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�Kacskovics Lajos gazdasági és pedagógiai író, szül.
Mohorán (Nógrád) 1806. május 29-én, megh. 1891. de-
cember 9. Iskoláit Vácott, Pesten és Gyõrött végezte. Az
1832-iki pozsonyi országgyûlésen Nógrád vármegye egyik
követének oldalamellett bõvítette jogi s politikai ismereteit,
s gróf Berchthold József távollevõ mágnást képviselte.
Constitutionnell címû diétai hír-lapot kezdett kiadni, mely-
lyel azonban Kossuth Országgyûlési tudósításai megjelené-
se után felhagyott. Szentkirályi Móriccal kezet fogva látott
a kisdedóvó-intézetek � ezek terjesztésére alakult országos
egyesület felállításához �, s ennek titkára lett s az egyesület
évkönyveit 1842-ig szerkeszté. A természet-tudományok s
gazdászat már kora ifjúságában erõsen vonzották; családi
viszonyai pedig a jogászi pályára utalták, tehát ügyvéd és
ugyan a kir. ügyészségnél ügyész-segéd lett s e közben fõnö-
két [Fejes Antal], ki a bányamûvelésben tapasztalt vissza-
élések megvizsgálása végett kir. kincstári biztosi minõség-
ben Selmecre s Körmöcre küldetett, õ is oda kísérte. A ked-
vezõ alkalmat a bányamûvelés, ércmosás, kohászat s
pénzverés kezelésének alapos tanulmányozására, s a bá-
nyászat történetének megismerésére fordítá. Ily tárgyú
munkája Az alsó-magyarországi ércmívelésrõl cím alatt a
Tud. Gyûjtemény 1831-1832-iki évfolyamában jelent meg.
Körmöcön a városi levél-tárban is kutatva, ott találta
Zweig selmeci bányamester 1703-1707-ig terjedõ, s a Rá-
kóczi-forradalomra nézve fontos adatokat tartalmazó
naplóját, melyet õ feldolgozva, a Tudománytár 1835. évi
VI. kötetében adott ki. A keletkezõben levõ Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület titkárává választotta. A Gazda-
sági Tudósítások címû egyesületi lapot 1837 óta õ szerkesz-
tette, valamint a Mezei Naptárt is. 1843. máj. 21. a fõvá-
rosban fõjegyzõnek választották. Ez állásában a magyar
nyelv jogos fölényének elismertetésére törekedett. Több
magyar érzelmû elõkelõ polgár, többek közt Szilágyi István,
TóthGáspár derék iparosok közremûködésével megterem-
tette a magyar lovas és gyalog polgári õrséget; ennek részére
a magyar vezényszavakat K. harmadmagával gyûjté és
szerkeszté össze. 1848. országgyûlési képviselõvé választa-
tott s ott volt Debrecenben, s majd Buda bevétele után is-
mét Pesten, hol önkéntelenül miniszteri osztálytanácsos
lett; elment Szegedre is, s a világosi fegyverletétel után buj-
dosó lett, míg végre megkegyelmeztetett, s lett mezei gazda
s gyermekei oktatója. Az 1861-iki országgyûlésre ismét or-

szággyûlési képviselõvé választatott a ferencvárosi kerület
részérõl. Az akkori rövid alkotmányos idõszak beállítása s
az országgyûlés feloszlatása után az újjá alakított kertésze-
ti egylet titkára lett, s míg e minõségében a Kertészeti füze-
teket szerkeszté, a kisdedóvó-egyletnél a nagy érdemû gróf
Brunszvik Terézia emlékére rendezett jubileumon magvas

ünnepi beszéddel lépett fel, mely 1865. külön nyomtatás-
ban is megjelent. 1865. a nógrád-vármegyei törvényszéknél
bírói hivatalt vállalt. Irodalmi tevékenysége fõleg a gazda-
sági s kisdedóvó-intézetek körében érvényesült. Egyik na-
gyobb munkája: Közlemények a kisded-óvás s nevelés kö-
rébõl (Buda 1843). Amagyar akadémia 1837-ben levelezõ
tagjává választotta. Akadémiai székfoglaló értekezése a
kisded-óvásról szólott. Az akadémiában Nagy Iván rendes
tag tartott felette 1892 ápr. 25. kegyeletes emlékbeszédet.
Kéziratban maradt önéletírása 1888-ból s Testõr címû no-
vellája 1841-bõl. A jogtudományi mûszótárhoz s a bányá-
szati mûszavak összegyûjtéséhez s magyarosításához is
nagy adalékkal járult, s a bányászati törvény-javaslat szer-
kesztésében is jelentékeny részt vett. Arcképe azOrszág tük-
re 1862. évi folyama 16. számában jelent meg Marastoni-
tól.�

Kacskovics Lajos a földtudományok1 elsõ akadémikusa
(1806. május 29. Mohora � 1891. december 9. Sõj)

TÓTH ÁLMOS okl. geológus, vezetõ fõtanácsos (Magyar Geológiai Szolgálat, Budapest)

Életének, életmûvének bemutatását a �Pallas Lexikonból� vett Kacskovics-szócikkel kezdem. Ennek
kivonata az �Életrajzi Lexikon� szócikke is.

1 A földtudományt a mai akadémia (osztály)besorolás szerint értem, tehát az magában foglalja a bányászat-tudományt is. Az írás kevés változtatással mege-
gyezik �Kacskovics Lajos: Az alsó-magyarországi ércmívelésrõl� c. kiadvány szövegének bevezetõjével, amely a szerzõ születésének 200. évfordulójára jelent meg
(szerk.: Hadobás S., a jegyzeteket és szómagyarázatokat Tóth Á. és Hadobás S. írta. Kiadó: Érc- és Ásványbányászati Múzeum, 2005)
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Ezekhez életrajzi vonatkozásban is � fõleg az emlék-
beszéd alapján � néhány tényt hozzá kell tenni. Több
nyelven beszélõ, mûvelt ember, a reformkor jellegzetes
alakja volt. AKisfaludy-féleAuróra kör tagja, tehát a ne-
messég, a magyar értelmiség haladóbb, ha tetszik mo-
dernebb részéhez tartozott. Kapcsolatba került Kos-
suthtal, Bajzával, Vörösmartyval, Toldyval és más refor-
merekkel, késõbb Széchenyivel. Végzés után Eötvös Jó-
zsefhez, majd a királyi ügyigazgatósághoz került ügyvéd-
ként. Tagja az 1848. márciusi napokban alakult ún. Köz-
bátorsági [ma azt mondanánk Közrendvédelmi] Bizott-
mánynak, mint arról magaPetõfi számol be (Nemzetõr).
A természettudományok iránti vonzalmával nem volt
egyedül. Kora neves politikusai közül nem egyrõl tud-
juk, hogy széles körû ismeretekkel rendelkeztek e stú-
diumokat illetõen is. Eötvös József, Kossuth Lajos nevét
említem, de SzéchenyiNaplója is tanúskodik e tudomá-
nyokra való � a mainál sokkal erõteljesebb odafigyelés-
rõl.

Kacskovicsot � Székely Lajostól eltekintve, aki mint a
magyar bányász-nyelv megújítóinak egyikét említi nagy
elismeréssel � lényegében nem tartja számon a bánya-
történet-írás. Ennek okát alighanem abban kereshetjük,
hogy a Pallas, s a rá épülõ kis-életrajzok egy nagyon fon-
tos tényrõl nem tesznek említést. Az emlékbeszéd írója
ezt így fogalmazza meg: �E kirándulásban [selmecbá-
nyai] való részvétel képezi tagtársunk életében azon
mozzanatot, melynek hatása alapján késõbb (1837-ben)
ezen társaságnak [MTA] tagjává választatott.� Azaz
Kacskovics az MTA elsõ �bányász� tagja. S ez még
akkor is igaz, ha akadémiai székfoglaló beszédébenmár
új hivatásáról/vonzalmáról, a kisdedóvó intézetekrõl s
nem a bányászatról, nem a bányász-nyelvrõl szól. Érde-
kes tény, hogy még évtizedek múltán is érdeklõdésessel
fordul a geognózia tudománya felé: az Akadémia kézi-
rattára õriz egy kis levélkét (1866), amellyelArany János
� fõtitkári mivoltában � Kacskovics �ásás közben talált
kövületeket tartalmazó� csomagját átküldi Szabó Jó-
zsefnek, a magyar geológia �atyjának�.

Kacskovics világosan látta mûve jelentõségét:
��tudományok� magyar éghajlatán e� tárgyban eddig
még valami figyelmet érdemlõ munka még nem jelent
meg�� Egyet kell érteni vele. Az OrszágosMagyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület a 2005. évet Szentkirá-
lyi Évként, a magyar �bányatan alapítójának� szentelte.
Kacskovicsnak �Az Alsó-Magyarországi Érczbányászat-
ról� c. mûve Szentkirályiénálmajd másfél évtizeddel ko-
rábbi, bár kétségkívül vékonyabb írás. E mû és egyálta-
lán Kacskovics egész életmûve figyelmünkre és tisztele-
tünkre érdemes. Több, a mának s a jövõnek szóló �üze-
netet� hordoz. Csak néhányat említve: �az erkölcsi és
anyagi erõ kifejtésének szent érzete�, �az alapos nevelés
és okszerû gazdaság� igénye, a hazaszeretet. Így fogal-
mazza meg ezt: [Selmecen töltött] �Idejének nagy ré-
szét olvasgatásban, s bányász-mûszavak gyûjtésében töl-
té. S sokáig rejté szívében a hév vágyat, vajha a bánya-
vidékmagyarítására történnének lépések�� � írja 1831.
évben, az akadémia �titoknokának� írott levelében. A
�nyelvbõvítés� �fõ célja értekezésemnek� � írja. A Tu-

dományosAkadémiának is kinyilvánított célja ez volt. A
sumér-akkád vallásos szövegek szerint: a teremtés utáni
névadás azt jelentette, hogy aminek nevét tudjuk, afö-
lött hatalmunk van. A kortársak jól látták: a magyaror-
szági bányászat tényleges magyarításához az út magyar
nyelvûségénekmegteremtésén át vezet.Mélységes mély
a múltnak kútja: az elsõ szómagyarítók magától értetõ-
dõen a magyar mûszaki személyzet, a magyar bánya-
munkások voltak. Kacskovics természetesen nem te-
kinthetõ az elsõ nyomtaposónak, de az úttörõk egyike
volt.

A Pallas-szövegben említés történik a �bányászati-
törvényjavaslat szerkesztésében¨ való részvételérõl. Ez
jelentheti az 1841. évi, meg nem alkotott, de az 1857. évi
� az országgyûlés által el nem fogadott �, de császári pá-
tensként kihirdetett bányatörvényt is, az elõbbit na-
gyobb valószínûségével. Mint arra Székely Lajos (1973)
bányászszaknyelv történetét bemutató írása is utal:
Kacskovics tagja volt a negyvenes években az akadémia
ún. szótárfelülvizsgáló bizottságának is.

A mû a Tudományos Gyûjtemény 1831-32. évi köte-
teiben (Vörösmarty Mihály szerk.), 5 részben, összesen
140 (kb. A/5) oldal terjedelemben jelent meg. Ha össze-
raknánk, egy kisebb könyv kerekednék belõle. Ékesma-
gyar nyelven íródott. Érdekes párhuzamosságok, gon-
dolati találkozások találhatók Kacskovics és Szentkirályi
Zsigmond mûveiben. Táblabíró õsök, Széchenyi István
nagy hatása, bányamûszavak gyûjtése, magyarítása, aka-
démiai levelezõ tagság (1837, ill. 1845), Delius hatása,
országgyûlési követek, mindketten harcolnak a magyar
nyelv használatáért, a bányászat széles körû megismer-
tetéséért. A Pallas-szövegben említés történik a �bányá-
szati-törvényjavaslat szerkesztésében� való részvételé-
rõl. Ez valószínûleg az 1841. évi, meg nem alkotott szö-
veget jelent. Kacskovics a jó köztisztviselõ mintaképe is:
igyekszik minden érdemi döntés elõtt az illetõ szakmát
lehetõség szerint kitanulni.

A mû � a kor viszonyait figyelembe véve � széles ol-
vasóközönséghez jutott el. A �Tudományos
Gyûjtemény� (mint az Akadémia lapja) elõfizetõi kö-
zött az uralkodóval kezdve mindenki ott volt, aki akkor
�számított�. Tényleges hatását megítélni nem tudjuk.

Önálló mû Kacskovicsé? � tehetjük föl a kérdést.
�Munkámnak rendszere nem az, melyet a� Selmeczi
Akadémia követ�� � írja. A nagynevû �bányász�,
Delius hatása természetszerûleg érzõdik, de kételyei is
vannak. Lábjegyzetei több latin, német és magyar (!)
nyelvû elõd és kortárs szakkönyv ismeretérõl tanúskod-
nak. A geotudományi kérdésekben: �a� kõfajok szárma-
zásának s tenyészésének vizsgálatival a természetvizs-
gálóra, Földismerõkre s Ásványászokra� bízza magát. A
szerzõ szándékában állt jelen értekezésén túl �magyar
bányász szó-könyvben�gyûjtésének-fordításának-szóal-
kotásainak eredményeit összefogni.Nagy Iván búcsúbe-
széde �bányamûvelési monográfiának� nevezi Kacsko-
vicsmûvét. A kor viszonyait tekintve valóban az.A saját,
illetve helyi tapasztalatok beépítése alapján is önálló
mûnek kell tekinteni. Szó, illetve fogalom � esetenként
nem jól sikerült � magyarázatai, azonban egy mélyben
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rejtõzõ alapszöveget sejtetnek. Azaz egy német bá-
nyásznyelven (bergmannische sprache) írott � mai kife-
jezéssel � bányamûszaki szabályzatot vélelmezek, mint
szöveg elõdöt. (Ennek föltételezését megengedi az is,
hogy hatalmasmennyiségû 18-19. századi feltáratlan bá-
nyászati írásos dokumentumot õriznek a szlovákiai le-
véltárak). Lehet, ezek egyikét fordította-magyarította-
aktualizálta-lirizálta-lábjegyzetelte magyarrá. De ez
nem von le semmit értékébõl, hisz� az elsõ magyar nyel-
vû szépirodalmimûvek is fordítások. Amegfelelõ, a leg-
inkább odaillõ szó megtalálása � természetszerûleg �
nem mindig sikerült tökéletesen. A magyarítás napja-
inkban is folyik.

Könyvébõl a bányászok néhány szokását s öltözetét
is megismerhetjük. Írásának frissességét, az akkori
mába való beépülését jelzi e félmondat: �hajdan a bá-
nyászok testi fenyítést is kaptak�. Az évben szüntette
meg ui. a törvény � többek között � a bányászok verését.
Roppant érdekesek az esetenként máig tovább élõ, de
többnyire idejétmúlt, jellegzetes nyelvújításkori nyelvi
lelemények (pl. vadfaj =meddõ). Ezekmai nyelvi meg-
felelõjére lábjegyzetben utalok. Néhány esetben azon-
ban megfejteni jelentésüket nem, vagy nem teljesen si-
került (pl. ásványos Gúrok, repke, nemes ászna, 10 feu-
dum, arany sajtgalács). Illetve azt kellmondanunk, hogy
néhány kifejezés (pl. hitvány iromb, válmorzsa) nem is
adható vissza, nem is fordítható le mai magyar nyelvre,
ui. egyes tevékenységek, pl. az érctörés és dúsítás hajda-
ni technológiai folyamatai már nem léteznek. S a hajda-
ni szakkifejezések azidõtájt sem voltak kellõen egyértel-
mûek.

Értékes tudománytörténeti újdonságot is találunk
mûvében. Kétszer is említi a �Sárospataki Ásványászt�,
mint amibõl szakmai, illetve magyar szakmai nyelvi is-
mereteket nyert. E mûre való hivatkozást a magyar
�geognóziai� irodalomban nem leltem. Szépen zengõ, a
bányászati irodalomban legjobb tudásom szerint nem

ismert, a nyelvtörténészek figyelmére is érdemes szerve-
zetnevet is találunk nála: �ékezeti [tk. táró-kutató] tár-
saság�. (�Körmöczi Sigmond György ékezeti társaság�:
Kremnitzer Sigismundi Georgistollner Gewerkschaft,
Urburariatus Cremnicziensis Sigismundi Georgi Stoll-
nensis). A könyv egyebekben rengeteg információt, sok
szép, nemegyszer csak többedik olvasásra megvilágosu-
ló magyar kifejezést tartalmaz. Egyikének-másikának
összevetése ismereteinkkel a jövõ feladata.

A szöveg megértését � a javasolható többszöri olva-
sáson túl � segítik a késõi recenzens lábjegyzetei. Meg-
jegyzem: számukat csökkenteni, de akár növelni is le-
hetne. Igyekeztünk mértéket tartani. Kacskovics szép
magyarításával adjuk át amûvet a késõ kor olvasójának:

Glück auf! � Kélj szerencse!

Ui. E mûvet Hadobás Sándor, illetve jómagam lé-
nyegében egy idõben �fedeztük fel� a legújabb kor szá-
mára a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárában.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
letben Kacskovicsról és mûvérõl szóló 1984. évi elõadá-
som után a Kacskovics-tanulmány megjelentetését terv-
be vették. Sorsa s jelleme Kacskovics Lajost a magyar
történelem fõsodrába vitte. Igaz, hogy az elsõ, aki �
céljától függetlenül � bányászati vonatkozású mûért az
MTA tagja lett, de tettei-életmûve több-tudományú
megközelítést kívánnak. Szélesebb körben õt be- s föl-
mutatni erkölcsi kötelességünk.

Kutakodásom során sikerült rábukkannom leszár-
mazottakra. Kalauzolásukkal megtekinthettem a család
sõj-pusztai, kissé megroggyant sírboltját. Állagának
megóvását, reméljük, kegyeleti kötelességére tekintettel
az MTA segíteni fogja. Azt is megtudtam, hogy
Kacskovics arcvonásai Barabás Miklós festményeként is
ránk örökítõdtek.

Az édesanyja révén Kacskovics-leszármazottMakay
Ivánnak segítségét s barátságát ezúton is köszönöm.

Ellentmondások a megújuló energia körül

A HVG 2006. május 13-ai száma �Szeles sáv� címen a
szélenergia hasznosítás hazai lehetõségeivel foglalkozik.
Mivel a megújuló energiaforrásokból elõállított villamosener-
giát kötelezõ átvenni, és 2005-ben a gazdasági miniszter 23
Ft/kWó-ra emelte a víz-, nap- és szélenergiát hasznosító
erõmûvek által termelt energia árát, a szélerõmû építést az
évtized üzletének tartják, és szinte tolonganak a Magyar
Energia Hivatalnál az engedélyekért.

Jelentõsebb kapacitás kiépítése esetén azonban a Mavir
Zrt. a szélerõmûvek szélsõséges kihasználhatósága miatt a
hálózat esetleges összeomlásától tart (pl. a 17000 MW-os
német szélerõmû kapacitás tényleges teljesítménye egy napon
belül 5800 és 2 MW között is ingadozhat). A szélerõmûvek
mellett azonnal beindítható kiegyenlítõ (pl. víztározós)
erõmûvekre lenne szükség.

A hazai erõmûvek többsége úgynevezett alaperõmû �
például az ország áramtermelésének mintegy 40 százalékát
adó paksi �, rugalmasan ki- és bekapcsolható blokkmindössze
három gázturbinás erõmûben van. De ezeket az európai vil-

lamosenergia-rendszerben (UCTE) vállalt kötelezettségünk
alapján az alaperõmûvek legnagyobb, azaz a 460MW-os paksi
blokkjának a váratlan leállására kell tartalékolni. Tévedés
tehát � állítják a Mavirnál �, hogy a szélturbinákkal földgázt le-
het megtakarítani. Inkább fordított a helyzet: amikor kicsi az
áramfogyasztás � például egyes hajnalokon a hazai 8500MW-
os kapacitásból mindössze 3500 forog �, kényszerexportra
kerül sor, mégpedig nyomott áron. Paradox módon azonban a
törvény értelmében a mintegy 900 MW együttes kapacitású
kiserõmûvek és a megújuló forrásokkal mûködõ generátorok
áramát ekkor is kötelezõ átvenni. Akár 23,82 forintért is kilo-
wattonként, miközben az alaperõmûvektõl 8,50�12 forint
körül lehet(ne) vásárolni.

A megújuló energia termelésének ösztönzését az
Energiaklub civil szervezet is ellentmondásosnak tartja.
Szerintük ugyanis a hazai rendszerbe táplált �zöld áram�
90%-a három fatüzelésre átállított erõmûbõl származik, ahol
az esetenként védett erdõkbõl származó tûzifát alacsony
hatékonysággal égetik el.
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