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Planum montis Aquilae | repraesentans | Strata una orgia a se distantia | per Auditores
Instituti Geometrici assumtum. | Budae die 18 Maji 1843. del. | D. Braxatoris | Pestini die 30
Maji 1843.



Planum montis Aquilae | repraesentans | Strata una orgia a se invicem distantia | per
Auditores Instituti Geometrici assumtum. | Budae die 18 Maji 1843. delineavit Braxatoris
Dániel Pestini die 29 Maji | 1843.



delineavit
Braxatoris Dániel
Pestini die 29 Maji 1843.



Braxatoris Dániel 

1817. július 4. Krupina (Korpona) - 1903. november 17. 
Dudince (Gyűgy)

Apja Andreas Braxatoris (1782 - 1845)
Anyja Theresia Bartolomeides

Házi Kincstár Protestáns 
Családlap, Pest, 1864

1863-ban Gyügyön mérnök.
Örökbe fogadja Artner Ilonát

Fotó: Gercsák Gábor



1867. Budapest Közlöny

1867. május 9. 
Hont vármegye tisztikara 

tiszteletbeli mérnökké választja

FamilySearch.org



1870. Posta és Távirda Rendeletek

1870. Kinevezés postamesterré Gyügyre

1873, 1875, 1879, 1884, 1886, 1887, majd

1905. Posta és Távirda Rendeletek



A Bányai ágost[ai] hitv[allású] evang[élikus] Egyházkerület névtára, 
Gyula, 1868.

1868. Egyházi felügyelő Ledényben, Felső- és Alsó Terényben
1874. Egyházi felügyelő Ledényben

1885. Egyházi felügyelő Gyügyön (Darázsi, Ledény, Udvarnok)



Kempelen Béla: Magyar nemes családok (Budapest, 1911) 431. old.
Braxatoris. Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. (Kősz. 55.)

Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pest vármegyében (Budapest, 1899.) 55. old.
Braxatoris. czímerpecsét: Végr. Oklt. 55/XI.

Braxatoris Károly  (Karel Braxatoris) végrendelete 1844-ből.



Braxatoris Dániel 

1817. július 4. Krupina (Korpona) - 1903. november 17. 
Dudince (Gyűgy)

Apja Andreas Braxatoris (egyházi orgonista) (1782 - 1845)
Anyja Theresia Bartolomeides

1863-ban Gyügyön mérnök.
Örökbe fogadja Artner Ilonát.

1867. május 9. Hont vármegye tisztikara tiszteletbeli 
mérnökké választja

1870-től haláláig Gyügy postamestere.

1868-tól felügyelői tisztséget tölt be a Bányai ágost[ai] 
hitv[allású] evang[élikus] Egyházkerületnél (Darázsi, Ledény, 
Udvarnok, Felső- és Alsó Terény)





...
per auditores Instituti

Geometrici Regiae
...



Braxatoris Dániel 

1817. július 4. Krupina (Korpona) - 1903. november 17. 
Dudince (Gyűgy)

Apja Andreas Braxatoris (1782 - 1845)
Anyja Theresia Bartolomeides

1863-ban Gyügyön mérnök.
Örökbe fogadja Artner Ilonát.

1867. május 9. Hont vármegye tisztikara tiszteletbeli 
mérnökké választja

1870-től haláláig Gyügy postamestere.

1868-tól felügyelői tisztséget tölt be a Bányai ágost[ai] 
hitv[allású] evang[élikus] Egyházkerületnél (Darázsi, Ledény, 
Udvarnok, Felső- és Alsó Terény)

1843-ban mérnöki oklevelet szerez az Institutum
Geometricumban.



Institutum Geometricum

II. József 1782-ben földmerő-képző tanfolyamot szervez. Nem
önálló kar, vagy szervezet, hanem a bölcsészeti kar alá szervezett
képzés. 1785-től 1850-ig állott fenn.

Eredetileg 3 éves, de 1806-ban a II. Ratio Educationis 2 évesre
szállítja le a képzés idejét.

Az intézet több okból sem fejlődőképes. Alapításakor megelőzte
korát, továbbá közel 50 év fennállás után pedig elmaradt a korától,
ebben rejlett alapvető gyengesége.

Az oktatási csomag reformja csak 1846 után következhetett be,
amikor a vezető professzor, Joseph Petzelt javaslatot nyújt be az
intézet fejlesztésére, javarészt német mintára.



Vidi Josephus Petzelt
Geometriae practicae et Hydrotechniae Professor P. O.



Petzelt József
(Wachau, Ausztria, 1805 körül – Szentendre, 1850.
augusztus 12.)
honvédtiszt, hadmérnök, egyetemi tanár

1823-tól 1841-ig katona volt a tüzérségnél. Az 
olmützi hadapródiskola tanára volt, gyalogsági 
főhadnagy.  1825-ben okleveles mérnök lett, majd öt 
év múlva doktor, 1841-től az Institutum
Geometricum professzora, majd Varasd vármegye 
megválasztott táblabírája. 

1848 júniusában belépett a nemzetőrségbe, tiszti 
rendfokozatot kapott, ő lett a tüzérség parancsnoka. 

Kiválóan megszervezte az első Magyar Hadi 
Főtanodát és elvállalta vezetését. Hatalmas 
érdemeket szerzett a szabadságharc alatt a katonai 
oktatás megszervezésében. 



Gyakorlati képzés

A gyakorlati képzés tartalmát a vezető tanár szabta meg. 

Egyedül Petzelt József vette komolyan a gyakorlati képzés 
fontosságát:

- rendszeres terepi gyakorlat 1842-től

1842-ben a Budai-hegységben háromszögelt , Kőbányán területet vettek fel tükrös 
műszerekkel, szinteztek a Kálvária-hegytől a kőbányai Conti-kápolnáig, és a Városligetben.

1843-ban szintezték a Gellért-hegyet, a Sas-hegyet és a Kis-Sváb-hegyet. Elvégezték a  
Városligeti-tó és a Rákos-patak hosszmetszeti felmérését.

- 174 db műszerrel gyarapította a szertár állományát



Petzelt magyarul gyengén beszélt. Előadásainak anyagát Kálmándy
István hallgatója írta meg 1847-ben.

2. rész: Ország-mérés
Ismerteti a földrajzi 
hálózatokat, vetületeket, 
mértékeket, mértékarányokat, 
földrajzi területszámítást. Ezt 
követi a térképek készítésére 
használatos műszerek 
ismertetése. Bemutatja a 
különböző vetületeket (Bonne-, 
Murdoch-, Flamsteed-vetület, 
hajózási és centrális vetületek, 
sztereografikus és ortografikus
vetületek). Bemutatja a 
napórákat.



Hegyek fölmérése  és rajzolása

300 §. A hegyek fölméréséről és rajzolásáról általánosan
4 módszert mutat be

301 §. Fekmentes görbék fölvétele



Petzelt Józsefnek tükrös 
felmérő-műszer találmánya, a 
„kis-catoptricai cathetometer”. 

Fennmaradt példánya nem 
ismert.

E műszert a német építészek és 
mérnökök III. prágai gyűlésén is 
bemutatta, ahol jegyzetei 
szerint „kegyes kimélettel
fogadák”. 





Előszó

A mérő tükör-műszerek’ jelessége általánosan elismert. Kisded
alak, vivékenység, egyszerűség, változatlanság s ezért tartós
szerkezet, szabad kézbőli használhatás s így az állomási hely
akadályaitóli függetlenség, végre olcsóság, megkülömböztető
tulajdonai ezen műszereknek, minden egyebek felett. Ezen
tulajdonok miatt a tükör műszerek minden had-mértani
műtételekre alkalmasak, de kiváltképp ollyanokra, mellyek
sürgető körülmények között teendők, hol t.i. sietve vagy lóról,
segéd-eszközök s a mennyire lehet feltűnés nélkül p. o. az
ellenség színe előtt intézendő a dolog. [...]



Köszönöm a figyelmet!
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