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TKENCSÉNYI-WALJJAPEE£ IMRÉTt a budapesti Eötvös Loiónd tudományé ye- 

tem ny.r.tanárát,az Akadémia levelező tagját az I , osztályba 

a[cndes_tagnak ajánljuk.

Tröncsényi-Waldapfel Imre több, mint másfélévtizedes, a közel múlt 
viharaitól meg nőm szakított, gazdag termésű tudományos munkássága 
olyan tárgykört ölel föl, melynek eredményes művelése rendkívül 
széles leörü érdeklődést és messze elágazó, elmélyedő kutatásokat 
"kíván - hiszen a klasszikus ókor szellemi hagyatéka voltaképen mind
azt magába foglalja, amit a későbbi korok s végső fokon mai modern 
művelődésünk az antik világtól örökölt. Trencsényi-Waldapfel Imre 
kb.6o könyve, tanulmánya, kisebb cikke és birálata Hesiodostól 
Erasmusig és Theokritostól Gyöngyösiig a legkülönbözőbb Írókra, 
forrásokra és korokra vonatkozó kutatások eredményeit tá.rja elénk.
E négy irodalmi munkásságnak csak főirányaira és legjelentősebb 
termékéire utalunk.

"Görög-római m^thologia" c.könyve / 1936/  a görög istenvilágnak 
6s vallásosságnál: a l e g ú j a b b  kutatások alapján kibontakozó képét 
rajzolja meg élvezetes formában, a szerző egyéni állásfoglalását 
is érvényositve. UA göröfj irodalom” /1944-/ elmen modern szempontok 
érvényesítésével tárgyaljjá a gorog irodalom fejlődését az ókorban, 
kiemelve abban azt, ami sajátosan görög és egyben maradandó érték.
®z az önálló felfogásról tanúskodó, szépen ük.girt munka a legjobb 
magyar nyelvű monográfia erről a tárgyról. *2  antik korra vonatko
zó kutatásai közül a 1 e g j,i, 1 ent ŐBebbek a v^rgiliusi eclogákkal kap
csolatosai: /  “Pásztori Maryar Vergilius" 1933./ amelyekkel kap
csolatban ncmcsa!: a görög bukoTilrus Hagyományok hatására mutat 
rá, hanem a theokritosi költészet folklorisztikus hátterét, az 

“antik rcgülést1* is uj világításban mutatja be. A keresztény iro
daion körébe tartoznak a ."Christophoro_s:i-mondára vonatkozó tanul
mányai, melyek kapcsán a l-g^ncta antTk öleméire és az Ábrahám-le- 
genda bizánci hagyományozására is fény derül. A XVI.századi huma
nizmus körébe vezet ‘‘Erasnus és magyar barátai’-' c. könyve /1941 /, 
amelyben a régebbi f. TfogassaT ’szemben azl; bizonyítja, hogy Erasnus 
és baráti körének törekvései a magyarság megmentésére irányultak, 
do a kor vallási és politikai áramlataival szemben nem tudtak kel
lő érvényre jutni. Kutató munkája a magyar irodalom humanisztikus 
h?.gyoöéryainak vizsgálataira is kiterjed. Nemcsak egyes, addig 
ismeretlen forrásokat tárt fel., hanem gyöngyösi müveinek műfaji 
jellegét is uj negviligit '.sb in nut.tja be /Gyöngyösi dolgozatok,
1932• /  mellőzhetjük annak megemlítését sem, hogy az antik köl
tők magyarra fordítása terén is értékes munkásságot végzett, to
vábbá, hogy a klasszika-filológia és a humanizmus-kutatás elvi és 
módszertani problémáival is több izben foglalkozott, hangsúlyozva 
ezeknek az európai művelődés-közösség fenntart-sa szempontjából 
való nagy jelentőségét. Különös figyelmet érdénél nég •’Humanizmus 
és marxizmus” cimü könyve /1 9 4 8 ,/, melyben egyrészt a humanizmus 
fogalmának ókori gyökereire vonatkozó kút tásait foglalja össze, 
másrészt Marx görög tanulmányaival kapcsolatban, a. marxizmus humaniz
musánál: jellemzését adja. Széleskörű, érdeklődésének bizonyítéka 
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l^£ujabban wlc-irfr ''S z t - l in  ón a k ö lté s z e t* /195o/ cinü tanulnánya.
' ’ ' . '

l’r ^ s ú n y i  Waldapfcl ¿drót 'tudós kvalitásai ós eddigi gazdag irodalrd 
nunkassága noggyőződúsünk szerint nóltóvd teszi arra, hogy áint 
Alt?.dóriinknak rendes t?.g^a vegyen x<^sz* a kövo-tLxztib^n
reánk waró íoJcozottabi>,tmrLkáJ>aa#

3udapcst, 195o november 2p»

L ig e ti Laj 0 s sk, 
Moravesik Gyula sk. 
Nóneth Gyula sk. 
Maróth Károly sk.
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Amfiica Erszébet az K .D .P ,  Pártfőitkólájának igazgatója, az Eötvös. 

Lóránd Tudományegyetemen áz újkori magyar történelem nyilvános rendes tanára, 

a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Századok c. folyóirat főszerkesztőjc.

Az újjáalakult Magyar Tudományos Akadémiának levelező, a I I ,  Osztálynak ve

zetőségi tagja , az Akadémia Acta Historica c. folyóiratának szerkesztője,

Andiöö Erzsébet a felszabadulás évől»en közzétett Munkásosztály <5s 

nemzői; c . könyvivel egyike .volt azoknak, akik megalapozták ;a magyar történe

lemtudomány u j , igazi, utón való megindulását, marxista-Icninista értékelését 

történelmünk -nagy fordulópontjainak kijelölésével,, hal adó hagyományaink 

kiemelósóvo.1, Haocalőíu» utmutató jelentősé,gti a Tört'noImi Társulatban tar

tott székfoglalója,-amelyben mélyreható elemzésit adta az ellenforradalmi 

rendszer tört'notirásának: és fölvázolta a marxista magyar történettudomány 

legdöntőbb feladatait.

Közvotlon tudományos munkaterülete a legujabbkori nagyar történelem, . 

Esen-a torülotcn az 1848/49-i forradalomnak és szabadságharcnak, az 1918-i 

• •öí'gítri demokratikus förradalopnck és az 1919-i tanácsköztársaságnak, 

továbbá u Horthy-korszaknak a történetével foglalkozott behatóbban,Idevágó 

munkáit a forrásanyag gondos összegyűjtése, pontos felhasználása, a problémák 

éles felvetése, világos kifejtése , az eredményeknek marxista-leninista 

értékelése jellem zi, egyben az a tény, hogy példamutatóan kapcsolja össze 

• . . 3  elméletet a gyakorlattal és igy történetírói munkásságát teljes egészében 

a szocializmust épitŐ magyar dolgozó nép szolgálatába á llit ja . Ellenforrada

lom ós Bethleni konszolidáció ós Fasizmus és reakció Magyarországon c. tanul

mányai élosen rávilágítanak a nagybirtokosok és nagytőkések Magyrrországának 

ncpelnyomó rendszerére| As egyházi roakció 1848/49-bcn c. murilcája és Hám 

J'nos honárulóvá nyilvánításának előzményei c. ' közleménye a klerikális 

•cakció elleni harcban, le-gutóbb megjelent munkája A c-agyar munkásmozgalom 

7 -1ső világháború alatt a szociáldomokratizmua ellőni küzdelemben adnak 

é’Jc-tí fegyvert a történettudomány munkásai ós a történelem iránt érdeklődő 

dolgozók kesébi^.

Pártfőiskolai és egyetemi működése kiemelkedő jelentőségű az uj 

történószkádorek nevelése terén.

Mindozok alapján akadémiai rendes taggá való megválasztását javasolom,

'.■í.uuatiest, 195C. nciioabor 6.

Molnár Erik s .k ; 

a MTA rendes tagja.



3L«/
Nagy Imre a köfcgasdasági tudományoknak nevezetesen az agrártudomány
nak régi művelője» Mint a moszkvai Agrártudományi Intézet munkatár
sa hosszú éveken át foglalkozott a nemzetközi agrártudomány és kü
lönösen a mezőgazdasági tudomány magyar vonatkozásainak alapvető 
kérdéseivel és számos tanulmányt tett közzé, amolyek a marxista tu
dományos közvélemény részéről megérdemelt elismerésben részesültek,:
A folszabadulás után Nagy Imrénok az olméleti agrártudományról és 
az agrárpolitikáról közzétett könyvei, valataint brosúra alakban 
mogjolont tanulmányai ós előadásai agrártudományi irodalmunk nél- 
külözhotctlen munkái közé tartoznak. Agrárpolitikai tanulmányok 
oimü ez évben megjelent munkájában rendszeres formában összefoglal
ja a marxizmus‘-lenini zmus tanítását az agrárkérdés és a parasztkér- 
dés történeti, közgazdasági és politikai vonatkozásairól* Nagy Im
re kitűnő ismerőjo a magyar mezőgazdaság‘múltjának és jclönénok» 
Munkáit magas olmóleti színvonal és a marxista agrárpolitika gya
korlati alkalmazásainak állandó felmutatása jellemzi,

Nagy Imre, mint az Agrártudományi Egyetem rendes tanára a marxista 
agrártudomány fiatal kádereinek nevelésében is élénken résztvesz 
és tevékenységével nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy ű téren 
különösen égető káőerhiányunk terón javulás álljon ölő.

Nagy Imro érdomoi a magyar népi domokráoia mezőgazdasági politiká
jának gyakorlati ke résztülvitelő torén annyira isme rét esők, hogy 
nem tartom sziiksógesnok azokat részletesen ismertetni.

A mondottak alapján indítványozom., hogy a M»T.Ao IIo osstálya ja
vaslattal járuljon afe ozévi közgyűlés ólé Nagy Imrénok ioveloző- 
taggá való megválasztása érdokéboni Mogválasztása jelentős nyere
ségét fogja jelenteni az Akadémia tudományos működésének.

Budapost, 195oo novomber 6.,
dr3Fogarasi Béli; sk„ 

a Magyar Tudományos Akadémia rendos 
tagja, a II, Osztály eliiöko.



DR. JÁNOSSY LAJOS.

D r .^Jánossy Lajos, aki^tanáremberek fia , jelenleg 38 éves. 

Becsben végezte a középiskolát, Berlinben a tudományegyetemet, ugyan
ott szerezte meg doktori oklevelét r "Eine neue Zählrohr und Koinzi- 
denztheorie" cimü dolgozatával. Már akkor kozmikus sugárzással fog— 

lalkozott, Kolhörster professzor mellett. 1937 után Londonban, majd 

Manchesterben Blackett Nobel-dijas fizikus professzor mellett dolgo-- 
zi’~., később kozmikus csoportot vezet. Közben-közben egyetemi kollé
giumok, előadások tartásával is megbizzák. 1946 óta Dublinben, az 
ottani Akadémia tudományos kutatóintézetében működik, mint akadémiai 
tag, a kozmikus iskola vezetője és professzor.

Tudományos dolgozatainak száma meghaladja a negyvenet. Mind a 
Awozmikus sugárzás valamilyen vonatkozasaval foglalkozik, mégpedig 
kísérleti és elméleti oldalával egyaránt. Nem egyszer az elmélet mate
matikai módszereit istárgyalja és fejleszti. A kozmikus sugárzás nagy 
tudományos témái közül a levegőzáporok, mégpedig különösen az átholo 

és kiterjedt záporok körül Jánossy munkáinak úttörő jellege van. Nagy 

koincidenciaberendezésekkel végzett vizsgálatait az áthatoló levegő

záporokban előforduló elemi részecskék természetére vonatkozólag igen 
sokat idézik. Újabban a mezonkeltés és a levegőzáporok problémáinak 
kvantitetiv tárgyalássán ért el nagyobb eredményeket.

Javasolom Jánossy rendes taggá való megválasztását.

Novob^fzky Károly-a,k, r.tag. 
Kovács István s .k . lev.tag. 
Dr. Gombás Pál s .k , r.tag, 
Rényi Alfréd s .k . lev.tag,,



/1 6 / Penetrating Non-Ionizing
Cosmic Ray Particles

/with Rochester/ Nature 148 531 1941
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Publications by I L.Jánossy. 

/ I /  Zählrohrinvarianten Z .f.Phys.

/2 / Richtungsverteilung der
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/Dissertation/ It 99< .... 369 1936
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/6 / Zählrohr und Koinzidenztheorie II  2 104 68 1936

* / 7 /  Über einen möglichen Effekt 
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/8 / Investigation of shower 
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4-/9/ Penetrating power of shower 
particles • Proa. Cemb . Soc. A 34 614 1938

( /10 / Nature of extensive Cosmic 
Ray showers /with A .C .B . 
Lovell/ Nature 142 716 1938
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particles Proc.Comb .Soc, A 35 616 1938

4 /1 2 / Photon component of Cosmic 
Rays /with B.Rossi/ Proc,Roy. Soc'. A 175 88 1940

/13 / Penetrating Cosmic Ray Showers 
/with Ingleby/ Nature 145

r 
: t

511 1940

/14 / Production of secondaries by 
non-ionizing agents 

/-'ith Rochester, Bound end 
Rossi/ Phys. Rev 58 761 1940

/1 5 / Cio.ud chamber invostigrtion 
of Penetrating Showers 

/with Rochester and McCus^.sr/ Nature 148 660 1941



/4 9 / Multiplciti es of meson showers

f  /5 0 / Further investigation into 

lural production /with 1/V. 
eitler/

/5 1 / On the absorption of a 
nucleon cascede

4- /5 2 / Note on the fluctuation 

problem of cascades

/5b / On the lateral spread of 
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\ '
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; '* * 't  1 .
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Helv. Phys, Act. 23 417 1950

Proc, Ir. Ac. j33 A No 11
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" /appeared 1950

recently/

" 1950

" in. the press
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Act. Phys. Hung, in the press

f. Adv. Studies, Dublin 1947

Pilot Press London 1947 
also Polish edition

Clarendon Press Oxford 1948 
2nd ed. Oxford 1950
also Russian edition.

/5 9 / "Cosmic Rays and Ifelear Physics" 

*  1601 "Cosmic Rays"
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Showers /with Broadbent/ " A 192 1948
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/with J .G . Wilson/ Nature 158 450 1946
%
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/42 / Nature of ■pene'trating t)articles " 163 181 1949

/43 / Scattering by a nuclear poten

tial /with J.McConnell Proc. Ir Ac. 52 1949

-5-/44/ Absorption of meson producing

nucleons /with W. Heitler/ Proc. Phys. Soc. A 62 374 1949

/45 / Penetrating particles in

showers "Cosmic Rays" Coulsten Papers 1949

p. 103

A-/46/ Size Frequency Distribution

of nenetrating showers Proc. Phys. Soc. a 62 669 1949

/4 7 / Exteivsive penetrating showers

1 th Rochester and Brosdbent/ Nature 155 142 1945

/48 / Negative Prjton /with J .

McConnell/ » 159 355 1947
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Magyar Tudományos Akadémia I I I . Osztálya 

B u d a p e s t  r

Tekintetcs Osztály!

Most, hogy lehetőség nyílik uj Akadémiai tagok választanára, tisz
telettől, javasolom Dr0 Budó Ágoston szegedi ogyotoni tanárt,

Budó Ágoston R’ dapoatcr- született, 37 évosT Tanulmányait a búdapos- 
ti Tudonányogyetemen végezte 1932-től 1936-ifi. Már kora if juságában 
no^nutatta érdeklődését és kivótolcs tehetségét a fizikai kutatásokat 
illőt őcn, Munkács áfának olső csoportja a nolokula színképek köréből va
ló, második csoportja pedig a molekuláknak r.agyfrekvenciáju elektromos 
tőrben való viselkedésévei foglalkozik. Első értőké zése még egyetemi 
hallgató korában készült a felejthetetlen Schmid'Rezső irányítása 
alatt álló Spelctroszkopiai Laboratóriumban^ 1930-ban egy évet töltött 
ösztöndíjjal a berlini Kaiser Wilhelm Institut-ban Debye vezetése mel
lett és munkásságának második iránya innen veszi kezdetét. Hazatérése \ 
után eey darabig kisegítő tanárként működött egy tanonciskolában, majd 
egy közép iskolában,. ,194o~ben tanársegéd lett‘a budapesti Tudományegye
tem Gyakorlati Fizikai Intézetében. l9'+l-ben, 27 évo;s korában ogyetomi 
magántanárnak habilitálták' a budapesti Tadományégyetemen a "Molokulák 
fizikája" cimü tárgykörből, majd nor sokkal később a szegődi Polgári- 
iskolai Tanárképző főiskolára nevezték ki főiskolai rondos tanárnak.
Ttt működött 1949 tavaszáig, amikoris a debreceni Egyetem Elméleti Fi- 
•ikai tanszékére nevezték ki nyilvános "endos tanárnak, majd 1949 őszén 

ugyancsak nyilvános rondos~tanárnak nevezték ki a szegedi Egyetem Kí
sérleti Fizikai tanszékére. 195o élőjétől kezdve a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából idejének egy részét az akkor még műegyetemi, je
lenleg Központi Fizikai Kutató Intézet Spelctroszkopiai Osztályán töl
ti, ahol a kutatások irányításában vesz tevékenyen részt. A YKM megbí
zásából a "Mechanika" cimü tankönyvöt irja6 Tagja a Magyar Tudományos 
Akadémia Fizikus Bizottságának.

Doktori szigorlatát közvetlenül absolutóriuma után 1936-ban tette 
le "Summa cum iaudo" eredménnyé!1,,

Budó Ágoston munkájának tanulmányozása közben a született fizikus 
tehetség.) bontakozik ki előttünk» moly tehetség páratlan szorgalommal 
és munkabírással párosul. 3uúó Ágoston a jolcnlog Magyaíországon működő 
fizikusok Között olőkolc helyet foglal ol és szerény véleménycm alap- 
; én a Magy .Tud - Akadémia Búd óval nyoroségro tenne szert. Ezért Budó 
Ágostont a Magy „Tud ..Akadémia levelező tagjának javasolom.

Tudományos munkásságának ismertetését, megjelent értekezéseinek jegy
zékét mellékelem, !

.. dr,Kovács István s„k, 

a M.Tud»Akadémia levelező tagja 

Gyulai Zoltán s 0k» Iev,,tag»

Sz,Nagy Béla s 0-k  ̂ 7 jv.,tag,.

Kalmár László sekt, lov.tag.



Budó Ágoston tudományos munkái.

Budó Ágoston tudományos dolgozatai két csoportra oszthatók. Az' 
egyik csoportba tartozó munkák a molekulaspektrumok köréből valók, a 
másik csoportba tartozók pedig molekuláknak“nagyfrekvenciáju elektro
mos térben való viselkedésével foglalkoznak.

I . A molekulaspektrumok köréből való dolgozatok: .

1 , /  Intensitátsverteilung In den“'Z«emanlcoőiponé’nten von -^tBanden' 
/Zeeman, Verhandelingen, Haag, 1935.,165-174.lap. /  Azok a számítások, 
amelyeket a molekulák enorgiaállapótainak mágneses tárbon való felbom
lására vonatkozólag mások végeztek, egymagukban'nem voltak elegendők
a ^Tí-sávoknál kisérletileg tapaszitalt Zeoman-offektus értelmezésé- 
ro. Ezért Szükségcsnok mutatkozott az ogyos Zooman kompononsekben az 
intenzitás-eloszlásnak /mint a mágnosos kvantúmszám függvényének/ a 
megvizsgálása és a dolgozat az orré vonatkozó, a kvantummechanikai 
perturbáció-elmélet módszereivel véghezvitt számításokat tartalmazza.
A nyert eredmények'alap3án azután sikerült az NO molekula úgynevezett 
t sávjain vizsgált” meglehetősen bonyólult Zooman-jelénség főbb véná
sairól számot adni. /R.Schmid, Zoeman, Verhandelingen, Haag, 1935., 
1 7 5 ./ ,

2 , /  Jbor dió Triplott-Bandontormformol für den allgemeincn inter-
mediáron Pali und Anwondung dersclbcn aufdio B ?\\ 0 3j7 -Terme des”
N2 ~ Molekülc /Zeitschr.f.Phys. 96.. 1935.»219-229/. A kétatomos mole
kuláié triplott ónergianívói, mint arra a molckula-spcktroskopusok 
többször utáLtak, a Kund-félc a és b osotelc' egyikének sem felelnek meg,' 
hanöm növolcvő rotációs kvantumszámmal az a-tól a b- eset fölé közeloa- 
nok, de‘az ezt loiró kvantitatív összefüggés hiányzott. Ezt az össze
függést, vagyis a termeknek a J rotációs kvantumszámtól való függését 
vezeti lo a szerző a fenti dolgozatban s a kapott formulák birtokában 
megadja a módszert arra, hogyan lehet a termek rotációs állandóit a 
mérési adatokból pontosan meghatározni. A módszer alkalmazásaképpen' 
megadja az N2 molekula 3 3j[ és 0 3í temjeinek rotációs állandóit,' 
továbbá a nagyszámú mérési adatnak az elméletileg számított értékek
kel való t áblázatos összehasonlításával megmutat ja, hogy a kottő'kö- 
zött igen jő megegyezés van. - A kidolgozott eljárást a mólókula-spek- 
troszkopiában általánosan alkalmazzák a triplet-termek rotációs állan
dóinak meghatározására.

3 , /  Dic 'Rotationskonstariten 3, D und T'dor 315 -Termo von TiO, C2 ’
CO PH, ALH, NH /Zeitschr.f.Phys.98. 1936., 437-444/. Az előző dolgo
zatban levezetett torm-formula alapján a szerző ebben a dolgozatban 
további hat molekula -temjeinek rotációs állandóit számítja ki" 
és sok mérési adatot hoz fel annak'illusztrálására, hogy a tern-for- 
nula ezeknél a molekuláknál is nagyon jól egyezik a tapasztalattal.

4".'/ A"'tripl'ott-'molekulátormolcrol és a triplet-sávok intenzitásáról, 
/A El.Tud .Akad .Mát. és Termés zottudományi értesítője LIV. 1936., 387- 
4 1 1 ,^Doktori értekezés./ Ez a dolgozat az előző kettő eredményeinek 
egységes szempontból yaló levezetését tartalmazza s ezenkívül megálla
pítja a triplet-sávokban várható intenzit ásclo'szlás főbb törvényszerű
ségeit is. .

5 . /  Über dón Zooman-Effekt' dér atmosphariscHon SSúcrstoffbandenli- 
nien: Schmid Rezsővel együtt. /Zc-itschr .f .Phys, lo 3 .. 1936., 25o-262/' 
I t t  a szerzők először azokról a kísérleti vizsgálatokról számolnak t e , 

amelyeket az átmoszférikus oxigén sávok Zooman-effoktusára vonatkozó
lag a Műegyetemi Fizikai Intézet nagy elektromágnesével végeztek. 
Ezenkívül azonban a kapott mágneses felbomlás elméleti -értelmezését 
is odják, ami finomabb kvantummechanikai számításokat tesz szükséges
sé tekintve, hogy a megfigyelt sávok az és 3^ elektront ormok kör.- 
ti átmenetekből jönnek létre, a 3^ term mágneses felbomlásánál pedig
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az ogyos .-olokt'roasp4í&olcao!c ogyrzással való kölo’sönhatását. i.s-.f igye3.őri
be kall ‘venni. -„v— }, " 4, ”

6 ; /  Rotatiönss-t.3?úlctur von- . > - >f - Bandcin / Zoitschr.f .Phys.1 o . ,  
1937>,‘ 73-8o/. Az ioixizált oxigónmolakúba /<)£/ .színképében ¿leforduló' 
ogyik, addig meg nőéi-- analizált sávrond szór kvart ott termők Icözti átme
netre engedett következtetni-, ' Hogy a sávrondszor rotációs analízisé
nek elvégzése lehetővé váljék, a szerző mogáll pit ja ,. hogy milyennek 
kell lennie cgy 4~\ s '
a- és ^liternek fólbonlá 
vonalainak 1 nt e n z i t -.as elesel
/Phil.Trans.Roy.Soc.London, 237f 1938», 471-5ol/, aki a fonti elvrend
szert később kianalizálta, sürün hivatkozik.

7 ; /  Intönsitátsformcln flir dió Triplettbandon /ZoitsoW#vf.Phys. 
lo5.~f -.1937.. 579-587/« A szerző óbbon a dolgozatában a' - ->ljós 
'l’jr - 3jj"sóvókban levő intenzitásaloaz 1 ásra explicit kifejezéseket ve- < 
zct le éá Özeket összohasonlitja azokkal a fotometriai utón nyort ér- 
tékekkel,"amelyeket"kevéssel azelőtt N~o l a n  és J e n k i n s 
/Phys.Rév.5.0,», 1936., 943 ./ publikáltak. Az összohasonlitás a kisérlof- 
ti és az elméletileg nyort értékek közt kvantitatív szempontból is jó 
megegyezést mutat.

8, /  Übor dió Singulott-Tri'p lótfstőfúngon in Daíidouspoktron) Kovács 
Istvánnal együtt /Zoltsohr.f.Phys. lo9. r 1938.,393-4o2/. A szerzők ki-" 
mutatják, hogy H sávos színképekben tapasztalt perturbációknak egy bo
nyolultabb / t . i .  szingulott-triplott tera-átmotszósnok tulajdonítható/ 
csoportja kvantitat ivó tárgyalható, ha az egyes elektronok pályainpul- 
zusa és spinje közti kölcsönhatásokat ’í kvantumnochanikai perturbáció 
elmélet módszereivel figyelőmbe veszik. A perturbációra kapott kísér
let i adatokból a perturbáló torm rotációs állandói meghatározhatók. A 
kidolgozott eljárást a szónmonoxid molekula A 1» tbrmjén tapasztalt 
perturbációra alkalmazzák és a perturbációt okozó 3c- term rotációs 
állandóit kiszárait ják< ” v‘ ( j

9«/ Übor dió Stőrur.gen zv/isohon £ - Termen vcn"vorschiedc nor 
Multiplizitát; Kovács Istvánnal együtt /Zoitschr.f.Phys. 111 .. 1939., 
633-639/. Ez a dolgozat az előzőben lefektetett alapokból kiindulva 
a sávog szinkópokon'található további perturbációk közül a 
és a - 4jr torm-átmotszóseknél létrejövő perturbációk menetére vo
natkozólag állapit mog kvantitatív összefüggéseket.

ló .-1 1 . /  Iarconsitatsverteilunr.’ in dun“0.uart'ótt-Du'5lott-Bandőn I.

amelyekről az egyik o lelet ron állapot egy dublott, a másik pedig cgy 
quartott-állapot . A számít ásoknál a molokula-sajátfüggvények szlmnot- 
riatula jdonsagainak ismerete szükséges, ezért a meggondolások egy
1 1 wl I .  ^ ^  ^  w  «■ J w

nonkret, három elektront tartalmazó modellhez fűződnek.
. j ’jber dio/V- Verdopplüng dér *7T ^crme; Kovács Istvánnal együtt 

/Physik.Zeitschr, 45. r 1944., 122-127/. A molokulaspokt'rümok"vonaíai- 
nak egy igen kis felbomlása több esetben a termeknek u.n. -felbomlá
sára vezethető viesza.HEz a dolgozat V a n  V 1 c c le általános el
mélete alapján a 4(| — torn~rt* -felbomlására .vonatkozólag kvantitatív
összefüggésekét állapit meg. Az”erre vezető elég bonyolult számítások 
a kvantummechanikai perturbáció—elméleten alapszanak és annak alapos 
ismeretéről tesznek bizonyságot. A nyert eredmények, mint K o v i íí
méréseivel való összohasonlitások mutatják, jól egyeznek a tapaszta- 
lei ü ij a l  •
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13 ./ Oxi thS Theory~of Accidental Pródissociatlon; Kovács Istvánnal 
együtt /Journ.of Chem.Phys, 15. f 194-7., 166-173/. Ez a munka a mole
kulaspektrumokban megnyilvánuló predisszociácíós jelenségek egy érde
kes fajtájának, az eddig részletesen'nem vizsgált accidentális 
prodisszociácioriak az elméletét adja, amennyiben a molekula két disz
krét és cgy folytonos term-sorozatáüak egymás közti kölcsönhatásait 
vizsgálja.'Ezekkel a vizsgálatokkal, amelyek már a kvantummechanikán 
tulnonőlog, a kvantum elektrodinamika tárgykörébe is belenyúlnak, si
került az NO molekula spektrumában tapasztalt intenzitás-anomáliákat 
megmagyarázni.

I I . A molekuláknak narTyfrokvonciá.iu elektromos térben való 

viselkedésével foglalkozó dolgozatok:

1 4 ,/”RolaxatiönsZóit und‘Molokülgö'staltj S#Miyon,oto-val együtt
/Phvsik. Zoitschr.3 9 .. 1938.,587-538/. Dipo¿folyadékoknak' /pontosabban 
dipolmolokulákból olló anyag nem poláris folyadékban való oldatának/ 
nagyfrekvonciáju elektromos térben való viselkedését főbb vonásaiban " 
a D o b y 0 - félő elmélettel lehet loirni, E szerint mind a diclckt- 
romös állandónak, mind a dieloktromos veszteségeknek az elektromos 
tér frekvenciájától való függését /diszperzióját/ lényegében a re
laxációs-időnek nevezett paraméter szabja meg, amely a gombaiokúnak " 
tekintett noleküla sugarát, a folyadék viszkozitását és a hőmérsékle
tet tartalmazza, A fonti dolgozatban a szerzők D c b y o berlini 
intézetében végzett mérési eredményeikről számolnak be s arra a meg- '' 
állapit ás ra jutnak, hogy a tapasztalattal sokkal jobb megegyezést kap
ná1:, ha az eredeti D"c- b y ö felo elméletnek ollipszoid-alaku mole
kulákra vonatkozó, F. P e r r i n -tői származó általánosítását vo- 
saik alapul. ~

l!?./Anomalo Dispersion und froie Drohbarkeit /Phys. Zoltschr. 3 9 ..
1938., 706-711/# A szorzó a D 0 b y 0 féle elméletet kiterjeszti 
azokra a niadinkább az érdeklődés előterébe kerülő esetökre, amelyek
ben a molekula szabadon forgó dipól-csoportokat tartalmaz. Azt kap- 
ja^ hogy ozoknok a Elolokuláknak a visolködése már csak több rolaxációs 
idővel jellemezhető. Azt is nogállap it ja, hogy a dieloktromos veszte
ségeknek az" ilyen molekulákat tartalmazó anyagoknál kisobboknok koll 
lonniök, mint a hasonló nagyságú merev molekulákból álló anyagólénál.
Ez az, utóbbi következmény gyakori'.tilóg is fontos a nagyfrekvonciáju 
technikában használt szigetelőanyagok készitése szempontjából, - A 
szerzőnek az elméletét az ezzel a problémakörről foglalkozó kutatók 
nind felhasznál j'áfé* mérési eredményeik diszkussziójánál,

16,/Einfluss dör Molokülstruktur auf dió dioloktrischo“RölaxatIor,;; 
E.Fischor, F.Oj"Frank és~S, Miyamoto-val együtt /Zoitschr.f.techn.
Phys. 12 . f 193S*,531-534/. Az előző két dolgozatnál említett tárgykör
ben folytatott kísérleti vizsgálatok orodmc'nyoi és azok értelmezésű
a- D q- b1 y c elméletnek P c r r i n - t ő l é s  . 3 u d o-tól származó 
általánosítása alapján. /A  Dautscho Physikalischo G-esellschaft 1938- 
bán tartott üléssorozatán előadta E. F i s c h o r . /

17./Einfluss dór Molokülform auf dió dioloktrischo RólaxatIón; 
E.Figcher és 3. Miyamoto-val együtt /Phys, Zeit schr. 4-o, . 1939.., 337- 
345/. Ez a- dolgozat a dieloktromos rolaxácio-jelenségüknek' a moleku
la alakjától való függését teszi'pontos vizsgálat tárgyává; a szerzők
nek D o b y o intézetében az 1 , 8 -.éö 2,3 - dikloranthrachinon-. 
molekulákon végzett méréseiből adodó;‘:-relaxációs időket összehasonlít
ja p o r r i n - féle elmélet alapján számított órtokokkel és ki
elégít ő megegyezést talál, Ezon kívül a P o r r i n -fólo formulár 
kát a gyakorlati alkalmazások céljára alkalmasabb alakra hofcza'cs ogy 
interpolációs táblázatot közöl, 1 amelyből a relaxációs idő /mint a 
molokula-modcllül szolgáló ellipszoid tongolyviszonyninak függvényei/

.közvetlenül leolvashatók. Végül tartalmazza a dolgozat a P 0 r r i n 
folo plmólőttnek ogy másik utón si’yort, rövid levezetését is.



18 ./ Einfluss dór Molekülforn und frei dfehböror Dipólgruppon auf 
dió Dioloktrischo Rolaxation /Phvs.Zeitschr« 4o. f 1959., 6o3-61o/.
Sok molekula szabadon forgó csoportokat tartalmaz és ogyuttal alakja 
is erősen oltói* a gömb alaktól. Az ilyon molekuláknál várható dielek- 
tromos rolaxácio' olmólctét dolgozza ki a szorzó ebbon a ¿unkájában.
A nyert■■ eredmények üágukbanfoglalják nint speciális osetoket a 
D o b y e ós a P o r r i n fólo elméleteket, valafiint a szerző 
ogyik“korábbi dolgozatában megjelent eredményeket is,

19 ./ On K r o n i  g >. s Thoory of Rolaxation and its^Application 
to tho Oase of Polar Liquids /az“Acta Physipa Hungarica rószóro bo- 
küldvo 1946 dec. 17rón, 9 oldal/. K r o n i g rolaxácio-olnólotóVől 
kiindulva a szerző arra kérdésre ad feleletet, hogy a vizsgált rend
szer v lse lkod cső mikor jollonezhotő ógyotlon cs mikor több relaxációs 
idővel. Eszel kapcsolatban kimutatja, hogy.a dioloktromos rolaxáció- 
jclonsógek K r o n i g elméletéből leszárriaztathatólc, ha a Brown- 
ziosgás iflnort törvényeit figyelenbevesszük,

2.0,/ On tho Dioloctric Rolaxation of Moloculos Contalning'.Rot'ating 
Polar G-roups /boküldvo a "Naturo" folyóiratnak 1947,jul,2-án, 2, cf^’., /  
A szerző a diolektromós rclaxációra vonatkozó korábbi elméletét kiFer- 
joszti azokra az esetekre, amelyekben a molekulában levő dipol-csopor- 
tok szabad forgását molekulán belüli erők akadályozzák. Ha ezeknek az 
erőknek a potenciálja a kváziolanztikus kötós potenciáljához hasonló 
alakú, akkor a relaxációs idők cs ezek statisztikai súlyai bármokkora 
kölcsönhatásnál kiszámíthat ók. A számítások eredményét a mérésekkel 
összehasonlítja ós ebből következtetéseket von le a diklór-difonil mo
lekula különböző módosulatainak szerkezetére vonatkozólag.

Az oddig ismertetett dolgozatok mincLogyiko uj eredményeket tartal
maz és mindegyik - a doktori értokozós" kivétolóvol - idogón nyelvű, 
vezotő fizikai folyóiratban jolont meg. Ezekre a dolgozatokra több 
könyvbon Ös számos más munkában hivatkoznak /lásd: a mellékelt jegyzé
ket/.

A fonti dolgozatokon kivül megomlitendők nóg a következők:
“2 1 ,/  A molekulaspoktrumok; Kovács Istvánnal együtt /boküicTvo 1945. 

IX. 1-én "A fizika ós vívmányai” cimon tervbevott mü rószóro, ' ~ o- 
nik a Mérnöki Továbbképző -Intégot kiadványai közt 1947i őszón, kb,
5o lapon/, ^Ez a munka tudományos alapon és színvonalon, de a nem szak
emberek számára is érthető módon ismerteti azokat az eredményeket, 
amelyeket a mclckulasppktrumok tanulmányozásából a molekulák szerkó - 

• zotóre vonatkozólAg;̂ 2cg j öhetett állapítani. . :i ■ "
22.-23;/ Fizika“I . -és II , /Előadások a'Tanárképző'Főiskolán, Szö

ged, 1942. cs 1944. Kézirat gyanánt. Az I . kötőt 492, a I I , kötőt. 758 
lap törjodelmü/. Ezt a sokszorosított jegyzetetamely a fizika egész 
területéről áttekintést nyújt, a szokásos bevezető előadásoknál sok 
helyen jóval részletesebb, azért említem meg, mert az összeállítására 
fordított jelentékeny idő alatt szerzője bizonyára orodmónyos kutató
munkát tudott volna végezni„

Pót lás az I. csoporthoz. /A .molekulaspgktrumok köróbc 

vágó munkák./

2 4 ./  On tho Fine Structuro of 4 +c Statos »of Diatomio Moloculos; 
Kovacp Istvánnal» Megjelenik'a Hungarica Physica Acta legközelebbi 
/nyomás alatt levő/ számában, rövid összefog,lalás pedig a Physical 
Reviow-bon« Ez a munka^azt a problémát vizsgálja, milyen befolyással 
van a molekula spinje ó s' p ály a impulzus-momoiT.tuma közti kölcsönhatás'a 
, állapotok múlt iplett-szerkezetérő, Az eirodmóny az, hogy az emlí
tett kölcsönhatás meglepő módon ugyanolyan {szerkezetű felbomlást hoz
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lótro, Dint anily.cnt két nás tomószetti kölcsönhat ás /novezotoson az 
e^yos cloktronok spin-spin kölcsönhatás a ás a K,S nóvon isnert kap
csolódás/ okoz,.

25 , /  Über die Thóorio der Molckültörno in intőmédiären Hundschon 
Koppluncsfall b* -d#} Kovács Istvánnal. Mo^jelonik az Acta Phyeica 
Huncarica-ban /1948 .II, 2o-ón. bcküldvo/, rövid összcfo^lalás pedir, a,, 
Physical Rovio\?-ban "On tho States of"Diatonic Moloculos Interned intő 
botwcon Hundes Oasos b> and d> cinnel. A szorzók a Hund fele b* és eV 
csetok közti közbülső csothoz tartozó d-koaplox állapotok onerciani-

: vóira explicit fornuIákat állapítanak noß, r.elyek a kapcsolási para- 
nóter ós a rotációs lcvantunszán ninden órtólcc nollctt elcccndő közeli- 
test nyújtanak, Ma^felolő kifejozcűekct adnak nos az intoiizitásolosz- 
lásra de a Zeenan-felbonlásokra la, najd az crcdnényekot a Heg noloku- 
la 4d1~tomkonploxóre alkalnazzálc,

26,/D iolcctric  Rolaxation~of FTóloculös Containi'nß Rotatinr Polar 
Oroups, /Journ of Chca, Phys, 1 7 , f 1949, 686-691/, A szerző a dielokt- 
roaos rolxació Debyű-féle cLnólotct kitor joszti a kót hasonló polár 
csoportokból álló molekulára, aely csoportok non forochatnak szabadon 
oGynáshoz képest, Sikerült kifejeznie a nolokulák dipolnonontunána]-: 
érteket a Dobyo-fcipusu tacok ö o e ^ C ckiJ.nt, ahol a relaxációs időt ós' 
ef,y násilc jollonső tilj.'\u^‘̂ t ór.;j át-.'rt- 'Íz  •' í’o M j  .rkó?.t határozta üoc*
Az állandókat a csoportokat összekötő cosinus törvény osetére ós a 
írváziolaastilcus kötés osotóro szánitotta ki. Erednényoit a diphonyl-" 
chlor"száraazokokra vonatkozó kísérleti adatokkal hasonlította össze,

27 './ Über die .Störungen in Bandenspektren; Kovács Istvánnal együtt 
/' v/Hunc.Acta Ph^s.* 195o/ A szerzők a kótatoaos aolekulák sávos1 opeJetru- 

aá'ban folaerülő porturbáciés problónákat egysoros n ézőponttól tárcyal- 
ják az OQyes elektronok pálya- ég spin inpulzusaononturmik közötti 
kölcsönhatás fifyalonbcvótolcvel, Ezáltal sikerült n különböző nul- 
tiplicitásu temek közötti norturiáo-i^kat As értolnozni, Az-olnólotot 
az oddiß ^Ó£ ncn vizsgált ** 5jT ” -̂¡| “ 2~'és ~ 3Tv
perturbációkra alkalmazták*

)



A íiagyar Tudományos Akadémia III.Osztályának.

Alulírottak ajánlják Dr.Varga ^ttó egyetemi ny .r. tariart a 
III.- ik  osztalyba levelezd tagnak. Az ajanlást az alábbi indokolással 
támasztják alá.

Varga Ottó 1909-ben született, 1937-ben Prágában, 1942-ben 

Kolozsváron szerzett magántanári hebilitációt. A debreceni egyetemen 

1942-ben intézeti tanárrá, 1947-ben ny.rk. tanarrá nevezteti ki, 1948 
óta pedig ugyanott ny.r.tanár.

Varga Ottó tudományos munkássága a modern infinitezimálisgeo- 
metria két jelentékeny ágara terjed ki: az integrál-geometriára és a 
metrikus terek elméletére.#

Különböző' külföldi folyóiratokban Varga °ttó öt integralgeomet- 
riai tárgyú dolgozatot publikált /ezek a tárgykör nemzetközi irodalmá

ban 3, 8, 9, 19 és 24 sorszámot nyerték; 9-néI társszerző' W.Blaschke, 

24-nél R.Berwald/. E dolgozatokban Varga egyrészt az integrálgeometria 
szétszórt eredményeinek rendszerezését adja, másrészt szőkít több di
menzióra általánosítja. 19-es sz. dolgozatában relative mozgó felüle
tek metsződési görbéinek halmaza t vizsgálja és figyelemre véltó uj 

eredményekre jut; ezek r-szben Blaschke:" Vorlesungen übo-r Integralgeo-
metrie" c. könyvében is felvétettek.

\ 1 ,

Differenciálgeometriai dolgoz.taibcn Varga főleg a Finsltr f , 
térrel foglalkozik, ezekben a Finslor-tér tnlejdonsagait közvetlenül 

kiolvassa az oszkullaló Riemann-, ilL . Minkowski-tereknek ismeretes 

tulajdonságai!iól. Kiemeljük még Vargának 1946-ban megjelent "Linien- 
elementráume, deren Zusammenhang durch eine beliebige Transfornations- 
gruppé bestimmt ist" c. dolgozatát, melyben F.Klein erlangeni program
jának szellemében a vonalelemekből felépített tereknek csoportelmeleti 
alapvetését adja*

Megemlítendonek tartjuk még, hogy Varga 1944-ben a König Gyula 

jutalommal tüntettotett ki, 1947-ben meghívásra vendégeló'adásokat tar
tott Zürichben, a debreceni korszerű egyetemi matematikai oktatás meg
alapozója és a "^ublicstiones Mathenaticae" folyóirat egyik alapitoja.

Mindezek alapján alulírottak úgy vélik, hogy az Osztály Varga 
Ottót a lvelező tagságra méltónak fogja tartani.

Budapest, 1950. október. 15.

Dr. Egerváry Jenó' s.ki r.tag. 
Alexits György s .k . r .trg.

Rényi Alfréd s .k . lev.tcg* 
Sz.Nagy Béla s .k . Ic-v.tag.
Dr. Kalmár László s .k . lev.tcg. 
Hajós György s .k . lev.tag.



Dr, Varga Ottp egyetemi ny.r.tanár megjelent dolgozatai.

Beiträge zur Theorie der Finslerachen Räume und der affinzusamen- 
hängenden Räune von Linienelenenten.-Lotos,Prag,84/1936/,1- 4,

Intégralgeofietrie 3,Groftone Forneln für den Raun.-Math,Z.40 / 
1935/384-405.

Integralgeonetrie 8 .Über Hasse-von Paaren linearer Mannigfaltig
keiten in projektiven Raun P_ ,-Rev.Mat.Hispano-Anericana,1935, 
241-279. n

Integralgóonetrie 9 .Über Mittelwerte an Eikörpern.-Mathenatica 
12, 65-80*W,Blaschkevsl közösen irt dolgozat,

Integralgoo.’p.ö'trio 19 .Mittelwerte an den Durchschnitt bewegter 

Flächen,-Maxh.Z. 41/1936/,768-784.

Integralgeonetrie 2 4 .über die Schiebungen in R*‘un.-Hcth.Z.42/
1937/,710-736.

Über die Integralvarianten, die zu einer Kurve in der Hérnitschen 

Geonetrie gehören.-Acta- Sei.M ath .Szeged,9/1939/)88-102.

Zur Herleitung des invarianten Differentials in Finslerschen 

Raunen, llonatohofto f.. ath.u .phys.50/1941 /, 165-175.

Zur Differentialgeonetrie der Hyperflächen in Finslerschen Räunen. 
Deutsche Math, 6/1941/,192- 212,

Az invariáns differenciál r.egállapitása a Finsler-féle terekben.- 
Mát.és Fiz.Lapok,48/1941/,423-435.

Zur Begründung der Minkowskisehen Geonetrie,-Acta Sei,Math,,
Szeged, 1 0 ./1 9 4 3 / ,149-163.

A Finsler-féle geometria felépitése a Minkowski-féle sinuló nér- 
tékneghatározássál,-Mat,és Tern,Ért,61/1942/,14- 21.

Az állandó görbületi Rienann-féle terek egyiv jellenzési nődiá
ról ,-Mat, és Fiz.Lapok,5 0 , /1 9 4 3 / ,34-39.

Linienelenentenräune, deren Zusammenhang durch eine beliebige 

Transfornctionsgruppe besti.-nt ist,-Acta Sei,Math,Szeged,11/1946/, 
55-63,

Über eine Klasse von Finslerschen Räunen, die die nichteuklidischen 
verallgemeinern. Con^.Math.Helv, 19/1946/,367-380,



' , )

16. Über die Lösungdifferentialgaonetrischer Fragen in, der nichteukli
dischen' Geonctrie unter gleichzeitiger Verwendung homogener und 
inhonogener Koordinaten. Hung.Acta Math. 1 /1948 ./

,V<; *■ 1 ‘

17. Vektorfelder, derön kovarianten Ableitung längs einer vorgegebenen 

Kurve verschwindet.Hung. Acta Math. 1 /1948 /,

18. Über affinzuscmenhängende Mannigfaltigkeiten von Linienelenenten 
insbesondere deren Äquivalenz.Publ,Math,Debrecen, 1 /1949 /, 7-17.

19. Benerkung zur Arbeit des Herrn A.Dinghas "Zur Metrik nichteukli- ( , 
discher Raune". Math,Nachrichten, 2/1949/386-388.

20. Affinzusan:enhängende Mannigfaltigkeiten von Linienelenonten, die 
ein 'Inhaltsnass besitzen. Proc. Ac ad. Ans t erd an, 52/316-22/

21. Über die Differenz der Krünnungstensoren in zwei eindeutig auf 

einander abgebildeten Finslerschen Räumen.Acta Sei.Math.»Szeeod.
12 A/1950/ 132-135.

22. Über das Krünnungsnass in Finslerschen Raunen.Publ.Math.Debrecen.1. 
1950. 116-122.

23. Nornalkoordinaten in allgenoinen Räunen und ihre Verwendung zur
Bestinnung säntlicher Differentialinvarianten. Megjelenés alatt • z 
I.Magyar Matenatikai Kongresszus anyagában. " (

24. Differentialgeonetria./Egyeteni tankönyv/ Közelesen negjolcnik.
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Dr.Hetényi Géza professzor tudományos munkássága.

E tudományos munkásság első része a diabetes és a cukoranyag
csere kérdéseire teried ki.Az utolsó 10 évben szerző tudományos mun
kái a gyomor és nyombélfekély kérdéseire vonatkoznak.Ez utóbbi mun
kákból alakul ki a fekélybetegség vegetatív idegrendszeri eredeté
nek elmélete,majd a vegetatív betegségek csoport|ának elkülönítés 
A két nagyobb kérdéscsoporton kívül a mészanyagcserére vonatkozó vizs
gálatokat,a máj működésere vonatkozó vizsgálatokat és legújabban az 
anaemia pathogenesisére vonatkozó vizsgálatokat említhetünk,

l,/^1924- ben,az elsők között számolt be az inzulinkezelés e- 
reduiényeiről a III,sz ,Belklinikán .M ár ezt megelőzőleg tisztázta Bu- 
ráth Irénnel végzett vizsgálataiban azt a kérdést, hogy a diabotos :;ö 
egyén szövetei nagy mennyiségben tartalmadnak cukrot.Ínsulin utáni 
ver és szövetcükor' meghatározásokból az inzulin perifériás hatására 

9\ következtetett„A diabethes pathogenesisében fontos megismerés derült

ugyanrgy, ____  . ___
beteses izomzattal, ábből az következik.hogy a szenhydrát tartalmá
é i  j? .= ------  i* -"L*ses izomzatbr* ‘

ngésbe jut tál
_ __ ________ _____  __edménye megft___

annak a ma elfogadott tételnek,hogy a vércukor növekedése teszi le
hetővé azt,hogy a diabeteses szervezet cukrot égessen e l ,Acidosis 
nélküli koma esetek t :múlmányozásából volt levezethető az az elmé
let, mely szerint a koma lényege a szövetek teljes képtelensége cu
kor elégetésére„Ebből az elméletből származó gyakorlati eredmény az, 
hogy a koma kezelésében cukor adása céltalan cs fölösleges,úgyanigy 
íz alkaliák adása is csak tüneti kezelés.Egvéb vizsgálatok az insu-

#-

2 , /  A gyomor és nyombélfekélyre vonatkozó vizsgálatok ered- 
mányei(a következők voltak: atophnn ulcus keletkezését acety colin

■.j.. ------ «- - 1 idegük megakadá-

lályozta, izgatás 
,_élykeletkezést,

tosteroidok kiválasztása a vizeletben csökkent .Mindez--k a vizsg: 
tök a központi idegrendszer döntő szerepére utalnak a fekély kelet- 
,' " " x"'<'uen,A fekély szerző elmélete szerint a vegetatív idegrendsr

gségek közé tartozik,Ezeknek karakterisztikunai: ió es ros;

S(

stb,

, /  cal?araemiás reactio-kidolgozása és értékelése.A mái
ureumkep'ő nukípdesenek vizsgálata májbetegségekben,ennek kapcsán -z 
a 51". nafoon ^igazolódott jiílitáa .'hogy a^ájíotogoí d i é t í i S K  niÍc:! 
Col].., a fehéro j megvonásnak,A haKienoklasias krizís nájfunkciós pró--



-  2  -

baként -árté kolésa*A kolit is asc orb ins avkczclé a:o. Anaerai a lé trohozha- 
tósaga r& st :rsú^í;,s; anoxaoaiával,a csontvelő tápláló 'artériájának le
kötésű utján.Szanos ismertető és továbbképző munka,valamint előadá
sok és kazüisztlkus közleményük.

J
no

U ■ ■‘-L-J ^b£\._vx f c. /  «x 1 UU. J  4.1 _.X1 V J d  i

Géza lcv.tag, dr.Babics Antal lev.tag

dr.Hetényi Géza levelező tagnak rendes taggá való jelölését az osz
tályülés egyhangúlag elfogadta. c

c



Dr. Babics Antal, az Akadémia levelező tagja, e.ny.r.tanár

tudományos munkássága.

1931-ben jelent meg első tudományos dolgozata, magán
tanárrá 194o-ben habilitálták, 26 tudományos cikke alapján. Ezek a 
cikkek részben összefoglaló klinikai munkák voltak, nagyobb részükben 
laboratoriumban végzett elméleti vonatkozású kutatások, főleg az uralnia 
kérdésével, a máj funkcionális vizsgálatával, a vérserum refractiojá-* 
val foglalkoztak, 1942-ben könyve jelent meg a vizháztartásról és ur?:e- 
miáról. Elsők között foglalkozott hazánkban a transurethrális prosta- 
tektomiával és e műtét eredményeivel kapcsolatban vizsgálta, milyen 
mélyen terjed az elektromos hatás a szövetekbe.

Három műtéti eljárást dolgozott ki elméletileg és ve
zetett be a gyakorlatba. Ezek közül legnagyobb külföldi visszhangja a 

Hűtőié bevezetett caliootomia műtétjének volt, de számottevő a hólyag 
diverticulum oxtravosicalis eltávolitási módja s a tágult veseűregrond- 
szer megkisebbitését célzó eljárás. Jelentős útbaigazításokat nyújtó üt 
az első uretor szakasz köveinek eltávolítását célzó műtétek techniká
jához még 1939-ben,

Pályája kezdetén inkább tudományos részletkérdések 
foglalkoztatták, az utóbbi években általánosabb ős mélyebb jelentőségű 
kérdésekbe merül el. Számos dolgozata foglalkozik a veseürogrendszor 
hydromcchanizmusával és mütétoivel. E kérdésre vonatkozó tanulmányai 
az Akadémia által most kiadásra kerülő munkájában lesznek összefoglalóan 
lefektetve. A vese üregrendszerének hydromochanizmusára és a vese nyirok- 
érrendszerének fcldoritóséro vonatkozó megállapitásai a vese physiolo- 
giájára vonatkozó ismereteinket is bizonyos mértékben uj irányba terel
ték és a sebészt^ vesemütétőinek megválasztásában is jelentősen befo
lyásolják. Kutatásaiból levont követkéztóté seinok gyakorlati alkalmazása 
klinikáján igen jól bevált. Hozzájárultak ezek a vizsgálatok ahhoz is, 
hogy az eddig ismert klinikai képek pathologiai alátámasztást is nyor^o- 

“ >iek. Kutatásai kiterjednek a vesoncdonce gyulladásainak a vese szom
szédságával való viszonyára, a gyulladások következményeire és azok ; 
prophylaisisára is. Elcsen analizálva ezeket a gyulladásokat kinutattv., 
hogy a hangsúly mindig a sejteken, tehát a nezonchymán van és minden » 
vosoüregrendszori gyulladás maradandó hatással jár: zavarva a kiürülés 
mechanizmusát^beláthatatlan következményeket okozhat. Rámutatott arra, 
milyen jelentősek a peripyelitisek, a szinuszban levő zsirnalt reactiv 
gyulladásai a vese további működése szempontjából,

Babics tudományos munkáinak száma 55 cikk, 1 könyv. 
Megjelenés előtt áll urologiai tankönyve és előbb említett monográfiája. 
Klinikájáról, mióta vezeti, kb, 8o . tudományos dolgozat került közlés
re. Témák kiválasztásában 6s azok kidolgozási módjában elgondolásai, 
vezető szerepe gyakran szembetűnik. E vizsgálatok közül jelentősebbeks 
az uréterek mechanizmusa ép és kóros viszonyok között.
Ezekre a vizsgálatokra a nerviznus tana is rányomja bélyegét. Sokat 
foglalkoznak klinikáján a vesék separált clear'once vizsgálátával, a 
férfimoddőséggel. Ezzel kapcsolatban a sperma hormon tartalmának kuta
tása érdekes eredményekhez vezet. Sok eredeti gondolat található a 
kőképződésre vonatkozó vizsgálatokban. Az antibiotikumokra vonatkozó 
kutatások jelentős gyakorlati eredményt nyujtottaks a pnicillin plonb és 

. polythiycin tabletták a gyakorló orvos munkáját is számottevően mog- 
konnyitik. Más vizsgálatok az ondomirigyuk, mint. gócfertőzés forrásá-
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nők szerepet tisztázták, Uj eljárást vezettek be a vér alkohol és 
acoton kinutatásáx'á, $tb. ; .

Dr. Babics Antal noncsak tudonányos nunkásságival 6sí 
klinikájának példás vezetésével végzett kiváló Hűnkét, de logatítivab- 
ban részt vesz a Magyar Tudcaányos Akadénia orvosi osztályvczotősógéno 
nükö dó seben.

Javasolták? dr. Illyés Géza az orvosi osztály elnöke, 
dr. Straub P.brunó a MTA elnökségének tagja, dr. Rajka Ödön osztálytit 
kár, a MTA lov.tagja* dr. Petényi Géza, Icv. tág, dr. Hetényi Géza 
lev.tag.

Dr. Babics Antal levelező tagnak rendes taggá való jo 
lölését az osztályülés 8-3 arányban elfogadta.

t f



Dr. Szörényi Imre professzor tudományos 

munkássága.

1924-ben kezdett biokémiával foglalkozni Budapesten 
Háry professzor intézetében. 1927-ben, még medikus korában jelent 
meg első közleménye az éhezés biokémiájáról, amely cikkel kapcsolatban 
élénk irodalmi vita indult meg Teroen francia biokémikussal. -Ezután 
rövid ideig Verzárral dolgozott a felszívódás biokémiai problémáin.
Majd Berlinbe került, ahol vi/ohlgemut intézetében és ezzel egyidejűleg 
a berlini onkologiai mcezetben dolgozott Lasznyickivel. Itt készült 
el egy sorozat munkája, amelyek főként a szövetanyagcsere, a foto- 
oxidáció kérdéseivel, a fotodinamikus effektus biokémiai magyarázatával 
foglalkoztak. Szék közül kiemelkedően fontos egy mothodika a fotodeszon- 
zibilizálásra vonatkozólag és c-nnek biokémiai magyarázata. Ugyanezen 
időben onzimologiai kutatásokat is folytatott, .tízidőből származó köz- 

#leményei főlog a Biochemische Zeitschrift, Klinische Wochenschrift, 
Biochemical Journal-bjm jelentek meg. - 1934. januárjában került a 
Szovjetunióba, ott formálódott ki, mint szovjet tudós. Először bele
kapcsolódott a Palladin-féle munkakörbe, áaely az izomtréning bio
kémiájával foglalkozott. Ebbon a tárgykörben Szörényi felfedezése az 
a törvényszerűség volt, hogy a munkaképesség és a cián-rosistons légzés 
között parallelizmus van, minél trénirozottabb az izom, annál na
gyobb a légzésnek az a része, amely ciánnal non gátolható mc-g. Ezt 
kövotőleg a cián-rcsistons légzés mechanizmusát, majd a Pásteur-offok
tust vizsgálta, utóbbi vizsgálatok szolgáltak doktori értékezése alap
jául. 1938-ban bebizonyította, hogy a Pasteur-reakcióra vonatkozó 
Szent-Györgyi-féle elmélete a C,, savakkal kapcsolatban tarthatatlan, 
mert olyan szervekben is kimutatható, a Pasteur effektus, amelyekben 
O4 sav egyáltalán non található. Bebizonyította, hogy felapritott 
iáomban a Past>ur-cf f oktus oka a fcszforolizis oxidativ gátlása. - 
Később szisztematikusan tanulmányozta az olyan enzimeket, aaolyek 

^oxidative gátolhatok. Először figyelt fel ezzel kapcsolatban a Bach 
orosz biokémikus által még 1906-ban leirt és elfelejtett reakcióra, 
amely azóta a szovjet szakirodaionban és tankönyvekben Bach-reakció 
néven ismeretes. Ezirányu kutatásai legfontosabb eredménye, hogy a 
f ormentáció oxidorednkciós gátláséinak aorob körülmények között különös 
jelentőséget kell tulajdonítani. A Pasteur-effcktuex.sk nem lehet egy
séges kémiai magyarázatát adni, mert ez sokkal bonyolultabb reakció, 
mely az evolúció különböző szakaszain nás és nás módon játszódik le.
A Pasteur effektus fontossága rendkívül nagy, mert az előfeltétele a 
szénhydrátok gazdaságos kihasználásának és igy közvetve a fejlődésnek 
is. - A háború alatt az agy anyagcseréjét vizsgálta, a művi epilepszi
ával kapcsolatban. Palladinnal együtt olyan laboratóriumi nethodikát 
dolgoztak ki, melynek segítségével megállapítható, hogy valaki ténylege
sen genuin epilepsziás rohamon ment-e át.

1944-ben kezdett izonfehéx’jékkel foglalkozni. Ezen a 
téren tett legfontosabb megállapításai: A niozin adenozintrifoszfatáz 
hatása_tulajdonképpen két reakciónak a mérlege, amelyek közül.az első 
a niczin foszforililása és ezt követi a foszfoniozin hasadása. - Másik 
kutatási iránya volt a plazuafehérjo frakciónálása, ezen a téron ki 
kell emelni az argininferáz kristályos olőállitását. - Foglalkozott 
ez ónk ivíil a_ f ibrilláris és globuláris fehérjék közötti komplefc kér
déssel, amely vizsgálatok kiindulópontja az volt, hogy bebizonyította



az actin kreatinferáz hatását. - Legutóbb a . “i.ikrobiologiai biokémia 
néhány "kérdésével foglalkozott eredményesen; májusa óta a
Magyar Tudományos Akadónia Biokémiai Intézetének igazgatója# - Meg
jelent kozlebenyeinek száma 40.- '

Javasolták: dr. Illyés Géza az orvosi osztály elnöke 
Straub.F»Brúnó a MTA elnökségének ts-gja, dr. Rajka Ödön osztály titkár 
a Ivi.T.A. lev. tagja, dr. Petényi Géza lov. tag,$r. Hetényi Géza lev. 
tag, dr. Havas András lev.tag.

Dr. Szörényi Imre professzor levelező taggá való 
jelölését az osztályülés 10-1 arányban elfogadta.



dre Szádeezky Kardos3 Elemér levelező tagot az alábbiakban 
részletezett munkássága alapján rendes taggá ajánljuk.

A földtani tudományok legkülönfélébb ágaiban dolgozott.
A kristályoptika öerületen pl. Ő utalt először arra, hogy 
a kettős törés mikroszkópos meghatározásának eredménye nagy
mértékben függ a mikroszkópos megvilágítás irányától.
Egyes ásványok optikai állandóinak meghatározásában ezt a 
megállapitását gyakorlatilag is alkalmazta.

Ásványtani vizsgálatai során egyes mármarosi ércelőfor
dulások, ércmikroszkópiai vizsgálatával érdekes genetikai 
megállapításokra jutott. Munkássága zömének kőzettani jel
lege van. Üledékes kőzettani vizsgálatokkal kimutatta, 
hogy Erdélyben az óharmadkori szén és 3Óképződés ellenté
tét az egykori geomorfológiai viszonyok határozzák meg.
Ezzel kapcsolatban juxott a sóképződés intenzitás válto
zásai és hegyképződé3 ciklusai közti összefüggés kimutatá
sához, ami a szakirodalomban a "Gleichzeitig - Veitsregel 
dér Salzbildung" cimen szerepel.

Európán kivül is használják a mechanikai elegyrészek gör- 
getettség fokának meghatározási eljárását, Újabban a mód
szer alkalmazást n3rert a hazai kőolaj és kőszén kutatásban 
is. A dunántuli egységesnek látszó kavics takarót ezzel si
került genetikailag élesen elhatárolható egységekre bonta
nia.

Barnászénközettani vizsgálatai során, kimutatta, hogy a szén- 
oxidáció, szénöngyulladás, bányatüzek folytán uj szénslegy- 
részek keletkeznek, amelyek a nem repedező kőszenek továb
bi oxidációját védőhártyuként megakadályozza. Kátrányadó 
elegyrészek kimutatásával hozzájárult ahhoz, hogy eocénko- 
ru barnakőszeneink bizonyos telepeiből ma sokk: 1 nagyobb 
hatásfokkal llitanak ele nagyüzemileg kátránytermékekot,
A borsodi barnakőszenek újszerű koxolási eljárásához kőzet
tani vizsgálataiból ? kadc elméletével is hozzájárul. Ennek 
kapcsán is több szénelegyrészt tatott ki, s a kőszénelegy
részek uj rendszerezéséhez jutott,, A dunántuli szénbányászat 
nagy problémájának megvilágitásához a karsztviztérkép el
méletével s az első karsztviztérkép kidolgozásával járult 
hozzá.

Budapest, 195o, november 28.

dr.Vendl Aladár s,k* 
r.tag.

dr.Vadász Elemér s.k.
r , tag.



Magyar Tudományos Akadémia Vezetőségének.

Tisztelettel javasoljuk Vadász Elemér levelező tagnak 
rendes taggá választását.

Vadász Elemér a magyar geológiai életnek kétségtelenül 
vezető egyénisége. Nincs a magyar geológiai kutatásnak, 
oktatásnak és « zervezésnek olyan fontos kérdése, amelyben 
Vadász Elemér tudását, tapasztalatát és körültekintő böl
csességét igénybe ne vennék. Ezt mutatja az a körülmény 
is, hogy többek közt az Akadémia Földtani Bizottságának 
és a Magyarhoni Földtani Társulatnak elnöke és tényleges? 
irányítója.

Vadasz Elemér tudományos érdemeinek külön kiemelésére 
aligha van szükség. A magyaorszagi és szomszédos területek 
majdnem minden egysége fóltani megismeréséhez lényeges fel
fedezésekkel járult hozza. A Mecsek hegység, a Dunantuli 
Középhegység, a Bükk hegység, a Keleti Kárpátok csak e(y 
része azoknak a területeknek, amelyek megismerésében Va
dasz eredményei nélkül sokkal hátrább volnánk.

De Vadasz a hasznostihato ásványi kincseink egyik első 
szakembere is.' a magyar kőszén, bauxit és mangánérceik 
felkutatásában és genetikai kiértékelésében igen nagy ér
demeket szerzett s ezek megismerését alapvető monográfiái
val segitette elő.

Tudományos munkásságát a pontos megfigyelés, az adatol. 
finom elemzésének, genetikai kiértékelésének és szinteti
kus egybefoglalásának képessége jellemzi.

A magyar tudományos élet régi mulasztást pótol, ha en
nek a kiváló Kossuth-dijas tudósnak és született vezetőnek 
érdemeit a rendes taggá való valasztassal néltanyolja.

Budapest,1950. oktober ho l8.-an.

Szádeczky Elemér sk. 
levelező tag.

Vandl Aladár sk. 
rendes tag.



V

élulirott tisztelettel javasolom dr. Geleji Sándor egy.ny.r, 
anarnak a Magyar Tudományos Akadémia tagjává való meg

választását a Műszaki Osztályba.

G e 1 e j i S á n d o r  vaskohómérnöki oklevelének megszer
zése után 1926-ban az iparban helyezkedett el. Normális üzemi 
münkáján kívül tevékenyen résztvett előbb a Magyar Rézhengermü- 
vek, majd 1935-től kezdve a mai Rákosi Mátyás Müvek fémhehgor- 
lő berendezéseinek korszerűsítésében. A korszerűsítés mindkét 
üzemben lényedében az <5 tervei alapján történt meg. A fel
szabadulás után megint csak 0 irányította a csepeli fémüze
mek újjáépítését és üzembehelyezését. Hengermű tervezésben 
az ország határain kívül is elismert szakemberj legutóbb a 
lengyelek kérték fel egy nagy alumínium hengermű tervezésé
nek irányítására. A Vasipari Kutató Intését hengerművét ugyan
csak ő tervezi.

Üzemi és tervezői tevékenysége közben még nagyarányú és vi
lágszerte sokra értékelt kutatómunkát is végzett. Dolgozatai
ban a fémfeldolgozó műveletek, húzás, kovácsolás, hengerlés 
mechanikájával, az erő és a munkaszükséglet megállapításával 
foglalkozik. A legbonyolultabb műveletnek a hengerlésnek a 
mechanikáját dolgozataiban annyira tisztázta már, hogy a ter
vezéshez szükséges minden adatot a kellő biztonsággal és meg
bízhatósággal meg tud állapítani. Kiterjednek vizsgálatai a  ̂
hengerrésben végbemenő anyagmozgás és ugyanott az erőeloszlás 
pontos, a kísérleti adatokkal teljesen megegyező megállapítá
sára. Ezokkel a problémákkal számos neves külföldi kutató 
eredménytelenül küzködött. Elméleteinek használhatóságát bi
zonyítja. az. a tény, hogy külföldi egyetemeken az ” hengerlé— 
si elméletét oktatják. Dolgozatait külföldi tudományos egye
sülő tűk gyakran fordítják le a tagjaik számára.

(J e l  é j i S á n d o r munkájában az elmélet és a gyakorlat 
tökéletes egységbe olvad össze. Mindkét vonalon teljes érté
kű műnk át végzett. Közismert' agilitása, munkabírása és éles
látása biztosíték arra, hogy a jövőben még sok értékes ered
ményt fog. felmutatni.

Ezért teljes meggyőződéssel ajánlom G e 1 e j i S á n d o r t  
a Műszaki Osztály tagjává való megválasztásra.

Budapest., 195o. november 3o.

dr. Verő József s.k. 
r.tag.


