ~ 111 i l· t Jer :\ \"int i k :1.us1u 1l111t:11l 1ii11gi •t !w
de Dokunh'tltulion \\·unle itll L'ngarisehcn J-lut·H~lllll ftil'
\"orkehr...;\\"PSPfl 11nteq.!t~bnu·lit. ,,.o •liest• als stiindig1~s
„·\11sst r1l l11ngsr11nt ti!'inl fungien.

!J-ro E. T 1Í p ! ii n ~; i: Ftll'JJutcii.-;laj kull11n11dnj rf,: /<1
l"/f.rt prll'IO. (J11/drí [Jr<J1(11111- (188'!..
/!l/S) .

/PÍ;nil.•11i .'!f'i!:ncoi.

AnTop ncno.,111HacT B1>1J.ta1ouierocH (j1ap,,1anc1rra-n11110Ta ll au11a-1,::011cTpyKropa 11a 11a.:1hlloro ncpJJo;{a ncurcp-

(Fó1;árosi

{Jrodan1, Hll OlllS{Hnrling pÍOlleer-pi\oj. of j.Jie hcroic gne

Ln

auhH'!J

l'Plll('!1H1ntB

pri U11ido l-'r1Jdu111. la l'bi<u·a

fan11ncii:-;i(i-1iil(1to knj aviudilo-konstn11111tn (lt• !n licn.la
('JHlko de ln pai.rnlaÍ1dn avindo ..Liaj putrolandaj knj
i1aliaj t:nkccsoj \"('kí:.i ankn11 la att:nton rlc Louis ]Jldririt.
kin nlproprigis d!~ li la tt:knikon d(' !n gliíflugo. T,injn

dok1t1nc11iojn ko11(~1~rnantajn ln nYiadon oni Jokigis cn ln
llungnrn 'l't·afiktt :\Iuz1·0 k11j i!i rola" kiel konstnnlaj
1· ks110'/.i(·ia.ir>.i.

822 UYÓfJ!/Szertára, Budapest,
SZTK-gyógyszcrtcir - 108-!)
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