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175 ÉVE SZÜLETETT KARL HEINRICH ADOLF BERNHARD LEDEBUR, A „LEDEBURIT” NÉVADÓJA
ADOLF BERNHARD HEINRICH KARL LEDEBUR BORN 175 YEARS AGO, "LEDEBURIT" IS NAMED AFTER HIM
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Hazánk mintegy 69 felsőoktatási intézményében 2010-ben 361.347 hallgató tanult 1.
Ebből mintegy 80.000 volt az új belépő,
amelynek 6-8%-a valamilyen mértékben kötődik a mérnöki, műszaki tudományokhoz, következésképpen az előadások valamelyik
biztosan találkozik a „vas-acél” szavakkal az
olyan tantárgyak körében, amelyekben az
„anyagismeret a technológia” kifejezések
megjelennek. A mérnökhallgatók, különösen a
gépészmérnökök pedig az ilyen tantárgyakon
keretében a „ledeburit” kifejezést biztosan
megismerik. Ha napjaink legátfogóbb információforrására az INTERNET-re rákattintunk a
LEDEBUR kifejezés begépelését követően, a
találatok száma 119.000 0,15 sec alatt. a
magyar nyelvű találatok száma zéró! Egyetemi
tankönyveinket véletlenszerűen átnézvén a
következő hivatkozások találhatók:


Verő J., Káldor M.: Fémtan (Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.) 148. old.
„az austenit és a cementit eutektikuma
a ledeburit (Ledeur-ról)”



Gillemot L.: Anyagszerkezettan és
anyagvizsgálat (Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.) 111. old „Ezt mint szövetelemet
Ledebur
tiszteletére
ledeburitnak nevezik”

De honnan is ered a „ledeburit” kifejezés?
Lépjünk egy kicsit, néhány generációt vissza a
történelemben! Mindig is voltak, vannak és
lesznek az emberiség történetében olyan
felfedezések, alkotások, amelyek gyökeresen
átformálják a gazdasági életet, a társadalmi
kapcsolatok minőségét. Ilyen volt az 1770-es
évek közepén a textilipar, amelynek egyik
eredménye volt a munkásosztály megjelenése.
Ezt követte a gőzgép, amely többek között
lehetővé tette a nagymennyiségű árú, és a
nagyobb tömegek rendszeres mozgatását
mind a vasúti közlekedés, mind pedig a gőzhajózás megindulásával. A gőzgép világméretű
egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem Műszaki
Kar, TDK dolgozat (2011), Konzulens Tóth

László egyetemi tanár
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elterjedése volt a természettudományok, a
mérnöki ismeretek robbanásszerű fejlődésének igazi hajtóereje. Ennek egyik ága, területe
volt az anyagtudomány, hiszen ha csak a
vasúti közlekedést tekintjük, akkor is a menetrendszerű közlekedés megindulását követően
(1825. szeptember 27. Stockton és Darlington
között) évente több mint 10.000 km hosszúságú vasútvonalat építettek a világon. Ez egy
Budapest-Los Angeles távolság! Ennek eredménye, hogy a fémek relatív fontossága az
ipari forradalom kezdetét jellemző 10%-ról, az
1950–es évek közepéig mintegy 70%-ra növekedett 2.
Mindez magával vonta a tömegszerűen
megbízható minőséget biztosító acélgyártási
eljárások bevezetését,és a független anyagminősítő szervezetek megjelenését az 1850-es
évek közepétől kezdődően. 3. Ebben az ipari
környezetben természetszerűen megjelentek
azon kiváló szakemberek, akiknek nagyon
sokat köszönhet az egyetemes kultúrtörténet
mellett a gazdasági élet.
Ezek egyike volt Adolf LEDEBUR is, aki
1837. Január 11.-én született a németországi
Blankenburgban, a Braunschweig hercegségben. A ma mintegy 22 000 lakosú helység
egyaránt kb. 70-km-re fekszik Magdeburgtól és
Braunschweigtől (1.ábra). Apja, Georg Wilhelm
Christian Ledebur Blankenburg postamestere
volt, viszonylag korán, 1854-ben elhalálozott. A
biztos anyagi háttér hiánya komoly problémát
jelentett az ifjú Ledebur tanulmányainak folytatásában. Privát tanulmányokat folytatott matematikából, természettudományokból és rajzból
Az első másfél évet gyakorlati képzéssel
töltötte Zorge városában, egy Harz megyei
állami kohászati üzemben. Mindennapi munkája mellett, tanulta ki a gyakorlati vasöntést.
Az 1856-1858 közötti éveket az 1745-ben
alapított Braunschweig-i Carolinum kollégiumban, a későbbi Technológiai Intézetben tanult
(2. ábra).
Amellett, hogy a kohászatot tanulta folyamatosan látogatta Prof. Dr. Otto kémia gyakorlatait és előadásait. Szabadidejét szívesen
szentelte kísérleti laboratóriumi munkákra,
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melynek későbbi felfedezéseit is köszönheti,
ugyanis itt első kézből kapott olyan kísérleti
utasításokat, amin tudományos munkája is
alapult.

1. ábra. Balnkenburg, Németország

Eisiedelschen Werke Gröditz-ben foglalatoskodik. Szorgalma és kitartása nyomán rövid
idő múlva „Kohászmester” (Hüttenmeister)
lesz, ezt a feladatát nagy odaadással végzi,
egészen addig, míg ki nem nevezik Freiberg-i
felsőoktatási intézetbe. Idejövetelét nagyban
segítette az, hogy termodinamika területén
igen jelentős eredményeket elért, Chemnitz-i
születésű, nála 9 évvel idősebb Gustav Zeuner
(nevét utca őrzi Freibergben az egyetemi
körzetben) is felfigyelt Ledebur korábbi munkáira. Az 1874. december 1.-i ideiglenes kinevezést az 1875. március 31.-i véglegesítés, a mai
értelemben vett közalkalmazotti véglegesítés
követte. A Bergakademie Freiberg kohászati
laboratóriumának
átvételével.
Rendkívüli
szakírói tevékenységet folytatott, hiszen a 155
cikk mellett 13 monográfiát írt, amelyek 35
kiadást értek meg különböző; német, francia (4
könyv), orosz, japán nyelveken.
A Handbuch der Eisenhüttenkunde 3. ábrán
látható címlappal pl. legalább öt német kiadást
ért meg 1884-1908 között miközben a két
francia nyelvű változat mellett orosz és japán
kiadást is megért.

2. ábra Braunschweig-i Technológiai intézet
(Technische Universität) [4]
A főiskolai tanulmányainak befejeztével
1858 októberében újra Zorge városában találja
Ledeburt, majd a Blankenburg-tól alig 15 km-re
levő Rübelndba megy és 1862-ben államvizsgázik.
Vizsgamunkája.
„Anlage
eines
Puddelwerkes mit Zubehör zur Anfertigung von
allen
Sorten
Stabeisen,
Rudneisen,
fassionirten
Eisen,
Schneideeisen,
Wagenachsen u. dergl. im Tale der Bode von
Rübeland bis Treseburg” [5]. Az Ilsenburgi
Grófi
Vasmű
(Gräflich
Wernigeroder
Eisenhütte zu Ilsenburg) állami alkalmazottjaként a nagyolvasztó és az öntöde üzemeltetésében vesz részt. Hét év kitartó munka után,
1869
közepén
a
Berlinben
üzemelő
Schwartkoffschen Werke Öntödei üzemét
veszi át annak vezetőjeként. De az öröm nem
tarthatott sokáig a számára a kellemetlen
feltételek és konfliktusok miatt két év után
kénytelen feladni állását. 1871 tavaszán
Hochofen- und Gießereibetrieb der Gräflich

HU ISSN 1787-507

3. ábra Handbuch der Eisenhüttenkunde
(1884)
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4. ábra. A több, mint 1000 oldal terjedelmű
Handbuch der Eisenhüttenkunde c. kilenc
kiadást megélt könyv.
A könyv az adott kor ismereteit igen részletesen foglalja össze, hiszen terjedelme több
mint 1000 oldal. Ezt tanúsítják a tartalomjegyzék első és utolsó oldalai (5.ábra).
Oktatói tevékenységének intenzitását jellemezheti az is, hogy az 1877-1905 intervallumban végzettek közül mintegy 100 hallgató
diplomamunkáját
vezette.
Nyelvismeretét
pedig meggyőzően igazolhatja, hogy e hallgatók közül mintegy fele külföldről jött Freibergbe.
Ledebur volt az elő választott rektora a
Be4rgakademie-nek 1899-1901 között. Korábban igazgatók irányították az intézményt (ezek
egyike volt a már hivatkozott GUSTAV
Zeuner). Az 1903-1905-ös periódusra pedig
újraválasztották. Rektori tevékenységének
egyik eredménye volt a „Doktor Ingenieur”,
valamint a „Diplom-Ingenieur” fokozatok odaítélési jogának megszerzése az általa vezetett
intézmény számára.
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5. ábra. A több mint 1000 oldal terjedelmű
Handbuch der Eisenhüttenkunde c. első
kiadásának tartalomjegyzékének részlete
Munkásságával kivívta az „Iron and Steel
Instititute”
(London)
és
az
„Americal
Fondrymen Association” (New York) tiszteletbeli tagságát 1902-ben, ill. 1903-ban. A japán
kohászat fejlődését is nagyban segítette tanácsadói tevékenyységével. Ezt oklevélel
ismeret el maga a japán császár is.
Freibergben hunyt el 1905 június 7.-én.
Emlékét Freibergben számos létesítmény,
esemény, objektum őrzi. Így többek között a
Bergakademi egyik épelütét neveztek el róla
(6. ábra).
A Bergakademi Freiberg 2011-ben immáron 21. alaklommal szervezte meg a LedeburKolloquium-ot (október 27-28), ill. 2012 június
15.-én a Berg- und Hüttenmänischen Tages
keretében az Agricola–Kolloquimok keretében
június 15.-én fog megemlékezni első választott
rektorának 175. születésnapjáról.
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6. ábra. LEDEBUR utca Freibergben 8
Ugyancsak nevét őrzi Freibergben egy utca is
(7.ábra).

7. ábra A Ledebur épület Freibergben 7
Nevét örökkön őrző Fe-Fe3C eutektikumot, a
„ledeburit”” kifejezéssel illtetve Fritz WÜRST, az
Acheni Egyetem professzorának javaslatára fogadfoga
ta el a szakmai közvélemény 1909-ben.
1909
Ez a név
honosodott meg meglehetősen rövid idő alatt a
hazai szakmai körökben is 6.
IRODALOMJEGYZÉK
1 Gyorsjelentés a 2010/2011
1 tanév felsőoktatási
előzetes statisztikai adataiból.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/stat_
gyorstaj_felsoo_101210.pdf
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2 Prohászka J. ,Tóth L.: Anyagtudo
Anyagtudomány, mint
műszaki tudomány. Kohászat. Bányászati és
Kohászati Lapok. 1997/10
1997/10-12. p. 336-342.
3 Tóth L., H. P. Rossmanith
Rossmanith: A törésmechanika
és az anyagvizsgálat története. Miskolci Egy
Egyetem,
1999.
163
p.
http://mek.oszk.hu/01100/01191/
4 http://altstadt-antiquariat.antiquariatsportal.de/
antiquariat.antiquariatsportal.de/
5 H.J. Spies: Adolf Ledebur. Zum 100. Todestag
des altmeisters der Eisenhuttenkunde.
Zeitschrift für Freunde und Förderer der TU
Bergakademie Freiberg, 13/2006. p. 54
54-59.
6 Schleicher Aladár: A metall
metallográfia alapfogalmai. Országos Magyar Bányászati és Koh
Kohászati Egyesület, Budapest, 1917. (a könyv
részleteiben megjelent a Bányászati és Koh
Kohászati Lapok1915 48 évf/2. kötetében, az 1916.
49. évf/1. kötetében és az 1917. 50. évf/2. kkötetében folytatólagosan
folytatólagosan)
7 http://www.iest.tu-freiberg.de
freiberg.de
8 http://www.ledebur.de/
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