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MARTIN LAJOS HADMÉRNÖK AKADÉMIKUS MUNKÁSSÁGA
Absztrakt
A magyar hadtudomány kiemelkedő alakja a ballisztikával, rakétafejlesztéssel, hajócsavar-konstruálással, kormányozható léghajó- és
katonai ballonkísérletekkel, illetve csapkodószárnyú repüléssel egyaránt foglalkozó Martin Lajos. Katonatiszt és egyetemi tanár. Magyarországon ő volt az első, aki a repülés elméletével foglalkozott. A
matematika, a gépészet, illetve a távközlés és számos más tudományterület jeles ismerője a Magyar Tudományos Akadémia megbecsült tagja volt. Különböző iskolákon és az egyetemen mintegy ötven
évig nemzedékek sorát nevelte hadiműszaki és tudományos gondolkodásra. A jeles tudósnak 2017-ben lesz születésének 190 éves és
halálának 120 éves évfordulója, ami lehetőséget ad a megemlékezésre.
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Bevezetés
Martin Lajos az Ipartanodában, a Műegyetem jogelőd intézményében a mérnöki karon tanult, majd 1848-ban beállt a forradalom haderejébe. A tüzérségnél a tűzmesterségig jutott. Nagyváradra vezényelték a tüzér főparancsnokságra, ahol a röppentyűk kérdésével
kezdett foglalkozni. A világosi fegyverletétel után besorozták az osztrák hadseregbe, és Nápolyba, az utásziskolába küldték. Az osztrák
mérnökkar akadémiájára vezényelték Bécsbe, ahol főhadnagyként
egy „műszaki iskolaszázad” mértan és géptan tanára lett. Kutatóként
ballisztikai problémák megoldásában merült el, és folytatta a hadiröppentyű tanulmányozását, amelynek tökéletesítésén dolgozott, illetve
vezette a kormányozható léghajó és hadiléggömb kísérleteket.
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Triesztben a hajócsavar elméletével foglalkozott, majd 1858-ban a
rendelkezésére bocsátott gőzhajón – a Habsburg Birodalomban elsőként – hajócsavar-kísérleteket folytatott az általa tervezett bronz hajócsavarral.
A Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben levelező tagjává választotta. Székfoglaló értekezését a „Madárszárny erőzete” címmel
védte. Tanár volt Körmöcbányán, majd a pozsonyi reáliskolában. Matematika tankönyvet írt, ábrázoló-mértani segédletet szerkesztett a
repülés lehetőségének tanulmányozására, s részben ezzel kapcsolatban, a csavarfelületek problémakörének vizsgálatára Kolozsváron a m. kir. Ferenc József Tudomány Egyetemen, ahová 1872-ben
hívták meg a felsőbb matematika tanszék vezetésére. A
csapkodószárnyas (ornithopter) gépét 1871-75 között építette saját elméleti számításai alapján. 1893-ban áttért a „Lebegőkerék” fejlesztésére, amellyel 1899-ben hajtottak végre sikeres kísérleteket.

Ifjúkora és tanulmányai
Martin Lajos 1827. augusztus 30-án született Budapesten, tizenkét
testvére közül hetedikként. Édesapjának ötven hold szőlője volt a
Sváb-hegyen, három háza pedig Budán. A család legfőképpen szőlőműveléssel és bornagykereskedéssel foglalkozott.

1. ábra. Martin Lajos
A budai katolikus gimnázium elvégzése után a pesti egyetem bölcsészkarán tanult két évet, majd az Ipartanodában (Institutum
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Geometricum), a Műegyetem jogelőd intézményében, a mérnöki karon újabb két évet végzett. 1848-ban tanulmányait félbeszakítja, és mint annyi iskolatársa - beáll katonának. (A szabadságharc miatt az
oktatás amúgy is szünetelt, az intézet épületében hadikórház működött.)

Katonai szolgálata és a rakétákkal kapcsolatos kutatásai
Martin Lajost Mészáros Lázár altábornagy seregében a tüzérséghez osztották be. Több csatában is részt vett, és egészen a tűzmesterségig jutott, ami a tüzérütegeknél az ütegparancsnok után a következő pozíció. Az 1848-49-es kemény telet honvédatillában élte át,
mivel köpenye nem volt. Súlyosan megbetegedett, és ezért, mint tábori szolgálatra alkalmatlant, Nagyváradra vezényelték az ottani tüzér
főparancsnokságra, ahol találkozott a röppentyűsökkel. A röppentyű,
mint a kor hadirakétája (raketengeschütze) felkelti az érdeklődését,
és ennek a kérdéseivel kezdett foglalkozni.
A világosi fegyverletétel után viszontagságos bolyongás után megérkezik Budára a szülői házhoz, ahol elfogják, és börtönbe vetik. Háromheti fogság után besorozták az osztrák hadseregbe, és Nápolyba, az utásziskolába küldik iskolaszolgának. Itt az iskolaparancsnok
arra figyelt fel, hogy Martin érkezése után a tisztjelöltjeinek matematika tudása feltűnően megjavult. A legnehezebb számtani feladataikat
ugyanis Martin Lajos dolgozza ki, és külön előadásokat tart a növendékeknek. A parancsnok az iskola növendékeit megbüntette azért,
mert annyira „lealacsonyodtak”, hogy egy közlegénytől oktatást fogadtak el, Martint pedig őrizet alá helyezte.
Az iskolaparancsnok Bécsből kért utasítást a probléma megoldására. Martint kiemelték a közlegényi sorból, és Bécsbe, az osztrák
hadsereg mérnökkari tiszti akadémiájára, a „Genie-Academie”-re
vezényelték, ahol felkészültsége alapján azonnal az utolsó évfolyamra osztották be.
Az iskola elvégzése után hadnagy, majd főhadnagy és egy „műszaki iskolaszázad” (Genie-Schullkompagnie) mértan és géptan tanára lett. Szabad idejében ballisztikai problémák megoldásában merült el. Folytatta az 1849-ben még Nagyváradon elkezdett hadiröppentyű tanulmányozását. Az osztrák hadseregben rendszeresített
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Augustin rakéta tökéletesítésén dolgozott, és egy forgás-stabilizált
rakétát dolgozott ki, amelyet 1856-ban szabadalmaztatott. A hadsereg műszaki vezérkara, bár értékelte a munkáját, nem adott alkalmat a gyakorlati kivitelezésre.

A léghajó- és katonai ballon-kísérletek
Mivel tehetségét meglátták, és az osztrák haderő kutatói épp akkor
foglalkoztak a kormányozható léghajóval, ezért felkérték, hogy
csatlakozzon és legyen vezetője a léggömb-kísérleteknek. Az osztrák haderő a gázballonokat bombázásra alkalmazta. (Ellentétben a
napóleoni francia haderővel, ahol a ballon még csak a felderítés eszköze volt.) ) 1849. július 15-én az osztrák csapatok megostromolták
Nápolyt, ekkor hajtották végre a Franz von Uchatius tüzérségi hadnagy által egy hadihajóról felbocsátott gázballonokkal a történelem
első légi bombázását. (A 10 kg-os bombákat szállító ballonok papírból készültek, és fél órán keresztül voltak képesek a levegőben maradni.) Mivel Martin a léghajózásról úgy vélte, hogy a nagy felület miatt a szélnek kiszolgáltatott, ezért az ezzel kapcsolatos kutatást abbahagyta, s inkább a madarak repülési elveivel kezdett foglalkozni.

Hajócsavar-kísérletek és sikerek a Magyar Tudományos
Akadémián
Részt vett az olasz-osztrák háborúban, és ezalatt Triesztbe került,
ahol a hajócsavar elméletével foglalkozott. Itt jön rá, hogy propellerrel
„gyorsabb járatot” (nagyobb sebességet) lehet elérni, mint a lapátkerékkel. Az osztrák Lloyd hajózási társaság 1859-ben egy hajócsavar
szerkesztésével bízta meg. A trieszti Lloyd-társaság ezért 1858-ban
rendelkezésére bocsátotta a „Verbano" nevű, 60 lóerős gőzhajóját,
hajócsavar-kísérletek folytatására. El is készült az általa tervezett
bronz hajócsavar mintapéldánya, melyet sikerrel alkalmaztak. (Megjegyzendő, hogy a hajócsavart 1836-ban már szabadalmaztatta a
svéd John Ericson, majd 1839-ben megépítették az ezzel felszerelt
ARCHIMEDES gőzöst, így Martin hajócsavarjának elsősége az Osztrák Császárságon belül értendő.) Martin emellett a gőzturbina elvének megvalósíthatóságával is foglalkozott.
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Közben meghalt édesapja, de a temetésre nem kapott szabadságot. 1859-ben megvált a katonaságtól, és hazajött Budára. Itt magánmérnöki gyakorlatot kezdett. Egy középítkezési pályázatra benyújtott kiemelkedő terve felhívta rá a városi tanács figyelmét, és főmérnökévé választotta. A posztra a másik ellenjelölt azonban kétségbe vonta mérnöki képzettségét, mivel az Ipartanodától nem tudott
oklevelet kiváltani. Az Ipartanodától ugyanis a tanárainak és növendékeinek már említett forradalmi magatartása miatt 1850-ben megvonták az oklevél-kiállítási jogot. Az egyetem akkori rektora, egy oklevélpótló nyilatkozattal rehabilitálta ugyan, azonban önérzete nem
tudta elviselni az intrikát, s pályát változtatott. Közben a pesti egyetem a filozófia doktorává avatta (a mai PhD tudományos fokozatnak
megfelelő cím). A Magyar Tudományos Akadémia 1859. november 27-én levelező tagjává választotta. Az Akadémia Matematikai
és Természettudományi Értesítőjében a forgásstabilizált hadirakéták
elméletéről publikált 1860-ban. Tanulmányát a tüzér főparancsnokságra is felterjesztette.

A repülés elmélete, a lebegőkerék és a szélenergia
hasznosítása
A Magyar Tudományos Akadémián 1862-ben tartotta meg székfoglaló értekezését a „Madárszárny erőzete” címmel. Vizsgát tett
mennyiségtanból, erőmű- és géptanból. Néhány esztendőn át (18641868.) „reáltanodai" - latint és görögöt nem tanító, a természettudományok és rajz oktatását előtérbe helyező - tanár volt Selmecbányán
(ahol megnősült), majd a pozsonyi reáliskolában, később a római katolikus gimnáziumban tanított. Magyar nyelvű matematika tankönyvet
írt, ábrázoló-mértani segédletet szerkesztett, s folytatta elméleti kutatásait is. A forgórakéta problémáiról áttért a repülés lehetőségének
tanulmányozására, s részben ezzel kapcsolatban a csavarfelületek
problémakörének vizsgálatára.
Martinnak jelentős szerepe volt a magyar távíróhálózat kiépítésében is. A kereskedelmi miniszter 1868-ban a pesti távírda gondnokává, majd 1869-ben Debrecenben a távírda helyettes igazgatójának
nevezi ki.
Korábbi hajócsavar-kísérletei és számításai alapján 1870. április
11-én az MTA III. Osztályának ülésén megtartja „Az erőműtani
csavarfölületek” című előadását, melyben a „víziszárny csavarfölüle106

tek ellent álló közegben ... tengely körül végrehajtott forgást egyenes
irányban haladó mozgásba, vagy megfordítva”, és a „szélszárny” elméletét tárgyalta 92 oldalon keresztül, integrálszámítást és differenciálegyenletet alkalmazva. Feladata: „a csavarfölületek azon nemét
kitalálni, mely víziszárny gyanánt használva a legkedvezőbb hatással
működik.” Ugyanebben az évben új típusú öntözőberendezést dolgozott ki.
1871-ben Kolozsvárott a távírda igazgatójává nevezték ki. 1872.
február 12-én adta elő „A vízszintes szélkerék elmélete” című értekezését az MTA III. osztály ülésén. A Martin Lajos által szerkesztett,
Tiszafüreden üzembehelyezett „vízszintes szélkerék” éveken át zavartalanul működött. Öntözőberendezés meghajtására alkalmazták.
Utolsó munkahelye Kolozsvárott a m. kir. Ferenc József Tudomány
Egyetem, ahová 1872-ben hívták meg a felsőbb matematika tanszékének vezetésére. A nagyobb anyagi lehetőségeket kínáló gyakorlati pálya helyett, a hajlamainak inkább megfelelő egyetemi tanárságot választotta.
Negyedszázadon át volt az egyetem professzora. Tanszéke vezetése és egyetemi tisztségeinek ellátása mellett, élénk ismeretterjesztő munkát fejtett ki az Erdélyi Múzeumegylet keretében - amelynek alapító tagja volt -, vállalta továbbá az 1755-ben alapított, de
elhanyagolt egyetemi „csillagda” újjászervezését és vezetését is.
1889-ben és 1893-ban a Vallás- és közoktatásügyi minisztériumban
(kultuszminisztérium) az államtitkári pozíciót is felajánlották számára,
de mert a tudományos munka fontosabb volt számára, visszautasította mindkét alkalommal.
A további teljes életét a repülés elméletének kidolgozásával és a
találmányai
megépítésével
töltötte.
A
csapkodószárnyas
(ornithopter) repülőgépét 1871-75 között építette elméleti számításai alapján. Ennek „Sikló” lett a neve. A második ornithopter gépe a
„Sólyom” nevet viselte. Ezekről ezt írja: „A lebegőszárny olyan
szárnykészülék, mely fel s alá csapkodván, önsúlyán kívül bizonyos
terhet a föld színéről levegőbe emelni, ott szabadon lebegve maradni
s a vezető kéz akarata szerint minden tetszőleges irányba elindulni
képes”. A kormányzást csűrőkormányokkal oldotta meg. Azonban
Martin Lajos a többszöri kísérletek során látta, hogy ezek a géptípusok nem működtek megfelelően. Habár megépítette a madárrepülést
utánzó repülőgépeit, belátva, hogy a repülés így nem oldható meg,
érdeklődése a légcsavar és a szélkerék felé fordult.
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1888-tól rendszeresen tartott előadásokat a repülésről a kolozsvári
egyetemen. Martin a „Madárrepülés általános elmélete” című tanulmányát 1891-ben elküldte a berlini „Verein für Förderung der
Luftschiffart” szövetségnek. A kísérőlevélben megjegyzéseket fűzött
Lilienthal 1890-ben kiadott művéhez. Lilienthal erre válaszolt: „Először is hangot kell adnom afölött érzett örömömnek, hogy a madárrepülésről szóló könyvemet oly beható vizsgálatra érdemesítette.” Tudományos levelezést folytattak, és Lilienthal öt levelet küldött Martinnak.

2. ábra. A Martin-féle lebegőszárny vázlata
1893-ban Martin Lajos áttért a „Lebegőkerék” fejlesztésére. Szabadalmaztatta is erre vonatkozó találmányát. A mintát a Magyar Mérnök és Építészegyletben mutatta be 1893. december 12-én. 1895ben, rektori székfoglaló beszédében a repülés kutatását jelölte
meg a tudomány legfontosabb feladatául.
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„A lebegő kerék, ahogy repülőszerkezetét elnevezte, tulajdonképpen egy körbe forgó lapátrendszer, mely a forgási tengely egyik oldalán le vízszintes felé álló lapáttal, míg a másik oldalon élire állítva halad felfelé s így felhajtó erő keletkezik. A lebegő kerekekből kombinált
repülőszerkezethez legalább négy kerék szükséges az egyensúly
tartásáért.” Foglalta össze Gyurka László2: „170 éve született Martin
Lajos (1827-1897) I. rész”3 című munkájában a szerkezet működésének lényegét.

3. ábra. A lebegőkerék modelljének fényképe
Martin öt országban szabadalmaztatta a konstrukciót. A millenáris
kiállításra már nem lehetett a gépet kiküldeni. A helikopterszerű, ke2

3

Gyurta László (1928. febr. 26 – 1997. aug. 1.) az Erdélyi Kárpát-Egyesületet Kolozsvári
Osztályának egykori elnöke, számos erdélyi egyesületnek és társadalmi szervezetnek így
többek között az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészeti-, Nyelv-, és Történettudományi
Szakosztályának tagja.
http://www.erdelyigyopar.ro/1997-4/155-megemlekezes-gyurka-laszlo-kolozsvar-1928februar-26-galbina-szoros-1997-augusztus-1.html
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rékpár-meghajtással működő gépezete 1896 júliusára készült el. Betegsége miatt ebben az időszakban már elég gyenge volt. 1896. augusztus 30-án a „Lebegőkerékkel” próbarepülést hajtottak végre,
amely során – egyes források szerint – 2-3 m-es repülést sikerült végrehajtania. (Ennek az első repülésnek a ténye ma már nehezen bizonyítható tételesen, ám az kétségtelen, hogy Martin lebegőkereke labormérések során mintegy 30 kg-nyi felhajtóerőt termelt.) Martin Lajos ezt a sikeres kísérletet követően a meghajtást szolgáló motor beépítésének és beszerzésének lehetőségét kezdte vizsgálni.
Martin Lajos halála után a kolozsvári Solymosi és Kosch cég gépgyára 25 000 koronáért vállalta a motoros gép elkészítését. Amit soha nem készített el, sőt kevesen múlt, hogy maga a mintapéldány is
oda nem lett. Ugyanis a gépgyár 1901-ben csődbe jutott, és minden
ott levő gépet, tárgyat, tervrajzot, iratot lefoglaltak.

4. ábra. Láris Ferenc szerző – Martin Lajos leszármazottja, a Magyar
Honvédség altisztje - tanulmányozza a lebegőkerék modelljét a kolozsvári történeti múzeumban
Martin lebegőkerekét 1913-tól kiállították Kolozsvárott, az egykori
Iparmúzeum (a második világháború után Műegyetem) épületében,
azonban az 1918-as román megszállás után eltávolították onnan, ezt
követően sokáig hevert a múzeum padlásán megrongálva, elfeledve.
A modell ma a kolozsvári történeti múzeumban található.
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5. ábra. A Martin Lajos által vélhetőleg elsőként leírt csűrőkormányfelület rajza 1874-ből
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Emlékezete
Martin Lajos elsőként gondolt arra, hogy a repülőgép szárnyán
csűrőfelületeket alkalmazzon, melyek hajlásszögének ellentétes
irányú beállításával a gép egyik vagy másik oldalára dönthető és fordulatba vihető. A repülőgép kormányzása, hossztengely körüli jobbra vagy balra döntése, az általa feltalált, a szárnyak külső, hátsó részén levő csűrőlapok nélkül lehetetlen lenne. Elsősorban ezért tartjuk
őt a repülés egyik kiemelkedő úttörőjének.
Jókai Mór - aki nagy érdeklődéssel kísérte kora természettudományos eredményeit - személyesen ismerte Martint és munkásságát. Ez
ihlette meg egy repülőgépről szóló regény megírására. Így született
1872–1874-ben „A jövő század regénye”, melynek főhőse Tatrangi
Dávid, a székely ezermester és feltaláló.
1940 és 1945 között Kolozsvárott egy Dónát negyedbeli utca viselte a nevét. A helyi cserkészrepülő csoport is az ő nevét vette fel.
Martin profetikus szavait máig sokan idézik: „Eddig az ágyú és tüzérség döntött a csatában, ezentúl a repülőgép veszi át a vezérszerepet. Egyszóval a népek nem csak szárazföldön és vízen, hanem
levegőben is fognak egymásra rontani s a hadjáratok sorsa és sikere
nem annyira az ágyuk és bakák, mint inkább a repülőgépek számától,
nagyságától s ügyes vezényletétől fog függni.”

6. ábra. Emléktábla a tudós budavári szülőházánál
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1977. augusztus 30-án, születésének 150. évfordulóján, Budapesten, a Közlekedési Múzeum előtti szobránál ünnepséggel egybekötött
koszorúzást tartottak, ugyanakkor emléktáblát helyeztek el budai szülőházán.
Több összefoglaló mű, lexikon is megemlékezik róla és munkásságáról (Pallas Nagy Lexikona, Természettudományi Lexikon, Űrhajózási Lexikon, Magyar Életrajzi Lexikon). Emlékét megőrzik a magyar katonai-műszaki és a repüléstudományok művelői.
Források
[1]
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