
 

 

Álmok Álmodói: seregszemle 

 

A harmadik évezred elején is, a bírvágy múlhatatlan éhsége a Földön élő népek kezeibe 

modern fegyvereket juttat. Öljék egymást. Ez az emberiség vérvesztesége. A bírvágy nem 

nyugszik. Újabb és újabb fegyvernemekkel alakítgatják az ember lelkivilágát. Hiszen lehet az 

ember más is, ez is fegyvernem, más fajtája a kipusztulásnak. A bírvággyal szemben áll a jó-

zanész, a bölcs, áttekinti évszázadok fejlődését, összegyűjti és bemutatja kiemelkedő nagyjai-

nak munkásságát. A jó példa is hatásos fegyver a harcmezőkön folyó méltatlan harcban.  

 

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” 
 

Apáczai Csere János ajánlja figyelmünkbe: „Évszázadokat kell összekötni az emlékezet 

által. És az elmúlt századok eredményeit össze kell kötni a jövő századok feladataival. A törté-

neti kutatásoknak a továbbhaladás történelmi megalapozását kell szolgálniuk. Így a kérdés 

mindkét része nyomatékot kap: mi volt a magyarok szerepe a világ természettudományos és 

műszaki haladásában – és mi lehet és legyen a jövőben?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apácán, 1625. jún. 10-én született, Kolozsváron hunyt el 1659. dec. 31-én.  

A Házsongárdi temetőben nyugszik) 

 

Gondolatok László Tamás írásából.  

  

„Emlékszünk, amikor ezeréves államiságunkat ünnepeltük szerte a hazában? Ennek volt 

folytatása a Millenárison az Álmok Álmodói – Világraszóló Magyarok című kiállítás. Emlék-

szünk még a kígyózó sorokra? A szülőkre, akik gyermekeikbe csöpögtették a rendkívüli ese-

ményt, a bátorító tudatot, hogy a magyarság alkotó részese volt a 19, és 20. századnak és lesz a 

21.-nek is? Ezt egy zseniális ember álmodta meg: Wermer András. A húsz évvel későbbi kiál-

lítás egy eldugott sarkában találkozhatunk a gondolataival: „Először Európában mi fogalmaztuk 

meg és mondtuk el azt, amit bennünk, magyarokban a legizgalmasabbnak tartottunk. És az 



eredmény: 2003. január elsején a világ egyik legjelentősebb tudományos lapja, a Nature ezzel 

a címlapcikkel jelent meg: „A XX. SZÁZAD BUDAPESTEN SZÜLETETT”.  

A 2001-ben, hároméves előkészítés után, sok száz magyar tudós, művész, együttműkö-

dése révén megnyílt kiállítás építészeti bravúr is: a látvány felerősíti, magasba emeli a tartalmat, 

a magyar géniusz egész világnak szóló rendkívüli teljesítményeit. Mindezt az Európában egye-

dülálló nyelvünkből vezette le, mert a magyar nyelv a nyitja a szellemi teljesítményeinknek… 

A magyar nyelv csodája után haladtunk a művészetek felé: a színházat, a magyar zenét, a kép 

és forma művészetét, a magyar filmeseket, a magyar építészet nagy egyéniségeit bemutató egy-

ségekig. A művészetekkel való indítást már csak azért is fontosnak tartottuk, mert a „múzsákkal 

való találkozás” hitelesítette a tudományos, technikai felfedezéseinket…  

A nyelvünk csillagai – a szavaink – után fénylő csillagok: művészeink, tudósaink, taná-

raink, sportolóink. Hihetetlen mennyiségű név, a töredékét tanítják csak iskoláinkban. Ez a sok-

rétű kiállítás a magyarságról, az értékeinkről, az önazonosság-tudatunkról szólt… és a leki-

csinylő, eldurvuló meghurcoltatásainkról. Húsz év múltán, 2022-ben létrejött az Álmok Álmo-

dói 20 – Világra szóló magyarok, világformáló találmányok című kiállítás újra a Millenári-

son…” (Megjelent a Magyar Hírlap 2022. jún. 15-i számában.)  

 

E felemelő gondolatokhoz hozzátartozónak vélem a Kárpát-medencében született látó, 

megtapasztaló, értő, felismeréseit elmondó magyarjainkat is megemlíteni. Úgy gondolom, hogy 

a magyar ember összegyűjtött tudásában rejlő szellemiség, az a kapocs, ami a magyar gondol-

kodást összeköti a megvalósításra törekvéssel. Kárpát-medence magyarjainak szókincs bősége, 

árnyalataival bővíti a magyar gondolkodást és a magyarság-tudatot. Mindig is így volt ez. Ki-

fejletét ma abban az egyedülálló magyar nyelvben találjuk meg, amelyet a – szkíta – hun – avar 

– magyar ősök génjeikben hagyományoztak utódaikra.  

   

Erdélyben születtek: Kölcsey Ferenc, Tamási Áron író, Benedek Elek író, népmese 

gyűjtő, Mikes Kelemen író, Wass Albert író, Nyírő József író, Sütő András író, Orbán Balázs 

Székelyföld leírója, Kemény János író. Jósika Miklós, Arany János költő, Ady Endre költő, 

Áprily Lajos költő, Dsida Jenő költő, Kányádi Sándor költő, Szilágy Domokos költő, Páskándi 

Géza költő, Reményik Sándor költő. Apáczai Csere János pedagógiai író. Kallós Zoltán nép-

rajzkutató. Tinódi Lantos Sebestyén zeneszerző. Lantos Bartók Béla zeneszerző. Székely Ber-

talan festő, Paál László festő. Jakó Zsigmond tudós. Benkő Samu művelődéstörténész. Márton 

Áron mártír püspök. Teleki Sámuel felfedező. Körösi Csoma Sándor ős hazakutató. Brassai 

Sámuel polihisztor, Károli Gáspár biblia fordító lelkész. Bolyai János matematikus, Bolyai Far-

kas matematikus. Hunyadi János törökverő, Hunyadi Mátyás Király. Báthori István fejedelem, 

Bethlen Gábor fejedelem, Bocskai István fejedelem, Rákóczi György fejedelem, Apafi Mihály 

fejedelem, Thököly Imre fejedelem, Rákóczi Ferenc fejedelem, Székely Mózes fejedelem. 

Toldi Miklós vitéz nemes. Dózsa György hadvezér. Wesselényi Miklós politikus, Mikó Imre 

politikus, Kiss Ernő honvéd altábornagy, Nagysándor József honvéd vezérőrnagy. Jávor Pál 

színész, Vaszi Levente énekes, Keresztes Ildikó énekesnő, Molnár Levente operaénekes, Tőkés 

László püspök, forradalmár. Erőss Zsolt hegymászó, Miklós Edit síző.  

 

Kárpátalján született: Munkácsy Mihály festő. Beca József labdarugó olimpikon. Edvin 

Márton művész. Bódi László Cípő, Republic énekes.  

 

Felvidéken született: Balassi Bálint költő, Kassák Lajos költő, Reviczky Gyula költő, Sajó 

Sándor költő, Tompa Mihály költő. Jókai Mór író, Madách Imre író, Márai Sándor író, Mikszáth 

Kálmán író. Dobó István egri várvédő. Erdélyi vajda Bercsényi Miklós szabadságharcos. II 

Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem. Vak Bottyán kuruc generális, Andrássy Gyula politikus. Bat-



thyány Lajos mártír miniszterelnök. Lahner György honvéd vezérőrnagy, Klapka György had-

ügyminiszter. Pázmány Péter esztergomi érsek, Boldog Salkaházi Sára szerzetesnő, Wick Béla 

katolikus pap, történész. Eszterházy Károly egri püspök, Csontváry Kosztka Tivadar festő, Szi-

nyei Merse Pál festő. Kodály Zoltán zeneszerző. Kempelen Farkas tudós, feltaláló. Feketeházy 

János Szabadság híd tervezője. Dohnányi Ernő zeneszerző. Blaha Lujza operaénekesnő, Kaszás 

Attila színész, Ghymes együttes. 

 

Délvidéken született: Tamkó Sírató Károly költő, Vidor Gyula író, Balázs Attila író. Molnár 

Erik történész. Lázár Vilmos honvéd ezredes, Schweidel József honvéd vezérőrnagy. Beda Ti-

bor festő. Berczik Zoltán asztalteniszező Európa bajnok. Szeles Mónika teniszező. Varga Iza-

bella színésznő, Szőke Zoltán színész, Rúzsa Magdolna énekesnő. 

 

Őrvidék adta: Liszt Ferenc zeneszerzőt.  

 

Muravidéken született: Zrínyi Miklós költő, hadvezér, Damjanich János honvéd vezérőr-

nagy.  

 

Értsük szerényen Eötvös Loránd gondolatát:  

 
„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól. Ha igazi tudósok s  amint kell – jó magya-

rok akarunk lenni, a tudomány zászlaját olyan magasra kell emelnünk, hogy határainkon túl 

is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet.” 
 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal – ötletből érték! 

 

A legrégebb óta innovációval foglalkozó Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi 

nevein: Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal és Szabadalmi Tanács; Szabadalmi Bíróság; Or-

szágos Találmányi Hivatal; Magyar Szabadalmi Hivatal) 125 éve látja el azt a feladatát, amely 

során mindenki számára hasznosuló tőkét kovácsol a magyar leleményességből. 

A hivatal esetében igazán csak a név módosult az évek során, a lefektetett célok mit sem 

változtak: mindig a legmodernebb eszközök oltalmazása jelentett a legfőbb feladatot. Az 125 

évben több mint 230 ezer szabadalmat adott ki a hivatal: ezek között vannak ismertek is, világ-

hírűek (például golyóstoll, Rubik-kocka, dinamó, robbanómotor, kutyahám, átlátszó beton), és 

vannak olyanok is, amelyekből végül nem gazdagodott meg a feltaláló, egyszerűen a fiókban 

végezte az elképzelés.  

Míg az 1896-ban megalakult szabadalmi hivatal akkori hatáskörébe kizárólag a találmá-

nyi bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tartozott, addig pár évvel később már a védjegy-, 

illetve mintalajstromok bejelentéséinek regisztrációját is a hivatal végezte. Az SZTNH ma már 

– ahogy minden hasonló európai hivatal – ellátja valamennyi ismert iparjogvédelmi oltalom 

megadásával kapcsolatos hatósági feladatot, továbbá a szerzői jogi védelemmel összefüggő, 

törvényben előírt teendőket is.  

A szellemi tulajdonokkal való gazdálkodás forradalmi időszaka lehet, amikor megtanul-

juk hasznosítani ötleteinek, és gazdasági előnyt formálunk ezekből. Azt már tudjuk, hogy zse-

niálisak vagyunk az egyedi ötletek terén, ideje megmutatni, hogy ezekkel élni is tudjunk – na-

gyobb jogtudatossággal, tisztább üzleti stratégiákkal, az egyes iparági szektorok hálózatos 

együttműködésével. Csak így vehetünk részt a nemzetközi innovációs versenyben – ez a ver-

seny már nem a termékek és szolgáltatások értékesítésnek pályáján zajlik, hanem sokkal inkább 

annak előszobájában, az ötletek piacosításának szintjén.  



Az elmúlt években ugyan a vállalkozások a szellemitulajdon-védelmet illetően kevésbé 

voltak tudatosak, de úgy tűnik, hogy nem reménytelen a helyzet. Egyre több kkv, startup, kuta-

tóintézet és egyetem figyel a szellemi tulajdonára. Ezek a fontos piaci szereplők egyszerűen 

felismerték, hogy milyen nagy gazdasági és versenyelőnyt jelent egy jól megtervezett 

szellemitulajdon-portfólió és –stratégia.  

Versenyképességünket is nagyban növelhetjük egy-egy oltalom meglétével. Az innovatív 

találmányokat védő, 1895-ben elfogadott szabadalmi törvény egyik legfontosabb célja már ak-

kor is az volt, hogy megóvja a gazdasági eredményeket, védje a feltalálókat és a vállalkozáso-

kat. Az SZTNH célja, hogy minél több hazai vállalkozás felismerje a különböző oltalmak fon-

tosságát. Míg a nagyvállalatok és a fejlett országok kkv-i számára alapvetés, hogy minden elő-

állított szellemi tulajdonukat oltalmazzák, nálunk akár milliókat is veszíthetnek a vállalkozások 

azzal, hogy nem használják ki ezt a lehetőséget.  

 

Magyar Tudományos Akadémia – a tudás és a nemzet szolgálatában  

 

AZ AKADÉMIA KÜLDETÉSE  

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a legnagyobb közbizalommal övezett intéz-

mény Magyarországon. Széchenyi István alapítói szándékával összhangban közel 200 éve fo-

lyamatosan megújulva szolgálja a nemzetet és a tudományt. Az MTA működése a tények és a 

tudományos módszerek tiszteletén alapul, őrködik a tudományos kutatás és véleménynyilvání-

tás szabadsága felett.  

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA ŐRE  

A Magyar Tudományos Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet 

tudományos és kulturális örökségét. Soha meg nem szűnő, fel nem adható kötelezettsége – Szé-

chenyi István szavaival – „a nemzetiség és a nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása”.  

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK IRÁNYÍTÓJA  

Az Akadémia stratégiai kutatási programokat irányít, összefogja és képviseli a hazai és 

határon túli magyar tudományos közösséget. Az Akadémia egyik fő feladata Magyarország és 

a Kárpát-medence természeti, történeti, társadalmi és gazdasági folyamatainak tanulmányo-

zása.  

A KIVÁLÓSÁG ÖSZTÖNZŐJE  

Az Akadémia kiválósági programokat működtet, ezek közük a legismertebb a fiatal ku-

tatóknak évente kiírt Lendület Program. Az Akadémia az MTA doktora címmel ismeri el az 

egyéni tudományos teljesítményt, az MTA Kiváló Kutatóhely minősítéssel pedig az egyetemi, 

kutatóintézeti és ipari tudományos műhelyek eredményeit.  

A NEMZET TANÁCSADÓJA  

Az Akadémia köztestületének tudása a nemzet és a mindenkori kormányzat rendelkezé-

sére áll. Az Akadémia a kormányzattal, a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer, va-

lamint az oktatási rendszer szereplőivel és a társadalommal kialakított széles körű együttműkö-

désre alapozva végzi a döntéshozatalt támogató szakpolitikai tevékenységét.  

A FIATALOK TÁMOGATÓJA  

Az Akadémia támogatja a kutatói életpályamodell kialakítását és működtetését, részt vesz 

a közoktatás és a felsőoktatás szakmai fejlesztésében, különös tekintettel a kutatói utánpótlás 

biztosítására. Ennek érdekében indította el az MTA Középiskolai Alumni Programot.  

HARC AZ ÁLTUDOMÁNYOK ELLEN  

Az Akadémia közvetíti a tudomány eredményeit a társadalom felé, és harcol az áltudo-

mányok ellen. Legnagyobb tudomány-népszerűsítő rendezvénye a Magyar Tudomány Ünnepe.  

 

A Magyar Tudomány Ünnepére küldött beszédében, Novák Katalin köztársasági elnök 

üzeni: „Az egyetemes tudáskészletben markánsan benne van a magyar elme produktuma. A 



magyar tudós különleges bölcsőbe születik. Örökül kapja az egyedülálló magyar nyelvet, az 

abból adódó egyedi gondolkodásmódot, a magyar észjárást, inspirálja a gazdag magyar kultúra 

és a csodálatos Kárpát-medencei környezet. – Egyedi nézőpontból szemléli a valóságot, és eb-

ből alkot egyetemes értékeket. Szabadságvágya a korlátoktól mentes szabad gondolatban, me-

részsége a világ titkainak csökönyös fürkészésében, találékonysága a tudományos problé-

mák kreatív megoldásában mutatkozik meg, amelyekhez társul a sikerhez elengedhetetlen ma-

gyar furfang, kitartás és mély alázat. 

Novák Katalin úgy fogalmazott: a mostani nehéz időkben életünknek számtalan területét 

kell újragondolni. Ebben segíthet nekünk a tudomány világa és eszköztára: fogódzót ad az út-

keresésben, irányt mutat az új utak felfedezésében. Számítunk a magyar szellemi erőre! …  

Miért lehet egy tizenötmilliós nemzet ennyire felülreprezentált a világ tudományos vér-

keringésében? – hangzott el a kérdés a beszédben. Válaszként a harminc éve eltávozott nagy-

szerű magyar fizikust, Bay Zoltánt idézte: gondolkodásmódunk, jellemünk már gyermekko-

runkban kialakul, és ez rányomja bélyegét későbbi életünkre. A korai érzések, gondolatok be-

lénk maródnak, velünk élnek.”  (Forrás: sandorpalota.hu Kreft-Horváth Márk) 

 

AZ AKADÉMIA TAGSÁGA  

 

Az Akadémia 18 000 fős köztestülete a teljes magyar tudományos közösséget egyesíti, és 

képviseli itthon és külföldön. Nyitva áll minden tudományos fokozattal rendelkező magyar ku-

tató előtt. Az Akadémia elnöke jelenleg Freund Tamás agykutató.  

 

 

Freund Tamás Zircen, 1959. június 14-én született. Bólyai, és Széchenyi-díjas magyar 

neurobiológus, egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, az agykéreg működésének nem-

zetközi hírű tudósa.  

 A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014 és 2020 között élettudományi alel-

nöke. 2020 júliusától az MTA elnöke.  

 

„…Az idegtudós az anyag evolúciójának csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, 

amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produ-

kálására is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus 

megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondola-

tok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. 

Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni 

egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük elmének, én tudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de 

leginkább ezek együttesének – amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálóza-

tára.  

Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy 

vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi 

világ, és ami fontosabb, a többi lélek számára. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, 

mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, 

önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom 

elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.  
Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai ál-

landó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezrelék-

nyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsön-

hatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak 

héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták 

hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Aki inkább abban hisz, hogy volt egy teremtő lélek, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyetemi_tan%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia


akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdet-

ben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló 

lények jöjjenek létre.  

A kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy, mint a természetes szelekció, nem 

mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. In-

kább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell él-

nie, aminek én nem látom az értelmét. Én a dolgok létezésének értelmét keresem, a legegysze-

rűbb idegrendszeri törvényszerűségek magyarázatától az élet értelméig. A legnagyobb rejtély a 

gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, 

küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ 

adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne 

a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő”?  

(Szőnyi Szilárd szerkesztő beszélgetése Freund Tamás tudóssal a: „Vallomások ISTEN-

ADTA tehetségről és felelősségről” Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011.)  

 

AZ AKADÉMIA ALAPÍTÁSA  

A magyar tudományosság legrégebbi intézményét gróf Széchenyi István alapította, aki 

birtokainak egyévi jövedelmét ajánlott fel e célra az 1825. november 3-án tartott pozsonyi or-

szággyűlésen – ezt a történelmi pillanatot láthatjuk Holló Barnabás domborművén.  

 

AZ AKADÉMIA JELKÉPE  

1831-ben Széchenyi István megrendelésér készült el A Magyar Tudományos Akadémia 

allegóriája, Johann Nepomuk Ender festménye. A képen Hébé, a görög mitológiában az ifjúság 

istennője, az örök életet adó nektár őrzője a tudomány és a művészet italával kínálja a sasként 

megjelenített magyar nemzetet. Ez a jelenet látható az Akadémia logójában.  

 

A TUDÁS PALOTÁJA  

Az Akadémia budapesti székház közadakozásból épült, Friedrich August Stüler tervei 

alapján. Ünnepélyes átadására 1865-ben került sor. Ez volt az első neoreneszánsz stílusú köz-

épület Magyarországon, architektúrája és szellemisége döntően befolyásolta a magyar építészet 

további alakulását. 



 

 

 

Széchenyi István Hitel munkájában fejti ki, az Nemzet, a Haza emelkedését megvalósító állam-

férfiúi feladatok alapjait. Bevezetőjében a „HONUNK SZEBBLELKŰ ASSZONYAINAK” 

írja: „Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem ’s Szeretetem jeléül ezen kis munkám 

ajánlását. Vegyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel Párt-

fogástok alá. A’ H i t e l r ü l szólok, „s a’ mi belőle foly, a’ becsületrül, az adott szó szentség-

érül, a’ cselekedetek egyenességérül’, ’s így Előttetek sem lehet a’ tárgy idegenebb, mint előt-

tünk, mert annyi Nemes és Szép, a’ mi az Emberisséget felemeli, ’a Ti Nemetek műve. Ti vi-

szitek karjaitokon életbe a’ kisded nevendéket, ’s jó Polgárrá nevelitek; a’ Ti nemes 

tekintetekbül szí a’ férfi lelki erőt ’s elszánt bártorságot. ’S ha léte alkonyodik a’ Haza ügyében, 

Ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a’ polgári Erény ’s Nemzetiség védangyali, melly 

Nélkületek higyjétek soha ki nem fejlik, vagy nem sorkára elhervad, mert Ti vontok minden 

körül bájt ’s életet. Ti emelitek egekbe a’ port „s halhatatlanságra a’ halandót. Üdvözöllek és 

hála Néktek!”  

 

… Kárhoztatja azokat, akik mindig a múlt dicsőségén rágódnak, s kimondja a prófétai szót:  

 

„Sokan azt gondolják: Magyarország v o l t ; én azt szeretem hinni: l e s z !” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolyai Farkas     Bolyai János 

 

Bolyai Farkas (1775 – 1856). 1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja. Paul Stӓckel 

életrajzírója szerint, Bolyai Farkas munkásságával kezdődik el a magyarországi matematika 

kutatás története. 1781-től a nagyenyedi kollégiumban tanult. Megtanult latinul, görögül, hébe-

rül, románul, németül, angolul, franciául és olaszul. Könnyedén szorzott, osztott 13-14-jegyű 

számokat fejben, tudott belőlük négyzet- és köbgyököt vonni. Bolyi Farkast a nemeuklideszi 

geometriák előfutáraként tartják számon. A marosvásárhelyi református kollégium professzo-

raként, irányt mutatott a természettudományos ismeretek terjesztéséért. 1795-ben Kemény Si-

monnal külföldi tanulmányútra indultak, 1796-ban Jénában időztek egy darabig. Itt Johann 

Gottlieb Fichte  filozófiai előadásait hallgatta. 1796 októberében mindketten beiratkoztak a göt-

tingeni egyetemre, Kemény Simon jogot tanult, Bolyai Farkas pedig matematikát. Göttingen-

ben került baráti kapcsolatba Gauss-szal.  

Bolyai Farkas nevét egyaránt jegyzi a matematikatörténet és a magyar irodalomtörténet 

is. Foglalkozott fizikával, filozófiával, zeneelmélettel, gyümölcstermesztéssel és erdészeti kér-

désekkel is. Figyelme kiterjedt műszaki problémák megoldására, és foglalkozott gyógyászati 

és gyógyszerkészítési kérdésekkel. Igazi polihisztor volt, mégis matematikusként tartjuk szá-

mon. Pedagógusként arra törekedett, hogy az elméleti oktatást lehetőség szerint összekapcsolja 

a gyakorlattal. Fő matematikai műve a Tentamen, könyvében jelent meg fia, Bolyai János vi-

lághírű munkája. Ebben a munkájában rendszerbe foglalja az aritmetikát és geometriát. A ma-

tematika történetében az elsők között volt, akik követelményként írták elő az egy rendszerbe 

tartozó axiómák kölcsönös függetlenségét, miszerint: „Olyant nem kell az alapok közé tenni, 

mely a többiből következik.” Tudományos írásának bevezető részben használt fogalmai a hal-

mazelmélet első kezdeményének tekinthetők. Munkásságát dicséri a sokszög-darabolási té-

tele: A síkban két egyenes vonalakkal határolt, egyenlő területű sokszög végszerűen 

egyenlő; vagyis véges számú, páronként egybevágó darabokra oszthatók. Az ő nevét őrzi a 

Bolyai-algoritmus.  

 

Bolyai János (1802 – 1860) főműve, az életében egyetlen nyomtatásban megjelent mun-

kája, a latin nyelvű Scientia Spatii (A tér tudománya) című írása, amely édesapja, Bolyai Farkas 

röviden csak Tentamen-ként emlegetett könyvének első kötetének függelékeként jelent meg: 

ezért szokták Appendixnek is nevezni. A könyv 1832-ben került ki a marosvásárhelyi kollé-

gium nyomdájából, de János munkája már 1831-ben különlenyomatként is megjelent. Ebben 

mutatta be új geometriájának alapgondolatát, egy olyan nemeuklideszi geometriát, amelynek 

axiómaredszeréből kikapcsolta a párhuzamossági axiómát. Bolyi János előtt senki nem merész-

kedett ilyen bátor tettre, hogy így építsen fel egy új geometriai világot. Az Appendixben az 

előbbieken túl a párhuzamossági axióma tagadására épített geometriát is kidolgozott, hasonlót, 
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mint kortársa az orosz Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij. Ezért hívják ezt a másik geometriát 

Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometriának is.  Bolyai János életében – az édesapján kívül – sen-

kitől nyilvános elismerést nem kapott a munkájáért.  

Bolyai közel egy évszázaddal Einsteint előtt megfogalmazta Einstein gravitációértelme-

zésének a célkitűzését, sajnos a tudósvilág csak halála után ismerte fel a mű nagyságát, szerző-

jére külföldi tudósok nyomására figyeltek csak fel itthon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolyai János autográf bejegyzéseit és javításait tartalmazó Appendixének címlapja, saját 

munkapéldánya. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában található egyetlen létező 

ilyen példányt az UNESCO felvette a Világemlékezet listájára.  

 

 

A játékelmélet és hasznosítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neumann János            Kőnig Dénes          Kalmár László            Harsányi János 

 

A játékelmélet a stratégiai problémák elmélete, a modern gazdasági gondolkodásban alapvető 

fontosságú. Tárgykörét olyan stratégiai játékok matematikai elemzése adja, amelyeknek kime-

netelére a játékosok stratégiája is hatással van. A játékelmélet alkalmazási területe nagyon szé-

les. A hagyományos játékok mellett olyan konfliktusok is modellezhetők vele, mint a háborús 

szembenállás, a piaci konkurencia, vagy éppen a választási harc.  

 



Neumann János (1903 – 1957) magyar származású matematikus, aki egy 1928-ban meg-

jelent munkájában lefektette a játékelmélet alapjait. A témakör, mint önálló diszciplína Neu-

mann és Oskar Morgenstern Játékelmélet és a gazdasági viselkedés című, 1944-ben megjelent 

híre könyvével vette kezdetét. Ebben a műben a szerzők olyan társasjátékok elemzését vették 

kiindulási alapul, mint amilyen a sakk, a bridzs és a póker. Így innen erednek a terület olyan 

elnevezései, mint játék, játékos, lépés és kifizetés. Az igazi cél azonban a gazdasági életben 

felmerülő stratégiai problémák elemzésére vonatkozó módszerek kidolgozása volt. Neumann 

János egyik alapvető elméleti eredménye híres MINI MAX tétele, amelynek jelentős hatása 

volt a játékelméleten kívül is. Ő figyelt fel elsőként a játékelmélet és a lineáris programozás 

kapcsolatára, amellyel lehetővé vált mátrixjátékok megoldása lineáris programozási módsze-

rekkel. 

 

Kőnig Dénes (1884 – 1944) műegyetemi tanár. Kőnig Gyula – szintén neves matematika-

professzor – fia. Már 18 évesen „Mathematikai mulatságok” címen egy kétkötetes munkát adott 

ki különböző szórakoztató matematikai játékokról.  

Ernst Zermelo 1913-ban megjelent cikkét szokták a játékelmélet első műveként emle-

getni, amelyben a német matematikus a sakkjáték elemzésével foglalkozott. Zermelo bebizo-

nyította, hogy ha egy játék lehetséges helyzeteinek a száma véges, akkor nyerőhelyzetből kiin-

dulva mindig lehet n lépésben nyerni. Kőnig Dénes azonban rámutatott e bizonyítás egy hiá-

nyára, és újabb gráfelméleti bizonyítást adott arra az általánosabb tételre is, hogy ha akár vég-

telen sok helyzet lehetséges, de egy-egy helyzetből indulva csak véges sok lépés tehető, akkor 

is minden nyerőhelyzethez megadható olyan n, hogy abból a helyzetből kiindulva n lépésben 

lehet nyerni. Az amerikai játékelméleti iskola csak alig néhány évtizede ébredt rá arra, hogy jó 

fél évszázada Zermelo tételeként egy olyan eredményt emlegetnek, amelyet nem a Zermelo 

fogalmazott meg, hanem lényegében Kőnig Dénes és Kalmár László, csak az angol ajkú tudó-

sok nem pontosan értették meg a német nyelvű publikációikat.  

 

Kalmár László (1905 – 1976) matematikaprofesszor. A számítástudomány hazai kivá-

lósága, a matematikai logika neves kutatója. a matematika számos területén ért el maradandó 

eredményeket, a játékelmélet egyik úttörőjeként is számon tartják. Ernst Zermelo és Kőnig Dé-

nes munkájához csatlakozva Kalmár transzfinit számok alkalmazásával végességi (vagy bár-

milyen számosság) megszorítások nélkül bebizonyította, hogy modern nyerőhelyzetben van 

olyan nyerésre vezető „taktika”, amelynek előírt lépései egy-egy adott helyzetben csak a hely-

zettől függnek, nem pedig a játék addigi lefolyásától. Ebből már következett Zermelo tétele; 

Kőnig tétele pedig transzfinit számok segítségével a legáltalánosabb játékokra volt kiterjeszt-

hető. Transzfinit számok felhasználása nélkül azt a kevesebbet mondó tételt bizonyította be 

Kalmár, hogy nyerőhelyzetben mindig van olyan nyerésre vezető taktika, amelyben a helyzetek 

nem ismétlődnek. Zermelo tétele ebből az evidens módon következik. Kalmár 1928-ban írt fi-

atalkori játékelméleti eredményeinek fontosságár csak néhány évtizede kezdtek jobban felfi-

gyelni.  

 

Harsányi János (1920 - 2000) magyar származású amerikai közgazdász, aki 1994-ben – 

John Forbes Nashsel és Reihard Seltennel megosztva – „A nem-kooperatív játékok elméletében 

az egyensúlyanalízis terén végzett úttörő munkásságáért” elnyerte a közgazdasági Nobel-díjat.  

Érdeklődése a matematika és a filozófia felé vonzotta. A játékelmélet egy ágának mód-

szertanát alkalmazta a közgazdaságtanban. Az izgatta, hogyan lehet valóságos helyzetekben jó 

döntéseket hozni. A véletlenszerű cselekvésekre azzal az érveléssel adott választ, kizárva azt 

az elméletet, hogy az emberek véletlenszerűen cselekednek. A szemben álló felek bizonyos 

szabályok és logikai elvek betartása mellett küzdenek egymás ellen, úgy, mint a sakkban. 



Ugyan akkor a pókerben nagy szerepe van a blöffölésnek. Reinhard Seltennel kidolgozott el-

méletükben lefektették, hogy a játékosok csak részben ismerhetik ellenfelük céljait és stratégiai 

eszközeit. Felállított modelljük minden eleméhez a valószínűségi érték tartozott, kutatásaik 

központjában a versenyzők cselekedeteinek előre jelezhetősége állt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lánczos Kornél         Kármán Tódor      Eötvös Loránd 

  

Lánczos Kornél (1893 -1974) fizikus, matematikus, aki 1926-ban a Schrödinger-egyen-

lethez hasonló megoldást adott a kvantummechanikában. Einstein munkatársaként az általános 

relativitáselmélet matematikai formalizmusának kérdésével foglalkozott.  

Lánczos Kornél világhírű magyar matematikus, fizikus munkásságának köszönhetően a 

híre Lánczos – módszert a mindennapi élet számos területén alkalmazták az autógyártástól a 

repülőgépgyártásig, a hajózástól az orvostudományig. Segítségével bizonyos típusú mátrixok 

sajátértékeit és sajátvektorait tudjuk közelíteni számítógép segítségével. Lánczos alkalmazott 

matematikusként főleg numerikus módszerekkel foglalkozott, olyan matematikai eljárásokkal, 

amelyeket a számítógépeken ma is használnak. Fizikusként az elektrodinamika, a kvantumme-

chanika mellett az általános relativitáselméletben Einstein munkáját segítette matematika terén. 

Einstein elképzelését, miszerint a téregyenletek elegendők az általános relativitáselméletben, 

Lánczosnak sikerült megmutatnia, mivel a mozgásegyenletek abból már levezethetők. „A geo-

metria térelmélet fejlődése” című könyve a tér fogalmának kialakulását mutatja be az ókortól a 

relativitáselméletig.  

 

Kármán Tódor (1881 - 1963) gépészmérnök. fizikus, alkalmazott matematikus. Mun-

kásságának egyik legjelentősebb területe a hangsebesség feletti (szuperszonikus) repüléshez 

kapcsolódó kutatás. Meghatározó szerepe volt több nagyrakéta és az első ballisztikus rakéta 

kidolgozásában is. Kármán Tódor az aerodinamika és ezzel az alkalmazott matematika egyik 

legnagyobb hatású elméleti szakértője. Számos aerodinamikai és hidrodinamikai elmélet, 

egyenlet, képlet kidolgozója. A 20. század elejétől kezdve a világ számos országának légi ipari 

és repülőgép gyártási fejlesztésére volt hatással, munkálataikban, tervezéseikben részt vett vagy 

tanácsadóként szolgált.  

A Kármán Tódor és Fran Malina által 1944-ben alapított Jet Propulsoon Laboratory vált 

a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétafegyverek, valamint űrkísérletek és űrhajózási hordo-

zórakéták kifejlesztésének első amerikai központjává. Kármán megalapította a Nemzetközi 

Asztronautikai Akadémiát, 1957-ben pedig az ő vezetésével alakult meg az ICAS (International 

Council of the Aeronautical Sciences, azaz a Nemzetközi Repüléstudományi Tanács). Elsőként 

kapta meg a rangos Nationál Medal of Science kitüntetést. 28 egyetem – közöttük a Budapesti 



Műszaki Egyetem – fogadta díszdoktorává. Halála után a Holdon és a Marson is krátert nevez-

tek el róla.  

 

Eötvös Loránd (1848 – 1919) a legjelentősebb magyar fizikus, geofizikus, az MTA el-

nöke, egyetemi tanár, a főrendiház tagja, kultúrpolitikus, tudományos és közéleti vezető. Halála 

évében Nobel-díjra is felterjesztették. Az ő nevét viseli Budapest tudományegyeteme. Eötvös 

Loránd fizikai kutatásai két nagyobb területre koncentrálódnak: 1886-ig a felületi feszültség, 

1988-tól a gravitáció témájára. A róla elnevezett Eötvös-törvény (1886) a felöleti feszültség 

molekuláris térfogattal való kapcsolatáról szól. Az általa kifejlesztett torziós inga (Eötvös-inga) 

egyaránt alkalmas alap- és alkalmazott kutatásra (a gravitáló és a tehetetlen tömeg arányossá-

gának kísérleti vizsgálatára: geofizikai mérésekre, olajkutatásra). Eötvös Loránd 1891-ben 

megszervezte a Mathematiai és Physikai Társulatot, amely a világon elsőként indított országos 

tanuló-versenyeket. Három évvel később kultuszminiszterként megalapította az Eötvös József 

Collegiumot. Eötvös szenvedélyes hegymászó volt, ezért a Magyarországi Kárpát Egyesület 

elnöki posztját is elvállalta.  

Első Eötvös-ingás méréseit 1901-ben végezte a Balaton jegén. 1908-ban Pekár Dezsővel 

és Fekete Jenővel együtt igazolta, hogy a gravitációs erő 2 x 10-8 pontossággal független a tö-

meg anyagi minőségétől. A kísérlet kigondolásáért és megvalósításáért Eötvös, Pekár és Fekete 

elnyerték a göttingeni egyetem által kiírt Benecke-díjat.  

 

Eötvös-inga egy hajszálvékony torziós szálon 

függő ingakarból és az ingakar két végén elhelyezkedő 

azonos tömegből áll. A tömegek egyike az ingakar 

szintjén, a mási annál mélyebben helyezkedik el. 

Amennyiben a inga környezetében a gravitációs von-

zás nem állandó, az ingakar a függőleges torziós szál 

körül elcsavarodik. Ez a tulajdonsága az ingát alkal-

massá teszi arra, hogy a felszín alatti földtani szerkeze-

teket kimutassa. Segítségével a világ számos olaj elő-

fordulása vált ismertté.  

A kiállított, ún. kettős nagy eszközben két, egy-

mással szembefordított horizontális variométer helyez-

kedik el, meggyorsítva az ingával történő terepi és la-

boratóriumi méréseket. A kettős inga komoly tudo-

mánytörténeti jelentősége, hogy Eötvös és munkatár-

sai, Pekár Dezső és Fekete Jenő ezzel a műszerrel mu-

tatták ki az addigi legnagyobb pontossággal a súlyos és 

tehetetlen tömeg ekvivalenciáját 1906 és 1909 között. 

Az eredmény egyben Einstein általános relativitásel-

méletének egyik kísérleti megalapozását is jelentette 

akkoriban.  

 

A tárgy az SZTFH Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény tulajdona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gábor Dénes és a „MAGYAR ÖRÖKSÉG oklevél.   Irinyi János 

Nevét az Aranykönyv őrzi.” 

 

Gábor Dénes (1990 – 1979) legismertebb találmánya, az 1947-ben kidolgozott hologram 

elv. A gyakorlati megvalósításához szükséges lézerre még 1961-eg várni kellett. Végül a gya-

korlatban is sikeres eljárásáért 1971-ben kapta meg a Nobel-díjat.  

A holográfia minden addig ismert eljárásnál több információt tárol, Gábor Dénes ezt 

elektronmikroszkópos képes tökéletesítéséra kívánta használni. a fény hullámtermészetén ala-

puló képrögzítő eljárás lényegében térhatású képet hoz létre egy tárgyról. A lézerfénnyel meg-

világított tárgyról olyan képet készít egy sík lemezen, amely a fény intenzitása mellett a fény-

hullám fázisait is rögzíti.  

Budapesten született, és itt töltötte ifjú éveit. Mindössze tízéves volt, amikor első szaba-

dalmát bejelentette. (aeroplán körhinta). Tanulmányait a Műegyetemen kezdte, majd Berlinben 

folytatta – Einstein előadásait is hallgatta. Berlini évei során általa személyesen megismert Neu-

mann Jánoshoz, Wigner Jenőhöz, Szilárd Leóhoz mérhető elme nemcsak fizikus–feltaláló volt, 

az emberiség jövője is izgatta, ezt több mély írása bizonyítja. Származása miatt nem volt mara-

dása Hitler birodalmában, így egy rövid időre hazatért (a Tungsramnál a plazmalámpa tervein 

dolgozott, majd Angliában telepedett le.  

 

Irinyi János (1817 – 1895) mindössze 19 évesen olyan vegyi összetételű gyufát talál fel, 

amely a korábbi zajosan, szinte robbanással gyúló, fröccsenő gyufákat váltotta fel – megalkotva 

ezzel a zajtalanul gyúló foszforos gyufát. A találmány lényege, hogy a gyufa fejében kálium-

klorát helyett (ólom-dioxidot) alkalmazott, így a gyufafej meggyulladása jelentősen halkabban 

és sokkal biztonságosabban történt. Gyufája ként nem tartalmazott, helyette foszfort használt, 

így jobb illata is volt, de foszfort már Irinyi előtt Rómer István is alkalmazott gyufájában. Nem 

Irinyi a gyufa feltalálója, de az Irinyi-féle biztonsági gyújtóké igen. Ezek lassan, nyugodtan 

égtek el, nem robbantak, nem fröccsentették szét a gyújtóanyagot. Ez a fajta gyufa tehát kizá-

rólag Irinyi János találmánya. 1848-ban a márciusi ifjak 12 pontjának Irinyi volt az első meg-

fogalmazója, a röplap szövegének végső kidolgozását testvére, Irinyi József és barátai folytat-

ták.  

A szabadságharc idején – papíron – az „álladalmi vegygyárak” igazgatójává nevezték ki. 

Nagyváradon létesült volna az országos fegyvergyár. Irinyi feladata a lőszergyártás és –ellátás 

megszervezése lett volna, illetve gondoskodnia kellett volna a lőporgyártáshoz szükséges salét-

rom előállításáról. Mivel a gyár nem jött létre, a bukás után nem kapott komoly büntetést.   

 

 

 



A gyufa feltalálója. Irinyi János levele. ═ Függetlenség, 1880. aug. 29.)  

 

„Igaz ugyan, hogy találmányom mellett, 

kaiserlich königlicsh ausschliesslich 

Privilegiummal, kis millionerré lehettem 

volna, de inkább megnyugtat engem az öntu-

dat: hogy czélszerűt, közhasznút előállítani 

képes voltam…”  

 

1836-os saját találmányára, a „zaj-

talanul” gyúló, kénmentes foszfo-

ros gyufára építve hozott létre gyu-

fagyárat Pesten 1839 decemberé-

ben. A „gyúszergyár” működését 

csak 1840-ben kérvényezte. Üze-

mében 50-60 ember dolgozott, és 

naponta 500-600 ezer szál gyufát 

állítottak elő. Iparos társai és né-

hány lakó folyamatosan zaklatták, ezért újabb és újabb helyekre költözött, végül is 1844-ben 

befejezte a gyártást, és átengedte azt Schönwald Hermann-nak. Irinyi találmányát ezzel párhu-

zamosan Bécsben Rómer István magyar származású kereskedő használta fel az Irinyivel kötött 

szerződés alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bíró László József        Goy Andor 

 

Bíró László József (1899 – 1985) a golyóstoll világhírű megalkotója.  

 

Bíró kanyargós életpályája kezdetén az orvosi egyetem hallgatója volt, ltanulmányit 

azonban nem fejezte be. Rendkívűl széles érdeklődési küörű személyiség volt. Ma akár a 

végletek emberének is nevezhetnénk: egy ideig a hipnózis foglalkoztatta, később vámügyekkel 

foglalkozó hitalalnokként tevékenykedett, de nem állt messze tőle az autóversenyzés sem. És 

ah mkár erre a területre is elmerészkedett, kidolgott egy autómatikus sebességváltót, amely 

irány a Generál Motors mutatot nagy érdeklődést. A gyár azonban a terveket nem felhaszná-

lásra, hanem a konkurencia kiiktatása céljából vásárolta meg.  

 „Gyakran nézetgettem a rotációs hengerek egyenletes és gépies munkáját – írta Bíró 

László József nyomdászi munkálatai nyomán. – Egy parányi hengerecskét képzeltem el, akko-



rát, amely egy írószermámban alkalmazató, és amelynek az a lényege, hogy a festéket automa-

tikusan felszedve működés közben nyomot hagy a papíron.” Ez a megfigyelés vezette el go-

lyóstolla megalkotásához. Bíró 1931-re készítette el első, hibátlannak még nem mondható go-

lyóstollát, amit a Budapesti Nemzetközi Vásáron be is mutatott.  

A következő években Goy Andor és a Kovalszky testvérek voltak segítségére az ötlet 

sorozatgyártására alkalmas termékké fejlesztésében. Végül 1943. június 10-én Argentínában 

nyert szabadalmat a testvére, Bíró György által kikísérletezett, speciális festékkel töltött és az 

általa kikísérletezett, tökéletesen gömbölyű golyókkal ellátott golyóstollára. A golyóstoll tölté-

sére öntvényrepedést jelző festéket alkalmaztak. A golyó helyes működését segítették a golyó-

fészek állandó tintaellátását biztosító tintajáratok, a hajszálcsövesség elvén működő kapilláris-

rendszer – ezt Goy Andor ötlete alapján oldották meg Bíró.  

Magyarországon, elsőként 1938 nyarán készült golyóstoll, mégpedig Goy Andor jóvol-

tából a Goy-Kovslszky-üzemben. Goy és Bíró 1938-ban megállapodott abban, hogy tollaik hol 

és milyen védettséget élveznek. Goy Andor (1896 – 1991) ennek a tollnak a szerkezetét később 

úgy alakította át, hogy nyomógombos kapcsolószerkezetével a tollbetét kitolhatóvá, majd a 

csíptethető megbillentésével visszahúzhatóvá vált. Ekkorra már több vegyipari cég is gyártott 

erre a célra használatos tintát, így Goy egy svájci cég termékével töltötte fel az új tollat. A toll 

márkanevében utalást tett családnevére is, illetve angolul a gördülő megoldású tollra is, így lett 

a kontinentális Európa első saját golyóstollának neve: Go-Pen. Ennek a tollnak a védettségét 

Goy Andor 1947. április 9-én jegyezte be. 1948-ban kezdődhetett meg a Go-Pen tollak értéke-

sítése Magyarországon, ami óriási sikerrel járt. Gyakorlatilag a Goy és Kovalszky üzem már 

ebben az évben nem győzte az igényeket kielégíteni. Így külső gyártókapacitást kellett igénybe 

venniük. 1949 októberében az akkori államosítás utolérte a Goy és Kovalszky üzemet is, később 

pedig bezárták.  

A Time 1944. augusztus 21-i számában ismertette a találmányt, és érdekességként 

megemlítette, hogy az amerikai légierő húszezer darabor rendelt belőle, mert ez a toll végre 

repülőgépen is biztonságosan használható. A golyóstollat Argentinában Eterben, míg 

Franciaországban Bíró Crayon néven forgalmazták 1945-től. Angolszász nyelvterületen azóta 

is Bíró nevét örzi (biropen). Híres magyar származású feltalálója tiszteletére Argentína 

szeptember 29-én, Bíró László Józsefet születésnapján ünnepli az argentin feltalálók napját.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kempelen Farkas   Kempelen Farkas szabadalmi ügye:  

az általa feltalált gőzgép szabadalmaztatása. 

 

Kempelen Farkas (1734 – 1804). Nyilván a vízgépekkel kapcsolatos tapasztalatai segí-

tették Kempelen Farkast, a Királyi Magyar és Erdélyi Udvari Kancellária udvari tanácsosát két 

gőzgép tökéletesítését célzó szabadalma megalkotásában 1788-ban. Kempelen kisebb módosí-



tásokat hajtott végre a Watt-féle, akkor már ismert megoldásokon, és leírta a forgattyú műkö-

dését is – amely Watt után lett általános. Kempelen gőzgéptervében szerepel már a különálló 

gőzhűtő (kondenzátor) és egy centrifugaregulátor is. 

A gőzgép ekkori állapotáról két dolgot kell tudni: egyrészt ezek atmoszferikus, kisnyo-

mású szerkezetek voltak, a gőz lehűtésekor keletkező szívóhatás révén működtek, ezért voltak 

meglehetősen nagyméretűek. Watt (és Kempelen) nagy újítása, hogy a gőzt nem a hengerben, 

hanem külön szerkezeti egységben hűtötték le, a kis nyomást vezették a hengerbe a később jól 

ismertté vált tolattyús vezérléssel. Másrészt ezek a gőzgépek egyszeres működésűek voltak, a 

dugattyúnak csak az egyik oldala „dolgozott”. Később, a nagy nyomású gőzgépeknél vált álta-

lánossá a kétszeres működés.  

 

 

 

 

 

Szilvay Kornél (1890 - 1957) gépészmérnök, tűzoltó vezérőrnagy, Budapest egykori 

tűzoltóparancsnoka. A szárazoltó gép feltalálója. Nemzetközi viszonylatban is jelentős 

eredményeket érr el a korszerű tűzvédelem megteremtése terén. Szilvay Kornél 39 találmányára 

kapott szebedalmi oltlmat: legismerbebb találmánya a róla elnevezett szárazoltó gép.  

Már diákként, műszaki tanulmányai alatt tűzvédelmi kiképzést kapott. Technikusi 

oklevelének megszerzése utána Schlick-gyár tűzoltóegysédének aktív tagja let, majd 

csatlakozott a fővárosi önkéntes tűzoltókhoz. Hivatásostűzoltó lett – előbb köztűzoltó, majd 

tiszti gyakornok –, 1924-ben főfelügyelőnek nevezték ki. Az ostrom után, 1945-ben ideiglenes 

jelleggel, három hónapn át ellátta Budapesten a főparancsnoki feladatkat. Szilvay több ezer 

oltást vezetett, amelyek közül kiemelkedik a budapesti Szent István-bazilika kupolatüzének 

oltása. Előrelátóan gondoskodott a nagy értékű freskók védelméről és dacára az oltásnál 

felasznált nagy mennyiségű víznek, beázás, azaz vízkár nem keletkezett. Egy 400 l/min-es 

kismotor-fecskendővel a kupola pilléreinek mélyedéseiből az összegyűlt vizet kiszívatta, a 

sugarakkal pedig megvédta a Bazilika ép részeit a leégéstől.  

 

 

MALMOK  

 

A malmok eredetileg olyan őrlőberendezéseket 

jelentettek, amelyek meghajtására előbb emberi, majd 

állati, utóbb természeti erőket is felhasznált az emberiség. 

A korai kézimalmok hlyett a Római Birodalomban már 

állatokkal hajttották a malomkereket. Szintén a rómaiak 

kezdtek el vizimalmokat használni, a szélmmalmok a X-

XI. században kezdtek elterjedni. Ezek a valamilyen 

ermészeti vagy állati erővel hajtott berendezések azonban 

nem csak a gabona őrlésére alkalmasak, így másra is 

használták őket a történelem során. 

 



Használhatók víz szivaggyúzásra, egyszerűbb gépek hajtására, például kovácsműhelyben 

a kapapács vay a fújtató kezelésére.  

A vízkerekek megbízhatóan nagy erőt tudak kifejteni, sőt a felül csapott vízkerék 

(amelyra a víz felül folyik be, és nem a kerek merül a vízbe) még aránylag kisebb vizeknél. 

patakoknál is működik, komoly erőt tud kifejteni. 

 

A gőzgépek megjelenésével a malmokat is elkezték gépi erővel hajtai, az első magyar 

gőzmalom a József hengermalom volt, amelyet 1841-ben alapított Széchenyi István. A malom-

iparban jelentős volt a Ganz-gyár is, főleg azután, hogy Mechwart András szabadalmaztatta a 

kéregöntésű vas öntőhengereket.  

 

Mechwart András (1934 – 1907) Bajorországban született. 

Szülei Mechwart György és Hofmanna Erzsébet voltak. Pályáját 

lakatosként kezdte. Augsburgban mérnöki tanulmányai elvégzése 

után Pesten ismerkedett meg Ganz Ábrahámmal.  

1874-ben találta fel a kéregöntésű, rovátkolt hengerekkel 

dolgozó hengerszéket. Az egymással szemben forgó hengerek 

közötti hézagba engedik a szemesterményt, amely a hengerek 

közötti kerületi sebesség különbözetéből adódóan örlődik.  

1878-ban megalapította a Ganz-gyár elektromos osztályát, 

ahol olyan kiváló szekemberekkel vett körül magát, mint 

Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó, Déri Miksa, Kandó Kálmán, 

Neustadt Lipót és Fischir Béla.  

 

 

 

Visszatekintés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kármán Tódor példátlanul gazdag élete végén, 1963. február18-án, Wasingtonban 

Kennedy elnöktől veszi át a Nacionál Medál of Science kitüntetést. A kitüntetést kiemelkedő 

műszaki és tudományos eredményeinek, és az oktatásügyi munkásságának elismeréséért kapta.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilárd Leó         Teller Ede       Neumann János 

  

Szilárd Leó (1989 - 1964) felsőfokú tanulmányait a budapesti Műegyetemen kezdte, me-

lyet 1919-ből a fizika akkori szellemi központjában, Berlinben folytatott. Az 1920-as években 

az egyetemen együtt dolgozott Albert Einsteinnel, akivel közösen nyolc szabadalma jegyeztek. 

1929-ben Berlinben írt – korát messze megelőző – tudományos dolgozatát ma az informatika 

és az agykutatás kiindulópontjának, az információelmélet és a kibernetika előfutárának tekintik.  

1933-ban Angliába költözött. Itt hallgatta meg a Nobel-díjas Lord Ernest Rutherfordnak 

az atommag hatalmas energiájáról és annak ipari felszabadításának lehetetlenségéről szóló elő-

adását. Rutherford szkeptikus véleménye arra ösztönözte, hogy megoldást keressen e kérdésre. 

A Szilárd által is terjesztett hagyomány szerint London belvárosában ballagva, egy piros lám-

pánál ötlött eszébe a neutronok láncreakciója, mint az atomenergia kiszabadításának lehető-

sége. 1938-tól kísérleteit már az Egyesült Államokban folytatta, ahol a New York-i Columbia 

Egyetemen végezte el a feltevéseit ellenőrző méréseit, amelyek bizonyították, hogy az urán 

hasadását neutronsokszorozás kíséri. Ezt követően szabadalmaztatta Enrico Fermivel közösen 

az úgynevezett rácsreaktort, majd a következő évben megjelent tanulmánya – „Divergens lánc-

reakció uránból és grafitból összetett rendszerben” – atomenergetika alapvető műve lett.  

1939-ben az Egyesült Államok elnökének Einstein által aláírt levelében hívta fel a figyel-

mét az uránhasadás katonai alkalmazásának lehetőségére. Ennek hatására indulhatott al a Man-

hattan-terv, és ezzel az atomfegyver kifejlesztése. 1942. december 2-án Fermi, Szilárd és mun-

katársai bemutatták az első nukleáris láncreakciót egy chicagói stadion egyik lelátója alatt épült 

grafit reaktorblokkban. A hatméteres atommáglya 45 000 grafittéglából és a beleágyazott urán-

labdacsokból állt. Ezzel a gyakorlatban is sikeresen igazolódott Szilárd atomelmélete. 1945 ta-

vaszán Einsteinnel együtt figyelmezették az amerikai előköt az atombomba bevetésére szük-

ségtelen voltára, sőt Szilárd Leó később az atomfegyverek korlátozásának egyik legaktívabb 

harcosává vált. Az atomreaktorra 1944-ben – Enrico Fermivel közösen – benyújtott szabadal-

mát csak 1955-ben engedélyezték, amit tőlük az Egyesült Államok kormánya jelképes 1 dollá-

rért vásárolt meg. Az 1950-es évektől főként nukleáris biológiai, biofizikai és elméleti biológiai 

kutatással foglalkozott.  

 

Teller Ede (1908 – 2003) a Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, még egye-

temi felvételije előtt első díjat nyert az Eötvös-versenyen matematikából és fizikából. A Mű-

egyetemen mégis vegyészmérnöki szakon kezdte meg tanulmányait, melyet Karlsruhéban foly-

tatott.  

A harmincas évek elejére a legfontosabb európai egyetemeken ismerkedett meg az elemi 

részecskék viselkedését leíró kvantummechanikával. 1935-től az Egyesült Államokban telepe-

dett le, figyelmét a magfizika felé fordította. 1938-ban már kidolgozta a termonukleáris fúzió 



elméletét, később bekapcsolódott a Manhattan-tervbe, részt vett az első atomreaktor építésében 

is, de már ekkor az atombombával begyújtott fúziós „szuperbomba” megvalósíthatóságát ku-

tatta. A II. világháborút követően a tudósok nagy része eltávolodott az atombombával kapcso-

latos kutatásoktól. Azonban 1949-ben a Szovjetunió is felrobbantotta saját atombombáját, a 

kiéleződött politikai helyzetben Teller megkapta Truman amerikai elnök támogatását a hidro-

génbomba kifejlesztésére. Az általa irányított kutatócsoport tervei alapján készült deutérium-

trícium bombával 1951-től kezdve hajtottak végre kísérleti robbantásokat a Csendes-óceán fe-

lett.  

Mások előtt felismerte az urán- grafit-víz típusú reaktorok biztonsági kockázatát (pozitív 

üregtényező), és sikerült leállítatnia az USA-ban a Csernobilihez hasonló elvű (grafitos) atom-

reaktorok működtetését. Részt vett az inherensen biztonságos, azaz „bolondbiztos” TRIGA tí-

pusú reaktorok kifejlesztésében és 1958-tól történő bevezetésében. Nevéhez fűződik a „csillag-

háborús” (SDI) rakétaelhárító terv, melyet az 1980-as években Reagan elnök karolt fel, ami – 

közvetve – a Szovjetunió felbomlásához vezetett.  

 

Neumann János 1903 – 1957) kezdetben behatóan foglalkozott a kvantum-elmélet ma-

tematikai alapjaival. Tőle származik a halmazelmélet egzakt meglapozása. Jelentős eredménye-

ket ért el az ergodel elméletben, és kifejlesztette a „folytonos geometria” elméletét is. Az ő 

nevéhez fűződik a „játékelmélet” alapjainak megteremtése. (1928) A második világháború ide-

jén bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Érdeklődése egyre inkább az alkalmazott ma-

tematikai problémák, ballisztikai, hidrodinamikai kérdések felé fordul. Wigner Jenő szerint: 

„Neumann a hadászat területén is óriási szolgálatot tett második hazájának. A második 

világháború alatt megbecsült katonai tanácsadóként dolgozott a hadseregnek, a flottának és a 

Manhattan-terv keretében is. Szinte önállóan végezte el a nukleáris robbanást előidéző 

implózió számítását. Másik idevonatkozó felbecsülhetetlen értékű felfedezése a detonációt elő-

segítő lencsék elve.”  

 Az atomenergetikai kutatások terén nemzetközi jelentőségű eredményeiért 1955-ben az 

Atomenergiai Bizottság (Atomic Energy Commission) tagjává nevezték ki, egy évvel később 

pedig megkapta az Enrico Fermi-díjat. 

A kialakulóban lévő számítógép-tudományra óriási hatást gyakorolt az elektronikus szá-

mítógépek logikai tervezésében elért eredményeivel. Általa vált hadi kutatásból az emberiség 

tudásává az informatika. A Financiál Times 1999-ben a 20. század emberének nevezte a magyar 

matematikust, aki tudományos eredményeivel, gondolkodásmódjával és szellemiségével nem-

csak a magyar oktatás és tudományos élet hírnevét öregbítette, hanem más nemzetek elismeré-

sét is kivívta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wigner Jenő   Oláh György 

 



Wigner Jenő (1902 – 1995) tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte, 

ahol két meghatározó pedagógus indította el pályáján, Rátz László matematikatanár, illetve Mi-

kola Sándor fizikatanár. Wigner élete végéig nagy tisztelettel és hálával gondolt erre a két jeles 

pedagógusra. Egyetemi tanulmányait a Műegyetemen kezdte kémia szakon, és 1925-ben a ber-

lini Technische Hochschulén fejezte be. Itt ismerkedett meg Gábor Dénessel és Szilárd Leóval 

is. Bár vegyészetet tanult, mindvégig a fizika érdekelte, mely meghatározta későbbi pályafutá-

sát.  

A doktori cím megszerzését követően visszatért Magyarországra, de nem tudott ellenállni 

a berlini Kristálytani Kutatóintézet hívásának, és ismét Németországba költözött, ahol 1930-

ban megírta „Csoportelmélet és annak alkalmazása az atomszínképek kvantummechanikájára” 

című könyvét, melynek sikere – publikációi mellett – magára vonta a fizikusvilág figyelmét. 

1933-ból az Egyesült Államokban élt, és figyelme az új tudomány, az atommagfizika felé for-

dult. E téren elsőként ismerte fel a magerők rövid hatótávolságát (1933), a magerők 

töltésfüggetlen voltát (1937), a neutronok rezonáns befogódását az atommagok energiaszinten 

és az atommagok héjszerkezetéről árulkodó „mágikus számokat”. 

Egyesítve magában a vegyészt és a fizikust, Wigner úttörő szerepet vállalt a plutónium-

gyártás megteremtésében. Ő számította ki és tervezte meg a világ első atomreaktorát, és ő ter-

vezete meg az első vízhűtéses atomreaktorokat is. Ő javasolta először, hogy a biztonság érde-

kében a neutronok lassítására szintén vizet használjanak. A világ atomerőműveiknek döntő 

többsége mai is ezen az elven működik. 37 szabadalmával igen aktívan vett részt a reaktorok 

fejlesztésében, őt tartják a világ első reaktormérnökének. 1963-ban megosztott fizikai Nobel-

díjat kapott az atommagok és az elemi részek elmélete terén elért eredményeiért. Wigner az 

1980-as években gyakran járt Magyarországon, többször meglátogatva a Paksi Atomerőművet 

is. Emlékére 1999-ben a Paksi Atomerőmű és az MTA közösen létrehozta a „Wigner Jenő-díj”-

at, melyet olyan műszaki szakembereknek, tudósoknak ítélnek oda, akik a magyar nukleáris 

fizika és atomenergia-termelés területén végzett tevékenységükkel maradandó alkotnak.  

 

 

Oláh György (1927 – 2017) a Magyar Corvin-lánccal kitüntetett Széchenyi-nagydíjas, 

Nobel-díjas magyar-amerikai kémikus. Legjelentősebb eredményét a karbokationok – még bu-

dapesti munkássága alatt megkezdett – kutatásával érte el, ez vezetett a legrangosabb tudomá-

nyos díj odaítéléséhez 1994-ben. Oláh György a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett ve-

gyészmérnöki oklevelet. Ott is kezdte kutatói pályáját Zemplén Géza professzor segédjeként. 

Nevéhez fűződik a magyarországi műanyagipari kutatás és gyártás megalapozás.  

1956-ban először Kanadába, majd az Egyesült Államokba ment, ahol a clevelandi, majd 

a dél-kaliforniai egyetem professzoraként dolgozott. Munkásságának középpontjában a szerves 

kémia egyik alapvető reakciója állt, amelyet különlegesen erős, s százszázalékos kénsavnál sok 

nagyságrenddel erősebb savak, a „szupersavak” közegében vezetett. Ilyen körülmények között 

egészen új kémia építhető fel. Ki tudta mutatni a négynél több vegyértékű szénatomok, a 

karbokationok létezését, ezzel a szerves kémia legfontosabb alapelvét tágította ki. Meghatá-

rozta a magasabb vegyértékű szénatomokat tartalmazó új vegyületcsoport számos kémiai tulaj-

donságát. Módszereit széles körben használták fel a szénhidrogének kutatásában, az energiael-

látás szempontjából alapvető anyagok területén. Később új, metilalkohol felhasználásával mű-

ködő, környezetkímélő tüzelőanyag-cella kialakításán munkálkodott.  

 

Az 1791 – 93. évi egészségügyi törvény előkészítés  

 

Máris Terézia 1765 után nem hívott össze országgyűlést, így az első átfogó, birodalmi 

érvényességű egészségügyi rendelkezés 1770-ben a hazai jogalkalmazásban alsóbb szintű volt 

a törtvényekhez képest. A nagy horderejű szabályozás joga az országgyűlést illette volna, ennek 



ellenére a Generale Normatívum in re Sanitatis kötelezően életbe lépett Magyarországon és 

Erdélyben is. Az elkövetkező években sok kiegészítést fűztek az alaprendelkezéshez, mégis 

elavulttá vált.  

A rendeleti kormányzásnak II. Lipót vetett véget, 1790-ben összehívták az országgyűlést 

Magyarországon és Erdélyben is. 1791 augusztusától folytak az előkészítő munkálatok, minden 

fontos terület vonatkozásában törvénytervezeteket állítottak össze, amelyek megvitatását és jó-

váhagyását az országgyűléstől várták. Természetesen elkészültek az egészségügy rendezésének 

tervezetei is.  

 

A magyarországi tervezet – Ordines Politici in 

negotio sanitatis projectati címmel – Fáy Pál, Torna vár-

megye alispánja, országgyűlési képviselő nevéhez fűző-

dik. A kolozsvári országgyűlésre megfogalmazott terve-

zet – Opinio in re sanitatis címmel – Neustadter Mihály 

erdélyi protomedikus irányításával az Egészségügyi Bi-

zottság közös munkája. A tervek felépítése hasonló: az 

egészségügyi személyzet munkájának szabályozása, a 

járványügy, valamint a felsőbb egészségügyi hatóságok 

jogai és kötelességei álltak a középpontban.  

Mindkét tervezet sorsa hasonlóan végződött: a 

rendkívül sok kérdés megvitatására nem volt idő, a terve-

zetek napirendre sem kerültek, az egészség ügyének ren-

dezését – ad acta –félretették. Mindezek ellenére évtize-

deken keresztül e törvénytervezetek rendelkezési voltak 

és irányadók az országos egészségügyben és a járványok 

szabályozásában.  

Az elkövetkező évtizedekben részintézkedések 

léptek életbe, az egészségügyet átfogóan rendező törvény 

csak 1876-ban született meg.  

 

 

 

Semmelweis Ignác és a klórvizes kézmosás.  

 

A mai napig a világon a legelismertebb magyar orvos, szülész, nőgyógyász. A gyerekágyi 

láz kórtanának leírója, megelőzésének kidolgozója, a Semmelweis-doktrína és az aszepszis le-

írója. Semmelweis Ignác (1818-1865) munkájának különlegességét az adja, hogy elvét még a 

bakteriológia nagy korszaka előtt, a megfigyelései és a statisztikai adatok összehasonlítása alap-

ján alkotta meg. A gyermekágyi láz elleni védekezés leghatékonyabb eszközét keresve végül a 

klórmeszes kézmosásánál állapodott meg. Így kapcsolódik össze neve Kitaibel Pál (1757-

1817) nevével, aki a pesti egyetemen, a világon először állított elő klórmeszet 1795-ben.  

Semmelweis felfedezsével megelőzte korát, személyes tregédiája, hogy a kórt le tudta 

győzni, de kortársait nem tudta meggyőzni igazáról. A bécsi egyetemi klinika után a pesti 

Rókus-kórházban alkalmazta sikerrel felfedezését, amelyet munkatársai számára Utasítvány 

címen foglalt össze.  

Semmelweis bécsi klinikai beosztása szerint a szülészeti osztályhoz tartozó 

bonctermekben a reggeli órákban boncolták a gyermekágyi lázban elhunytakat. Azt követően 

az orvosok, orvotanhallgatók vízzel kezet mostak, és a kórtermekben folytatódott az oktatás a 

szülészeti gyakorlattal. Semmelweis rájött arra, hogy a szülésre várók azért fertőződnek meg, 



és kapnak – lényegében halálos kimenetelű – gyermekágyi lázat, mert a kórtermekbe fertőző 

anyag jut be. 

Kimondta, hogy a nők fertőzését egy bomlott szerves anyag okozza, amelynek forrása 

lehet gennyedés, szétesett rákos daganatok és holttestek, közvetítője pedig az orvos keze, 

műszerek, kötözőanyagok, ágyneműs stb.  

Kísérleteivel Semmelweis igazolta, hogy a fertőző ágens klóros vízzel elpusztítható, ezért 

a vizsgálatok és kezelések előtt kötelező az orvos kezét, valamint a használt eszközöket is ilyen 

oldattal fertőtleníteni. Ez az aszepszis tana, amely azóta a világon mindenhol és mindenkire 

érvényes, aki orvosi beavatkozást végez. Ahol pedig betartják Semmelweis előírásait, egyetlen 

szülésre váró nő sem kap gyermekágyi lázat, és a szülészeti osztályokon már nincs szükség 

boncasztalra.   

 

 

Végső nyughelyet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kertjében kapott 1965-ben.  

 

 

Szent-Györgyi Albert (1893 - 1986), legismertebb tudósaink egyike. 1937-ben a C-vitamin 

felfedezéséért Nobel-díjjal jutalmazták.  

 

 

 



Szent-Györgyi tudományos ars poeticáját talán ez a pár mondat tükrözi leginkább:  

 

„Egy modern felfedezés azért felfedezés, mert ellentétben álla az ösz-

szes ismert tudással. Ha nem áll ellentétben, akkor csak egy kis ada-

lék.” 
 

Szent-Györgyi Albert hosszú, kalandos életet, gazdag szakmai pályát futott be. Már korán a 

biokémia és az élettan felé fordult. Tudományos tevékenységének csúcsa az 1937-ben a C-

vitamin felfedezéséért kiérdemelt Nobel-díj volt. Jelentősek az izmok működésével, az 

izomösszehúzódás biokémiájával és a rákos megbetegedésekkel kapcsolatos, valamint a C-v 

C1 dikarbonsav katalízisének feltárására irányuló kutatásai. Róla nevezték el a Szent-Györgyi-

Krebs-ciklust, azaz a biológiai oxidáció biokémiai folyamatát, valamint a Szent-Györgyi-

reakcót. A Szent-Györgyi-reakció alkalmával az 1%-os aszkorbinsavoldathoz vas-szulfát-

oldatot adva lila elszíneződés keletkezik, ez a szín eltűnik nátrium-hiposzulfit hozzáadására.  

 

Dr. Béres József (1920 – 2006) Széchenyi-díjas kutató, a Béres Csepp megalkotója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mert ott van a megoldás természetben, csak nyitott szemmel és elmével kell 

járni.” 
 

Dr. Béres József a magyar tudománytörténet azon szereplői közé tartozik, akit már 

életében legendává emelt az emberek széles körének megbecsülése és tisztelete. Rendkívüli 

elhivatottsága, megalkuvást nem ismerő becsületes kitartása, haza- és emberszeretete nemzeti  

példaképpé nemesítette alakját.  

A Gödöllői Agrártudumányi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát, majd a Nyírségi 

Mezőgazdasági Kísérleti Intézet tudományos mukatársaként növények vírusos megbetegedé-

sével foglalkozott. Sokéves átfogó talajtani és élettani kutatásai vezették az emberi megbeteg-

ségek területére, az okok és terápiák lehetőségeinek keresésére. 

1972-ben született meg gyógyító szere, a létfontosságú nyomelemeket komplex formában 

tartalmazó, a betegségekkel szembeni ellenálló képességet támogató Béres Csepp. Találmányá-

val azonban siker helyett élete legnehezebb időszaka kezdődött. Uttörő felismeréseit, a kor 

tudományos képviselői értetlenül, féltékenyen és elutasítóan fogadták. Kuruzslónak kiáltották 



ki, bűnvádi eljárást indítottak ellene. Sok üldöztetést kellett elviselnie, míg a rendszerváltást 

követően munkája révbe érhetett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Béres Rt. 1989-es megalapítását követően a készítmény hatalmas erővel robbant a köz-

tudatba, a vállalat konzekvens és objektív munkája pedig meghozta a hivatalos elfogadást és 

elismerést is. A Béres Cseppet 2000-ben gyógyszerré minősítették, 2013-ban az elsők között 

került a hungarikumok sorába. 

A feltalálót még életében az ország legrangosabb elismeréseivel tűntették ki, nevét ma 

intézmények, közterületek viselik, életéről könyvek, színdarabok, dokumentumfilmek, játék-

filmek születtek. Életműve Magyar Örökség díjas.  

 

 

 

 

 

 

Selye János   Csókay András  Vizi E. Szilveszter 

 

Selye János (1907 – 1982) endokrinológus, a stressz kutatás úttörője. Amerikában „a 

stressz atyjának” nevezik tudományterület alapítói 17-szer jelölték Nobel-díjra.  

Selye János az Osztrák–Magyar Monarchia korában, Bécsben született magyar apától és 

osztrák anyától. Komáromban nőtt fel, Prágában szerzett orvosi diplomát, a harmincas években 

pedig a Johns Hopkins Egyetemen kezdett korszakalkotó kutatásba a hormonrendszer és a ránk 

nehezedő stressz kapcsolatáról. Oktatott és kutatott a montreali és a kanadai McGill Egyetemen 

is.  



 

A stressz témája már medikusként foglalkoztatta, hiszen felismerte, hogy a különféle be-

tegségekben szenvedő betegek nagyon hasonló tünet együttessel küzdenek. Pályafutása során 

e stressz válasz mibenlétét, illetve a rá hatótényezőket kutatta, és kimutatta, hogy a negatív 

diszstessz mellett létezik a pozitív hatású eustressz is.  

Selye Jánost 17-szer jelölték Nobel-díjra, de egyszer sem kapta meg az elismerést. Ren-

geteg tudományos közleménye mellett számos népszerűsítő könyvet is írt a stressz kutatásról, 

a hormonokról, illetve a tudósi lét jellegzetességeiről. Az 1964-ben magyarul is megjelent Az 

életünk és a stressz című könyve azonnal bestseller lett. Selye ezután hazánkban is közismertté 

vált.  

 

Csókay András ((1956- ) idegsebész. Az agyi mikro sebészet területén két új, innovációs 

műtéti technikát fejlesztett ki: az agyi érvarrást és egy új tumor kezelési eljárást. Nemzetközi 

hírnevét a bangladesi sziámi ikerpár szétválasztási műtétsorozatának vezetőjeként alapozta meg 

(2018-2019).  

Csókay András előbb a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki 1980-ban, majd a 

Semmelweis Orvosi Egyetemen 1989-ben szerzett diplomát, ahol 1994-ben idegsebészeti szak-

vizsgát is tett.  

Több munkahelyén (Budapest, Miskolc, Szombathely) kezdetben a súlyos koponya- és 

gerincsérültek gyógyítására specializálódott.  

1998-ban publikálta az általa kifejlesztett éralagút-technikát, amelynek lényege, hogy a 

koponyatető eltávolítása után az ereket egy alagúttal védik meg az elzáródástól. A sebészkép-

zésben – a műtéti pontosság és a gyorsaságban való előrelépés érdekében – bevezette a napi 

friss kadáver gyakorlatokat, vagyis a frissen elhunytak azonnali boncolásos vizsgálatát. Az or-

voslás mellett széles körű karitatív tevékenységet is folytat.  

 

Vizi E. Szilveszter (1936- ) orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a MTA korábbi elnöke. 

Tudományos érdeklődése központjában az idegrendszert alkotó idegsejtek közötti információ-

átadás (más szóval: ingerület-átvitel) szabályozása és gyógyszeres módosíthatósága áll.  

Vizi E. Szilveszter a Gyógyszertani Intézetben kezdett kutatni és oktatni. Később a Kí-

sérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa lett, 1989-től 13 éven keresztül az intézet 

főigazgatói tisztségét látta el. Az MTA elnöki tisztét 2002 és 2008 között töltötte be. Pályája 

során kutatott az oxfordi, illetve New York-i Albert Einstein Egyetemen is.  

Legfőbb szakterülete, az ingerület-átvitel vizsgálata közben nagy hangsúlyt fektetett az 

idegsejtek közötti kölcsönhatások szerepére. Nemzetközi elismertségét különösen az általa ki-

dolgozott egyedi agyműködési modellnek köszönheti, amelynek alapja, hogy az idegsejtek a 

jól ismert kapcsolódási pontjaik (az úgynevezett szinapszisok) mellett "nem-szinoptikus” jel-

fogó molekulákon (receptorokon) keresztül hatnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karikó Katalin, aki forradalmasította az mRNS technológia alkalmazását.  

 

 

BIOLÓGUS, KARIKÓ KATALIN MUNKATÁRSA-

KÉNT PARDE NORBERT FONTS SZEREPET JÁTSZOTT 

ABBAN, HOGY SZÁZMILIÓK KAPHASSÁK MEG A KO-

RONAVÍRUS ELLENI ÚJ GENERÁCIÓS VAKCINÁT. 

Pardi Norbert kutatói pályája a Szegedi Tudományegye-

temen indult, majd a Pennsylvaniai Egyetemen csatlakozott az 

mRNS – vakcina technológia alapjait lerakó kutatói közösség-

hez. Karikó Katalin és Drew Weissman munkatársaként úttörő 

szerepet játszott azoknak a nanocseppeknek a kifejlesztésében, 

amelyek segítenek az új generációs mRNS-vakcinák hatásáért 

felelős genetikai információt a sejtjeinkbe juttatni. Jelenleg a 

Pennsylvaniai Egyetem Mikrobiológia Tanszékén vezeti saját 

laboratóriumát. Főbb kutatási irányai az univerzális influenza 

és koronavírus elleni vakcina kifejlesztése, de érintőlegesen rák 

elleni vakcinák kifejlesztésével is foglalkozik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKI Lendület Hálózat - Idegélettan Kutatócsoport. 

 

 

A félelem talán a legintenzívebb hatású érzelem, hiszen akár az életünk múlhat azon, 

hogy a félelmet kiváltó hatására (legyen az egy kígyó vagy egy fegyveres ember) megfelelő 

módon reagáljunk. Hatalmas jelentősége van annak, hogy pontosan emlékezzünk a félelmet 

kiváltó ingerre. Magyar agykutatók felfedezték, hogy a félelem hatására a teljes agykéreg mű-

ködése megváltozik, és ez teszi lehetővé, hogy a másodperc törtrésze alatt megváltozzon a vi-

selkedésünk.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bittera Gyula 

 

Bittera Gyula (1893-1970) gyógynövénynemesítő vegyész-

mérnök, a tihanyi levendulás alapítója. 1926-ban Bittera Gyula a ti-

hanyi apátságtól bérbe vett egy 125 holdnyi területet, ahol megkezdte 

a munkát. Ez volt az első hazai, ipari célú levendulaültetvény-telepí-

tés, amelynek sikerét és klímaviszonyok is elősegítették.  

A magokat Franciaországból szerezte be Bittera Gyula, a pa-

lántákat Budakalászon nevelték – az első aratásra 1931-ben került 

sor. Rövid idő alatt világviszonylatban is elismertté vált a tihanyi le-

vendula, mivel az itt aratott levendula illóolaj-tartalma magasabb 

volt, mint a franciáé (mintegy 60 % észtert tartalmaz). 

A Tihanyból származó, jó minőségű levendulaolajat elsősor-

ban Magyarországon és Európában értékesítették. A háborút követő elhanyagoltság után, 1986-

ban újraindult a levendulatermesztés. Zátonyi Zsigmond és Zátonyi Szilárd vett bérbe a terüle-

tet, 1955-től pedig új területekkel bővült a levendulás.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KIS MAGYAR JÁRVÁNYTÖRTÉNET 
 

A járványos, sok megbetegedést és nagy lét-

számú halálozást előidéző betegségekről az írásbeliség 

megjelenésével ismerünk beszámolókat. A történelem 

számos olyan kóralakot említ, amelyek hajdan nagyon 

elterjedtek, hatalmas pusztításokat vittek véghez a föld 

népei között, de manapság már ismeretlenek, eltűntek. 

A kisebb, körülhatárolható területen fellépő 

megbetegedések (endémia, epidémia) mellett ismertek 

a több országra, kontinensre kiterjedő pandémiák.  

A legkorábbi századok járványi tekintetében a 

megbetegedettek és a halálozások számát illetően nin-

csenek értékelhető adatok, a korabeli feljegyzések 

számadati nem irányadóak.  

Az az állítás, hogy hazánkban a járványos és ra-

gályos kórok több emberi életet kívántak áldozatul, 

mint a legvéresebb hadjáratok, túlzásoktól mentes. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Az első könyv a pestis elleni védőoltás lehetőségéről – 

Wesprémi István könyve (1755) 

 

A felvilágosodás korának egyik legnagyobb magyar polihisztora, Weszprémi István 

(1723 – 1799) vetette fel először a pestis elleni védőoltás lehetőségét. Elgondolását latin nyel-

ven írott könyvében fogalmazta meg, amelyet még külföldi tanulmányi idején nyomtattak ki 

Londonban. A Tentamen de inoculanda peste – A pestisoltás szükségességének vizsgálata – 

című munkája alapján az utókor az „antitoxikus terápia magyar előharcosának” nevezi.  

A himlő megelőzésére akkor már elterjedten alkalmazott inokulálás (oltás) mintájára dol-

gozta ki a pestisoltás alapelvét, módszerét. Weszprémi a londoni Szent Tamás Kórházban töltött 

idő alatt ismerkedett meg az inokulálás gyakorlatával, számos esetben saját maga is alkalmazta. 

Így tisztában volt az eljárás menetével, hatásaival. A Tentamen-ben a szerzett tapasztalat alapján 

indítványozta, hogy pestises időkben mesterségesen oltsák be a pestis mérgét a még egészséges 

emberekbe, ezáltal idézve elő a beoltottak szervezetében a betegséggel szembeni immunitást.  

Weszprémi István (Csanády, Tsanádi) Ultechtben szerzett orvosi oklevelet 1756-ban, 

1757-től élete végéig Debrecen város főorvosa volt. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű 

bábakönyv közreadása, amelyet német nyelvről fordított. Orvostörténeti munkássága kiemel-

kedő eredménye a magyar és erdélyi orvosok életútjának, szakmai tevékenységének négy kö-

tetben való összegyűjtése és kiadása.  

 

 

 

 

1831 januárjától már előzetes óvintézkedéseket léptettek életbe 

az országot egyre inkább fenyegető kolerajárvány megékezése érdeké-

ben, a Helytartótanács, a Királyi Kamara és a Főhadsereg-parancsnok-

ság küldöttjeiből vegyes bizottságot alapítottak az intézkedések koor-

dinálásra.  

Július 12-én eldöntötték, hogy az országot húsz körzetre osztják 

fel, minden körzet élén teljhatalmú királyi biztossal, aki a helyszínen 

tartózkodva végrehajtja a központi rendelkezéseket, és jelentéseket 

küld a bizottságnak. Az intézkedések népszerűtlenek voltak, és kemény 

ellenállást váltottak ki. A lakosság nem tartotta be a korlátozó intézke-

déseket, az indulatok elvadulta, és főként az északi régiókban fegyve-

res lázadás tört ki, amelyet a katonaság közbelépése fojtott el.  



Sátoraljaújhelyen a ottani fiatal ügyvédet – Kossuth Lajost – nevezték ki kolera biztosnak. 

Kossuth 1831. július 17-én részletes jelentében számolt be az alispánnak az egyre nehezebb 

állapotokról – segítséget kérve a problémák megoldására. A felsőbbek támogatása elmaradt, a 

nép elégedetlensége nőttön-nőtt, hamarosan Zemplénben is kitört a lázadás.  

Kossuth nagy energiával, ugyanakkor együttérzéssel igyekezett lecsendesíteni az 

elkeseredett lakosokat. A megyei urak azonban meggyanúsították, hogy cimborál a lakossággal 

– ekkor hagyta  ott Kossuth a vármegyei tisztséget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kolera terjedésével kapcsolatban számos téves nézet alakult ki, nem tudták, hogy mi-

lyen úton terjed, fertőz a betegség. A fertőtlenítés leggyakrabban alkalmazott módja a füstölés 

volt. Úgy gondolták, hogy a postai küldemények is terjeszthetik a betegséget, ezért a postai 

alkalmazott minden levelet felbontott, alaposan átszurkálta a papírt, és egy erre a célra rendsze-

resített levélfüstölőbe téve „fertőtlenítette” azt. A nagyobb szakszerűség érdekében a füstölést 

a városi sebésznek kellett végeznie.  

 

 

Korányi Frigyes (1828 – 1913)  

 

A TBC elleni szervezett küzdelem egyik szószólója és egyike azoknak, akik a szegény 

sorsú betegek számára létesítendő Erzsébet Tüdőszanatórium megépítését szorgalmazták.  

Orvosi diplomáját a Pesti Királyi Tudományegyetem szerezte 1852-ben. Itt 1864-ben az 

idegkórtan magántarává habilitálták, majd két évvel később megkapta a belgyógyászat tanszék-

vezető tanári kinevezését, és 1908-ig maradt az állásban.  

Magyarországon a tbc a 19. század végére népbetegséggé vált. Ez a folyamat kétségtele-

nül összefüggésben volt a népesség életkörülményeivel és azzal is, hogy az emberek munka 

reményében a sűrűn lakott városokba költöztek. 1902-ben Magyarországon 75 000 ember esett 

a tüdővész áldozatául, és az országos statisztikákat Budapest vezette. Hazánkban a tbc-t 1850 

óta követik nyomon az adatelemzések, Robert Koch felfedezése után 12 évvel vezették be a 

Koch-féle gyógymódot, a szervezett tbc elleni küzdelem pedig 1984-ben vette kezdetét.  

A tbc elleni küzdelem két elkötelezettje is a Korányi családból került ki. Korányi Frigyes 

(1827-1913) felismerve a tüdőtuberkulózis társadalmi jelentőségét, szorgalmazta a központi, 

gyors fellépést a tuberkulózissal szemben, így az első fővárosi tüdőbeteg-gondozó megszerve-

zése is az ő nevéhez fűződik. Halála után munkáját fia, Sándor vette át, aki a gümőkórós meg-

betegedések, különösen a tbc elismert kutatója lett. A betegség leküzdése érdekében már a kez-

detekkor javasolt a BCG-oltás bevezetését.  

 

Okolicsányi-Kuthy Dezső (1869-1947) 

 

1895-ben, az Erzsébet Szanatórium megépítéséről hozott döntés után Okolicsányi-Kuthy 

Dezsőt küldték külföldi tanulmányútra, hogy tbc elleni küzdelem európai módozatairól közvet-



len ismereteket szerezzen. Így Okolicsányi járt Ausztriában, Olaszországban, Svájcban, Fran-

ciaországban, Szicíliában, Egyiptomban, végül Németországban, ahol a tbc szanatóriumi keze-

léséről szerzett alapos tapasztalatokat.  

Mint írta: „kitűnt, hogy ha nem is lehet a tüdőbajt rövidesen orvossággal és akárminő 

lakásban (…) meggyógyítani, igenis megállapodik a betegség, ha a szenvedő egyént egészséges 

életviszonyok közé hozzuk, sok jó levegő élvezetében részesítjük, minden módon erősíteni, 

edzeni törekszünk. Levegő, napfény, megfelelően alkalmazott hideg víz és jó konyha azok a 

gyógyszerek, melyekkel a betegség (…) kedvezőre fordul.”  

Okolicsányi-Kuthy lett az elkészült intézmény első igazgatója, aki az épület tervezésénél 

a külföldi útjain tapasztalt szakmai követelményeket, legmodernebb irányelveket is érvényesí-

tette. Az Erzsébet Szanatóriumban végzett terápiát hármas pillérre állította, amely a levegő, a 

vízgyógyászat és a megfelelő táplálkozás együttes hatásán nyugodott. Meggyőződése volt, 

hogy a betegek a szanatóriumban tanultakat otthon is alkalmazni fogják, így járulva hozzá to-

vábbi gyógyulásukhoz, illetve környezetük felvilágosításához és neveléséhez is.   

 

Johan Béla (1889-1983) a védőnői hálózat megteremtője.   

 

Egészségpolitikus, patológus, mikrobiológus, immunológus. Közegészségügyi munkás-

ságának szimbóluma az Országos Közegészségügyi Intézet létrehozása.  

Az Országos Közegészségügyi Intézet 1927-ben nyitotta meg kapuit, és Johan Béla tevé-

kenysége nyomán a fertőző betegségek, a gyermekhalandóság elleni küzdelem, a környezet-

egészségügy, a szociális higiéné és a tisztiorvosi továbbképzés országos szervezője és irányítója 

lett. Az intézmény irányítsa alatt kezdet meg munkáját a Zöldkereszt mozgalom, amely 1926-

tól kísérleti jelleggel, mintajárások szervezésével indult, majd 1930-tól országos hálózattá szer-

veződött. A mozgalom célja az volt, hogy az egészségügy vívmányait a falura is kiterjessze, és 

a falusi emberek életkörülményeit javítsa. Ekkor kezdődött meg a falusi egészségházak építése, 

a falusi ivóvizek ellenőrzése és a védőnői hálózat falusi kiterjesztése.  

Johan munkásságának érdeme, hogy a fertőző betegségekben megbetegedettek aránya 

látványosan csökkent, és a halálozási statisztikák mind a gyermekhalandóság, mind pedig a 

fertőző betegségek tekintetében javultak. Johan 1935-től egészségügyi államtitkárként járult 

hozzá a közegészségügy és az egészségügyi ellátórendszer fejlődéséhez. 

1945-től 1948-ig az ipari mikrobiológia területén dolgozott, a Phylaxia human osztályán, 

Penicillin-kutatásai alapján került forgalomba az első. m. penicillin-készítmény, a Fungin 

(1947). Később a Gyógyszeripari Kutató Intézet antibiotikum laboratóriumát szervezte meg. Itt 

és a Chinoinban, majd újra a Phylaxiában munkatársaival antibiotikumok előállításán dogozott. 

1962-től a Kőbányai Gyógyszer-árugyárban a B12 vitamin termelésével és takarmányozási cé-

lokra való előállításával foglalkozott.  

 

Védőnői szolgálat 

 

Amikor 1915-ben megalakult az Országos Stefánia Szövetség, a szervezett csecsemő- 

és kisdedvédelemnek már voltak előzményei Magyarországon. Első jelentős eseménye 1839-

ben a Pesti Kisdedkórház megnyitása volt, ezután sorra alakultak a különböző segítő szerveze-

tek. A Stefánia Szövetségnek meghatározó szerepe volt abban, hogy ezeket a szervezeteket egy 

mederbe terelte. Az anyák felügyelete mellett iskolai gondozónővéri feladatokat láttak el, és a 

Zöldkereszt mozgalomban is tevékenyen részt vállaltak. 

A szervezet megalapítását az a szomorú tény indokolta, hogy Magyarországon rendkívül 

magas volt a csecsemőhalandóság. Megalakulásakor a Stefánia Szövetség a következő elvet 

tűzte zászlajára: „A védelem nem kegy, hanem a nemzet, az állam kötelessége, a védelem a 

gyermek számára nem ajándék, hanem elemi jog.” Ez az elv bővült ki azzal, hogy a korábbi, 



jobbára szociális jelleget higiénés elemekkel egészítették ki. Alapvető követelmény lett a véde-

lem és a nyomon követés folytonossága, amelynek lehetőleg az egész gyerekkorra egységesen 

ki kellett terjednie. Alapelvként fogalmazták meg, hogy a mennyiségi védelmet a minőségi vé-

delem irányába kell mozdítani.  

 

A torokgyík (diftéria) századokon át szedte áldozatait, elsősorban a csecsemő-, illetve 

kisgyermek korú népesség körében. Szerencsés esetben túlélték, egyébként csak rettegve várta 

az orvos, a szülő a véget. Nagyrészt a népi gyógyászat könnyen hozzáférhető szereit használták, 

a lázat gyógynövényes borogatással csillapították, a gennyedt mandulák kitisztítása sebészi fel-

adat volt: késsel kis vágást ejtettek a mandulákon, majd mézzel és egyéb enyhítő balzsammal 

kezelték a sebet. Az enni képtelen, legyengült beteggel – ha már tudott nyelni – bodzavirág, 

árpa-, vagy mályvafőzetet itattak.  

 

 

 

Az 1848–1849-es szabadság-

harc során a kolera ismét felütötte 

fejét. A harci cselekmények során 

körülbelül 25-30 ezren vesztették 

életüket vagy tűntek el, míg a ko-

lera áldozatainak száma körülbelül 

százhúszezerre tehető. A világosi 

fegyverletétel idején Görgey had-

seregének jelentős része a kolerától 

szenvedett. 

 

 

 

A veres himlőnek is nevezett kanyaró – 

ugyanúgy, mint a himlő szamárköhögés, diftéria 

– súlyos járványokat okozott a gyermekek köré-

ben. Katona Mihály (1800-1861), Borsod me-

gye főorvosa a himlőoltáshoz hasonló módszert 

dolgozott ki az 1841-42. évi járvány idején. A 

kanyaró kiütéses szakaszában a kiütés véres-sa-

vós nedvét levette a betegektől, és azt használta 

oltóanyagként. Az oltás ellenére is megbetege-

dettek lényegesen enyhébb tünetekkel, és gyor-

sabban esek át a betegségen.  

 

 

 

 

 

 

 

Az 1831-es kolerajárvány idején fegyveres összetűzésekhez, lázadásokhoz vezetett a la-

kossági ellenállás. Az egyébként is rossz körülmények között élő, elszegényedett lakosságot 

sújtották leginkább a járvány megfékezése érdekében hozott hatósági intézkedések (a zárlat 

okozta élelmiszerhiány, kötelezően adott megelőző gyógyszer, a kutak fertőtlenítése) amelyek 



a lakosság bizalmatlanságát növelték. Elterjedt, hogy a hatóságok, megyei vezetők nem védeni, 

hanem elpusztítani akarják őket. A zavargásokat katonai erővel, súlyos büntetések kiszabásával 

verték le. A koleralázadás eseményei több szépirodalmi mű témájául szolgáltak.  

 

A Jenner-féle himlőoltás alkalmazása kezdetben 

nagy ellenállásba ütközött. Az orvosok egy rész 

sem bízott az eljárásban, a lakosság zajosan tiltako-

zott. Nyulas Ferenc (1758-1808) Erdély főorvosa 

felvilágosító szándékú írásában igyekezett meg-

győzni mindenkit az oltás hatásosságáról és haszná-

ról. Beszámolt a ”kolozsvári lárma” esetéről, amely 

szerint a feldühödött nép kicsavarta az orvos kezé-

ből az oltó eszközt és kis híján „annak majd nyakát 

törte”, végül az orvost menekülésre kényszerítették.  

 

 

Edward Jenner 1789-ban kísérlete-

zett a tehénhimlőoltással, ez volt vilá-

gon az első mesterséges immunizálás, 

védőoltás, azaz vakcináció (vacca (la-

tin) – tehén. Magyarországon először 

Hell Nepomuk János és Pellegrini Jó-

zsef oltottak tehénhimlővel 1801-ben 

Sopronban. Hazánkba 1829-ben tették 

kötelezővé a himlő elleni védőoltást, 

amelynek díjazása közpénztárakra há-

rult. 

 

 

 

 

 

 

A Rákóczi-szabadságharc idején katonai cse-

lekmények miatt körülbelül nyolcvanezren vesztet-

ték életüket, míg az 1708-ban betörő pestisnek és 

himlőnek több mint négyszázezer áldozata volt, azaz 

az ország lakosságának kb. egytizede.  

 

 

 

 

 

A malária az 1600 évektől 

fogva az egyik leggyakoribb népbe-

tegség volt, a kór terjesztői a mocsa-

ras, vizenyős területeken tenyésző 

szúnyogok voltak. Gyógyításában a legfontosabb szer a lázcsillapító kinin volt. Magas ára miatt 

azonban nem mindenki számára volt hozzáférhető. A nép pálinkába áztatott fűzfahéjat, borsos 



és paprikás meleg bort, alkoholban áztatott lopótök és tengeri hagyma nedvét, sőt foszforos 

gyufa alkoholos oldatát itta. Ez utóbbi következménye a gyakran előforduló súlyos foszfor mér-

gezés lett.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Magyarországon a pestis elleni védekezés hi-

vatalos formában I. Ferdinánd uralkodása idején, 

1562-ben kezdődött az Ordo Pestis rendelet kibocsá-

tásával. Ezek az óvó szabályrendeletek járványok 

idején megszabták a nép életmódját és a követendő 

magatartást, amelyeket a hatóságok minden pestis 

alkalmával közöltek a néppel. 

 

 

 

 

 

Grósz Frigyes (1798-1858) az első magyar szemkórház meglapí-

tója.  

 

Orvos, szemész pályakezdőként a morvaországi Telschben 

alapította meg saját költségén első szemkórházát. 1830-ban haza-

tért szülővárosába, Nagyváradra, és szintén saját költségén alapí-

totta meg az első magyar szemkórházat Szegény Vakok Gyógyin-

tézete néven. 

Az ingyenes kezelést és ápolást biztosító kórház vallásra és 

nemzetiségre való tekintet nélkül vette fel a szegény betegeket. 

Egy időben 50 beteg elhelyezésére volt lehetőség, a pavilonrend-

szerű kórház berendezése, működtetése (kis kórtermek, kiszolgá-

lóhelyiségek, kezelő és műtő) a kor viszonyaihoz képest modernek 

mondható. Grósz Frigyes a kórház több évtizedes tapasztalatai 

alapján javasolta, hogy országszerte létesítsenek szemészeti osztályokat. Halála után a kórház 

vezetését Grósz Albert (1819-1901) vette át, az ő halálával szűnt meg a szemkórház.  

 

Boldog Batthyány-Strattmann László (1870-1931) a szegények orvosa.  

 

Batthyány-Strattmann László orvosdoktori oklevelét 1900-ban kapta meg. Még 

medikusként, 1898-ban alapította meg köpcsényi birtokán húszágyas kórházát, amelyet 

oklevele megszerzéséig képzett orvosra bízott.  

Kezdő orvosként elhatározta a szegény vidéki lakosság ingyenes gyógyatását. 

Kórházában mindenfajta sebészeti, szülészeti, belgyógyászati eset gyógyítását végezte, de  

 



érdeklődése mégis elsősorban a szembetegségek felél fordult 

– ezért 1906-ban Bécsben megszeretze szemorvosi oklevelét 

is.  

A nagyszámú ambuláns beteg ellátása mellett naponta 

több szemészeti műtétet végzett. Pályafutása során több mint 

húszezer műtétet hajtott végre, hályogműtétjei igen 

eredményesek voltak.  

A trianoni határkorrekció után Ausztriához csatolt 

Köpcsényből Körmendre telepítette át a kórházat, amely itt 25 

ággyal működött. Az ingyenes gyógykezelések mellett 

Batthyány-Strattmann híres volt bőkezű jótékonykodásáról is 

a régió egészségügyfejlesztése érdekében. 

II. János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatta. 

 

Molnár Kálmán (1925- ) Szemész.  

 

Érdeklődésének középpontjában a kancsalság kutatás és 

kezelése áll. Egyedülálló módszert dolgozott ki a kancsalság 

műtéti úton történő kezelésére.  

Molnár Kálmán a szakirodalomban és a hazai gyakor-

latban tapasztalt nagy szemléletbeli eltérések ismeretében sa-

ját kezelési irányelvet dolgozott ki a kancsalság kezelésének 

komplex menetére és az erre vonatkozó műtétek megtervezé-

sére.  

1984-től laminotómia néven a kancsalságot okozó 

kontraktúrát (ínak beépülése a szemmozgató izomba, amelyet 

szövettanilag igazolt) oldó, egyszerűsített kancsalság ellenes 

műtétet vezetett be. A laminotómia kis sebzésen keresztüli, 

„kíméletes” megoldás, a megvastagodott, heges részek óva-

tos, részleges átmetszésével éri el a kívánt hatást: a szemmozgató izomköteget kifeszítve, 

a legrövidebb rost (ín) feszül meg, ezt vágják át egy speciális késsel, ezután a szemmoz-

gató rostok kiengednek, és a szemgolyó beáll a normális helyére. A műtéthez az 5-6 éves 

kor az ideális, de különböző jellegű kancsalítások esetén eltérő műtéti megoldások java-

soltak. A szemizomegyensúly vizsgálatára két speciális készüléket talált fel, a 

sztereoforométert és az ortostimulátort. Munkássága iskolateremtő volt az orthoptika 

(egyenes látás) terén. 

 

Roska Botond (1868- )  

  

A vakság megszüntethető? 

 

 

 

A transzlációs humán szemészeti kutatások elősegítésére 

2018-ban alapított bázeli Institute of Moleculás and Clinical 

Ophthalmology Basel (IOB) igazgatója. Nemzetközi kutató-

csoportja élén a kutatásai a látás helyreállítására és a látásvesz-

tés lassítására irányulnak. Az újszerű, látás visszaállítást célzó 

genetikai kísérletek szociális és gazdasági jelentőségüknél 



fogva hamar a nemzetközi tudományos figyelem középpontjába kerültek. A Semmelweis Bu-

dapest Awards díj odaítélésekor az alábbi egymással összefüggő pontokban foglalták össze ku-

tatásait:  

 

- A retina idegsejtjeinek genetikai karakterizálása; 

- A retina neuronjainak és kapcsolatrendszerének funkcionális vizsgálata;  

- A retina neurális kapcsolatrendszerének fejlődése és érintettsége betegségekben;  

- Látásvisszaállítás és sejtszintű génterápia neurodegeneratív genetikai betegségekben;  

- A thalamus és a látókéreg funkcionális vizsgálata.  

 

A kísérletek egy része mostanra a klinikai kipróbálás fázisába jutott, amelyek reménnyel ke-

csegtetnek a látás visszaszerzésében.  

 

 

Hutÿra Ferenc (1861-1934)  

 

Állatorvos professzor, akadémikus, 1899 és 1931 között az Állatorvosi Főiskola rektora. 

Neki köszönhető, hogy a magyar állatorvos-tudomány, állat-

orvosképzés és állategészségügy példaképpé vált Európában. 

Az amerikai sertéspestis magyarországi megjelenése-

kor (1895) Hutÿra Ferenc az okok felderítése mellett a védő-

oltási eljáráson is dolgozott.  

Jelentős tudományos és gyakorlati eredményeket ért el 

a tuberkulózis, a takonykor, a tenyészbénaság ás a ragadós 

tüdőlob elleni küzdelemben. Kiemelkedő a párizsi székhelyű 

Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal alapító tagjaként, majd 

elnökeként végzett állategészségügyi szervező tevékenysége 

is.  

Kétkötetes belgyógyászati kézikönyve – amelyet tanít-

ványával, Marek Józseffel (1868-1952) közösen írt (Jena, 1905) – világraszóló elismerést vál-

tott ki. A német nyelvű, mintegy 2200 oldalas mű még Hutÿra életében számos külföldi kiadás-

ban megjelent.  

 

 

Aujeszky Aladár (1869-1938)  

 

Orvos és állatorvos, a mikrobiológia jeles képviselője. Ma-

gyarországon bevezette a kutyák kötelező veszettség elleni oltá-

sát.  

Aujeszky Aladár kiemelt kutatási témája volt a háziállatok 

fertőzéses eredetű betegségeinek vizsgálata. Az ő nevét viseli az 

Aujeszky-betegség, amely a szarvasmarhák vírusos eredetű 

nyúltagyvelő-gyulladása (pseudorabies, bovin paralysis, infectív 

bulbaris paralysis). Ez egy herpeszvírus-eredetű betegség, amely 

2-4 napon belül elhullást okoz. Szarvasmarhákon kívül disznók, 

kutyák, macskák és patkányok is megkaphatják. Aujeszky felfe-

dezését 1902-ben a Veterinarius, majd később a Centralblatt ha-

sábjain is publikálta. Munkájában bizonyította, hogy egy önálló 

betegségről van szó, amely könnyen összetéveszthető a veszettséggel. 



Emellett egy festési eljárást is kidolgozott: az Aujeszky-féle festési eljárás a baktérium 

spórák kimutatására alkalmas.  

 

Marek József ((1868-1952)  

 

Állatorvos-professzor, akadémikus, aki leírta a lótakonykór diagnosztikai eljárásait, va-

lamint kifejlesztette a Distol nevű, májmételykor elleni gyógyszert. Róla nevezték el a Marek-

betegséget (tyúkbénaság).  

Marek József a lovak tenyészbénaságát kutatta, és rájött, 

hogy a betegség során jelentkező idegrendszeri zavarok oka egy 

olyan gyulladásban keresendő, amely egyszerre több idegre ki-

terjed.  

1907-es dolgozatában elsőként ismertette a fertőző tyúkbé-

naság legfontosabb anatómiai és kórszövettani elváltozásait. Ezt 

a betegséget később róla nevezték el a Marek-betegségnek.  

A májmételykór a kérődző állatok egyik veszedelmes be-

tegsége volt, amely rendszeresen megtizedelte az állatállományt. 

Marek József ennek gyógyítására fejlesztett ki a Distol nevű 

gyógyszert, amely az 1920-as évek végére világhírűvé tette a tu-

dóst, a Chinoin gyárnak pedig kitűnő reklámot biztosított. A 

Distol egészen az 1950-es évekig a legjobb hatású gyógyszer volt a májmételykór ellen.     

 

Manninger Rezső (1890-1970)  

 

Állatorvos, akadémikus. Kiemelkedő tudományos ered-

ményeket ért el a mikrobiológia területén, és nemzetközileg is 

magas szintre emelte az állatorvosi mikrobiológia, illetve jár-

ványban tudományát. 

Manninger Rezső jelentős eredményeket ért el az immu-

nitástan területén. Felfedezései (állati megbetegedéseket okozó 

vírusok, immunanyagok stb.), a járványszerű megbetegedések 

kóroktanának meghatározása, valamint a védekezés megszer-

vezése és közegészségügyi megvalósítása terén végzett mun-

kája az alkalmazott kutatások világhírű tudósává tették.  

Kiemelkedőek eredményei a mikrobiológia területén is 

(vizsgálta a ragadós száj- és körömfájás vírusának pluralitását, 

baktériumok mutációját, vírusok tulajdonságait stb.).  

1933-tól a Nemzetközi Állategészségügyi (Állatjárványügyi) Hivatalnál hazánk állandó 

delegátusa lett, és ezt a tisztséget kitűnő diplomáciai érzékkel egészen 1963-ig látta el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Weiss Manfréd (1857 – 1922) 

nagyiparos, gyáriparos. Bátyjával, 

Bertholddal 1882-ben hozta létre a Mo-

narchia hadseregének konzervdobozo-

kat szállító gyárüzemét, amit később lő-

szergyártással is kiegészítettek.  

1892-től már Csepelen működött 

a gyár, mely az évtized végére kohóval, 

öntödével, hengerdével, majd acélmű-

vel egészült ki. 1907-től fémcső- és 

fémrúd-telep épült, 1909-től megkezdő-

dött a járműgyárát is. Az időközben a 

névadó által egyedül irányított Weiss 

Manfréd-cég (WM) óriási fejlődésen 

ment keresztül. 1914-re az Osztrák-Ma-

gyar Monarchia második legnagyobb 

hadiüzeme lett. Érdemeiért Ferenc Józseftől „csepeli” előnévvel nemesi címet, 1918-an IV. Ká-

rolytól bárói rangot kapott.  

Számos licencet vásárolt, újításokat eszközölt, és szabadalmakat jegyeztetett Európa több 

országában is. A vállalat jelentős exporttevékenységet is folytatott. A háborút követően az 

1919-es kommunista diktatúra egyik első rendelkezésével államosította a csepeli gyárkomple-

xumot. A cég Weiss Manfréd élete volt – mikor veszni látszott, megmérgezte magát, de életben 

maradt. Hamarosan román csapatok szállták meg Csepelt, és elszállították a Weiss Manfréd-

cég eszközeinek nagy részét.  

A béke visszatértével Weiss Manfréd gyermekeivel és a Korbuly család segítségével 

azonban újraindította a termelést. Az örmény származású Korbuly család tagjai generációkon 

át számos innovatív megoldással járultak hozzá a hazai ipar fejlődéséhez a vasúti csapágyaktól 

egészen a Dutra traktorig. A történet 1878-ban kezdődött, amikor a párizsi világkiállításon 

Korbuly József vasúti tisztviselő újfajta, olajban futó vasúti csapágya kitüntetést kapott. 

Korbuly József fia, Korbuly Károly az első világháború előtt Olaszországban Kandó Kálmán 

villanyvasút-fejlesztéseit segített elő, majd a két világháború között a hatalmas csepeli Weiss 

Manfréd-konszern üzemigazgatójaként tevékenykedett. Az I. világháború után a gyár termelé-

sét átállította jármű-, mezőgazdaságigép, zománcedény-, illetve varrógépgyártásra. A 30-as 

évekből való jelentős csőgyártási eljárása: a toló padon nem gyűrűkkel, hanem görgős rend-

szerrel történt a cső gyártása. Az előnyös eljárás szabadalmát több európai állam és az USA is 

megvette, ezekből a toló padokat több országba exportálták.  

Károly testvére, János az 1920-as évektől irányította a Weiss Manfréd-vállalat közúti jár-

műveinek és harckocsijainak fejlesztését, a második világháború után a Dutra traktorral alkotott 

maradandót. A harmadik fivér, ifjabb Korbuly József az első világháború után a Kaposvári Cu-

korgyárban helyezkedett el, ahol igazgató lett.  

Korbuly János fia, Korbuly Pál édesapja nyomdokaiba lépve az 1960-as évektől a Vörös 

Csillag Traktorgyárban dolgozott, ahol főkonstruktőr lett. A traktorgyár megszűnése után az 

Ikarusban dolgozott, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemen volt tanársegéd.  

 

 

 

 

 



 

 

Ganz Ábrahám és a kéregöntésű kerék  

 

A svájci származású Ganz Ábrahám 1841-ben azért érkezett Magyarországra, hogy az 

abban az évben megnyílt József hengermalom gépműhelyében vállaljon állást. Itt dolgozott há-

rom évig, majd 1844-ben önállósította magát, és megnyitotta saját öntödéjét Budán. Az öntöde 

első nagyobb sikere a kéregöntésű vasúti kerekekhez kötődik.  

 

A kéregöntés szabadalma nem 

Ganzé volt, hiszen Angliában már 1812 

óta használták ezt az eljárást, amelynek 

a lényege annyi, hogy ha az öntött ke-

reket gyorsan hűtik le, akkor a kerék 

karimáján egy néhány milliméter vas-

tag, a kerék belső részeinél keményebb 

kéreg keletkezik. Az így készült kere-

kek tartósabbak voltak, mint az akkor 

általánosan használt kovácsolt küllős 

kerekek.  

 

Ganz 1853-ban készített kéregöntésű kereket, sőt 1856-ban a módszert továbbfejlesztette: 

antimonmasszával kente ki az öntőforma belső felét. Ezáltal elérte, hogy az öntött kerék sokkal 

jobb minőségű legyen. Ganz 1858-1862 között felépült új öntödéje ezrével állította elő a kéreg-

öntésű kerekeket, amelyeket az európai vasúttársaságok nagy számban vásároltak is. Az üzlet 

sikerességét jól mutatja, hogy 1867-ben már a százezredik kéregöntésű kerék készült el Ganz 

budai gyárában,  

 

 

KIEMELKEDŐ HAZAI ALAPÍTÁSÚ GYÓGYSZERGYÁRAK 
 

A 19. században az életszínvonal emelekedésével, a népesség növekedésével, a 

városiasodással megnövekedett a kereslet a gyógyászati, gyógyszerészeti termékek iránt. 

Ezenkívűl a gyógyászati és gyógykezelési ismeretek fejlődése szükségszerűen hozta magával a 

gyógyítás és fájdalomcsillapítás iránti növekevő igényt, és ezzel a gyógyszergyártás 

megindulását, valamint a gyógyszerkutatás gyorsuló fejlődését. A 19. század végéig a hazai 

gyártású gyógyszerkészítmények jelentős része patikákban készült, Magyarország a 

gyógyszerek és fájdalomcsillapítók terén sokáig importa szorult. Ennek pótlására vették fel a 

versenyt a 20. század elején alapított hazai kis cégek, amelyek egy része hamarosan 

világszínvonalú ereményt ért el.  

 

A Richter – Magyarország első gyógyszergyára. 

 

1901-ben Richter Gedeon gyógyszervegyész külföldi tanulmányútjáról hazatérve meg-

vásárolta Budapesten a Sas patikát, amelynek laboratóriumában gyógyszerek iparszerű előállí-

tására is berendezkedett. Ott elért eredményei alapján 1907-ben Kőbányán felépítette azt a gyá-

rat, amelyből az ismert Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. lett. Tevékenysége hamarosan ki-

bővült gyógynövények feldolgozásával (digitálisz, anyarozskészítmények), valamint a szte-

roid-készítmények alapját adó állati eredetű szteroid-hormonok saját eljárású előállításával. A 



szisztematikus készítmények közül első volt a Kalmopyrin. A gyár egyik legnagyobb sikere a 

Cavinton volt, illetve az utóbbi években a Cariprazine.  

A gyár 1967-től néhány évtizeden keresztül Kőbányai Gyógyszerárugyár néven volt is-

mert, és ekkoriban termelésének több mint 75 %-át exportálták. A rendszerváltás után meg-

őrizte piaci pozícióinak jelentős részét. 2006 óta biotechnológiai gyógyszerek gyártásával is 

foglalkozik. A Richter Gedeon Nyrt. továbbra is az innovatív és eredeti kutatásokra helyezi a 

fő hangsúlyt.  

 

A Chinoin – ahol paprikából nyerték ki a C-vitamint  

 

A gyárat 1910-ben alapították Budapesten, Alka Vegyészeti Gyár néven. 1913-ban fel-

vette a kinin szóból készített Chinoin nevet. Első, szabadalommal védett, eredeti gyógyszerké-

szítménye az 1913 és 1916 között, Issekutz Bélával és Zemplén Gézával közösen kifejlesztett 

Novatropin volt, amely napjainkban is forgalomban van. 1916-ban a Chinoin megállapodást 

kötött Marek József állatorvosi főiskolai tanárral a Distol nevű gyógyszer előállítására. A juh- 

és szarvasmarha-mételykór ellen használt Distolt 1917-től gyártották, ez volt a gyár első olyan 

terméke, amelyet a Chinoin nevet külföldön is ismertté tette. Kísérleteik eredményeként szüle-

tett meg a világ egyik első szulfonamid-készítménye.  

 

Szent-Györgyi Alberttel együttműködve a Chinoinban paprikából kiindulva izolálták a 

C-vitamint az 1930-as években. 

A gyár eredeti gyógyszerei közül az USA-ban a vízhajtó Novurit, a görcsoldó Perparin 

és a kemoterápiás hatású Ultraseptyl futott be. Igazi világhírt a Jumex ért el: ez volt az első 

közép-kelet-európai gyógyszer a második világháború után, amelyet az USA-ban is bevezettek.  

1999 óta a Chinoin a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport tagja.  

 

Az Egis  

 

1912-ben a svájci Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. termékeinek (pl. Ovomaltine) 

magyarországi gyártására és terjesztésére üzemet létesített Budapesten. E ki üzemből nőtt ki a 

kőbányai telephelyen a korszerű gyógyszeripari nagyvállalat. 2006-ben a Servier-csoport a 

gyógyszergyár részvényeinek 51 %-át, majd 2013-ban az összesét felvásárolta, és ezáltal tel-

jességében annak tagjává vált.  

 

A Biogal – az antibiotikumok hazai bevezetője 

 

1912-ben Rex Sándor egyetemi tanársegéd Debrecenben gyógyszerészeti gyárat alapí-

tott. Az államosítás után a Debreceni Gyógyszergyár 1960-ban egyesült a Hajdúsági 

Pharmaceutical Industries Ltd. felvásárolta a Biogal Gyógyszergyár részvényeit, és a cég nevét 

Teva Gyógyszergyárra változtatták. Főbb termékei: antibiotikumok, szintetikus alapanyagok, 

orvosi reagensek, galenikus készítmények, állatgyógyászai szerek.  

 

Az Alkaloida  

 

Kabay János 1926-ban BŰD SZENTMIHÁLYON (ma Tiszavasvári) megalapította az 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt.-t. A Kabay-féle világhírű szabadalom forradalmasította a mor-

fin gyártását: az addig hulladéknak tartott száraz mákszalmából is lehetővé vált a morfin előál-

lítása, ami igen gazdaságossá tett a termelést. Ezt követően az ópium-alkaloidok és 

félszintetikus morfinkészítmények világszükségletének közel egyharmadát a Tiszavasváriban 



lévő gyárban állították elő. Ismert termékeik: Morfinszármazékok (Morfin, Codein), 

antimaláriás szerek (Detagit) és a Sennosid A+B  

1966-ban felvásárolta a kaliforniai székhelyű ICN) Inernacionál Chemicals Nuclears), és 

Pharmaceuticals Incorporated lett, majd 2005-ben megváltak tőle, az indiai SUN Pharma-

ceuticals Industriál Ltd. lett a többségi tulajdonos, és a cég is visszakaphatta eredet nevét.  

 

A Gyógyszerkutató Intézet 

 

A második világháború hatalmas pusztításait követően a hazai szűkös és több helyen mű-

ködő kutatókapacitás összefogására alakult meg 1950-ben a Gyógyszeripar Kutatóintézet. Az 

intézet kutatótevékenysége révén 12 eredeti, magyar szabadalmazású, újhatóanyagot tartal-

mazó gyógyszerkészítmény került forgalomba. A hatvanas években a hazai gyártású gyógysze-

rek mintegy 40 %-a az intézet kutató-fejlesztő munkája nyomán jött létre.  

Az 1990-es évek után a cég bérkutatásokból próbált megélni, majd több külföldi tulajdo-

nosváltásra került sor. Azonban a rendszerváltást követő évtizedekben a gyorsan változó piaci 

körülmények között piaci szerepét nem sikerült megtalálnia, és a kétezres években az akkori 

tulajdonos jogutód nélkül feloszlatta.  

 

Az első magyar nyelvű orvosi könyv 

 

Pápai Páriz Ferenc (1649-1690) bölcseleti és orvosdoktor volt. Sokirányú szakirodalmi 

munkássága kiterjedt a nyelvészetre, a bölcseletre és az orvoslásra. Legismertebb és legtöbb 

kiadást megért műve egyértelműen a Pax corpis (A test békéje), első kiadása: Kolozsvár 1690.  

A szerző nem orvosnak, hanem az „ügyefogyott szegé-

nyeknek” szánta művét. „Éppen ezért a házaknál feltalálható 

szereket igyekeztem a szegények kedvekért előszámláni” – 

írta. Forrásként a korábbi szerzők műveit használta, de saját 

gyógyító gyakorlatának tapasztatait is beleszőtte a munkába, 

ugyanakkor a korra jellemző babonás elemek sem hiányoz-

nak.  

Az első kiadásban hét, a továbbiakban nyolc könyvre 

osztva írta le a terápiát „a fejtől a lábig” haladva. Összesen 

70 fejezetben, közel százféle kórral és annak gyógyításával 

ismerteti meg az olvasót.  

Az egyes betegségek bemutatásánál leírja azok „kü-

lönbségeit, fészkeit, okait, jeleit, jelentéseit és orvosságait”. 

Javarészt ét- és életrendi tanácsokat adott, ezenkívül főként 

gyógynövényi, ritkábban állati eredetű vagy ásványi alapú 

orvosló szerek alkalmazását javasolta.  

A fertőző, járványokat okozó betegségekről részlete-

sen értekezik (pestis és himlő), ennek során – a kor szemlé-

letét meghaladva – rámutatott a járványok terjedésének szociális és közegészségügyi okaira, a 

megelőzés fontosságára, amely részben a személyi higiénére, részben a közösségi higiénére 

(köztisztaság, kutak, vizek tisztántartása, elkülönítés stb.) vonatkozott.  

Pápai Páriz Ferenc a nép nyelvét, annak kifejezéseit használta a betegségek, illetve a 

gyógynövények megnevezéseinél, ahogyan a címlapon is olvasható: „…értelmesen s világosan 

magyar nyelven”. Igen népszerű munka volt, számtalan kiadása ismert.  

 

 

 



 

 

 

Taxa pharmaceutica Posonienesis 

 

Négynyelvű gyógyszerárszabás 1745-ből  

 

A Habsburg Monarchia országaiban a Bécsben ki-

adott gyógyszerkönyvek és taxák (díjszabás) használata 

volt kötelező. Az önállósodás első jelei az 1740-es évek-

ben mutatkoztak. A Helytartótanács az orvosok, a fürdők, 

a sebészek és bábák munkadíjtételeinek rendezése mellett 

kitért a gyógyszerészi árszabás kérdésére is.  

A pozsonyi magisztrátus a taxa összeállításával 

Torkos Jusztusz Jánost, Pozsony város tisztiorvosát 

bízta meg. A Taxa Pharmaceutica Posoniensis (Pozsonyi 

gyógyszerárszabás) 1745-ben jelent meg nyomtatásban. 

A gyógyszeralapanyagok árának egységesítése a hatósági 

ellenőrzések és a kereskedelmi szabályozás miatt volt 

fontos.  

A Taxa nagyobb része a gyógyszeralapanyagok és 

a kompoziták (összetett szerek) árszabása, a függelék a 

sebészek, fürdősök és bábák munkájának árszabása. Az 

összeállítás a négynyelvűség miatt is jelentős, mivel a latin mellett megtalálni a német, a ma-

gyar és a”tót”, vagyis a térségben élő népesség anyanyelvének megnevezéseit is. 

 

 

A világ első gyógynövénykutató intézete – Kolozsvár, Budapest  

 

A huszadik század első évtizedében kezdtek fokozott figyelemmel foglalkozni a hazánk-

ban termő gyógynövényekkel, valamint a vadon termő gyógynövények szakszerű és nagymér-

tékű gyűjtésével, kereskedelmi forgalmazásával, mivel a külföldről vásárolt növények behoza-

tala egyre nehezebb és költségesebb lett.  

Az első lépéseket Páter Béla tette meg: 1904-ben kezdte gyógynövénykutatásait, 1910-

ben Kolozsvárott Gyógynövénykísérleti Állomást hozott létre, amely az első ilyen jellegű inté-

zet volt Európában. 

Ennek mintájára létesítették a pesti Gyógynövénykísérleti Intézetet 1915-ben, amelynek 

vezetője Augustin Béla lett. Az intézet feladata volt többek között a háborús időkben új fajok 

kutatása a gyógyszeralapanyagok iránti kereslet kielégítse érdekében, elegendő alapanyagok 

biztosítása a különböző kutatásokhoz, valamint a gyógynövények botanikai leírása, honosítása 

és termesztésbe vonása. Elindították a magyar tudományos gyógynövénykutatást, a gyógynö-

vények, drogok vizsgálatát, és kidolgozták az ellenőrzési rendszert, ami példaértékű volt Euró-

pában.  

 

Páter Béla (1860-1938) 

 

Természetrajz-földrajz szakos tanár. Az ő nevéhez fűződik a gyógyításban híressé vált 

Páter-féle borsmentatea, amelyet epebetegségekben alkalmaztak. 

Több tanintézetben oktatta a botanikát. Az 1910-ben alapított Gyógynövénykísérleti Ál-

lomást egészen 1930-ig vezette. Gazdag szakirodalmi munkásság fűződik nevéhez.  



 

Augustin Béla (1877-1954)  

 

Gyógyszerész, botanikus. Megindította a vadon termő gyógynövények gyűjtését és a 

nagybani illóolaj-lepárlást.  

1905-től tevékenysége fontos része volt az oktatás: növénytant, drogismeretet, gyógy- és 

iparinövény-termesztést tanított. Több gyógynövény-termesztési technológiát dolgozott ki. A 

Gyógynövénykísérleti Intézetet 1938-ig vezette. Jelentős a szakirodalmi tevékenysége is.  

 

 A morfingyártás  

 

Kabay János (1896-1936) bátyja patikájában kez-

dett kísérletezni a morfinnal és a mákkal. A morfint már 

1804-ben izolálták, és Kabay korában ez volt a legerő-

sebb fájdalomcsillapító szer, ezért szorgalmazták a mor-

fin üzemi termelését. Kabay 1924-ben került a Gyógynö-

vény-kísérleti Állomásra, ahol a kutatási témája a morfin 

kivonása zöld máknövényből lett. 1925-ben már ered-

ményre is jutott, és benyújtotta eljárására a szabadalmat. 

Eljárásával és szabadalmával a morfingyártás magyaror-

szági megalapítója lett.  

A folyamatos gyártás érdekében 1927-ben Alkalo-

ida néven gyárat hozott létre. A zöld mákból bonyolult-

eljárással lehetet kinyerni a hatóanyagot, ezért Kabay egy 

új módszerrel próbálkozott, mákszalmából nyerte ki az 

értékes matériát. 1931-ben erre a módszerre is szabadal-

mat nyújtott be. 

Az új módszer nemcsak tudományos és technoló-

giai szempontból hozott változást, de megszüntette a ter-

melés szezonális jellegét is. A piaci szereplők támadták 

az új módszert, de hamarosan el kellett ismerniük gazda-

ságosságát. Az ópiumfázis kiiktatása a morfinnal való 

visszaéléseket is csökkentette. Kabay szabadalmával az 

egész világon forradalmasította a morfingyártást.  

 

Illóolajgyár Kaposváron (1919) és Budapesten (1924) 

 

Az első világháború utolsó éveiben egyre nagyobb igény volt a gyógy- és illóolajos nö-

vények termesztésére, illetve olajok előállítására. Ezt felismerve 1919-ben Bittera Gyula 

(1893-1971) gyógynövénytermesztő és kutató a Magyar Általános Hitelbank segítségével Ka-

posváron illóolaj- és vegyészeti gyárat létesített, majd öt évvel később Budapesten is megnyi-

totta illóolajgyárát. 

Számos újítás fűződik nevéhez, különböző szappanillat-kompozíciók készítési módjait 

dolgozta ki. Az általa alapított híres tihanyi levenduláshoz kapcsolódva jelentős termesztés-

technológia ismeretekre tett szert. Elsőként dolgozta ki Magyarországon az illóolaj növények 

iparszerű feldolgozását, megteremtette az illóolajipar alapjait. Felismerte a paprikamalmokban 

képződött őrlési hulladék gyógyszerészeti jelentőségét. A reumás bántalmak ellen ajánlott 

Bittera-féle paprikakivonatot külföldön is elismerték.  

 

 



 

Mezőgazdaság  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőszegi-féle talajművelő gép 

 

Kőszegi Károly (1858 – 1919) baján született. Fiatal kora óta az agrárműszaki területre irá-

nyult. Érdeklődést mutatott a századvégén bemutatott magyar gőzgépes és robbanómotoros 

szántógép kísérletek iránt. 1907-ben mutatták be a Kőszegi Károly által szabadalmaztatott ön-

járó, benzinmotorral szerelt munkagépet. A talajművelő gép a különféle egymás után következő 

előkészítő talajmunkákat – szántást, tömörítést, fogasolást – helyettesítve egy menetben vetésre 

kész állapotba hozta a földet. A lúdtalp alakú művelő eszköz a gép haladásán kívül egy csuklós, 

összetett excenter rendszeren keresztül lefelé és felfelé is mozgott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hofherr és Schrantz Gépgyárat Hofherr Mátyás és Schrantz János alapította 1900-

ban. Hofherr Albert 1912-ben felvásárolta a Clayton-Shuffleworth Gépgyár telephelyeit, és a 

márkanevét. Ettől az időtől kezdve Jogi formája Részvénytársaság: Hofherr-Schrantz-Clayton-

Shuttleworth Magyar Gépgyár Művek Rt.  

A gyár izzófejes traktora, a HSCS R30 – 35 univerzális traktor után, megjelent a kisebb 

teljesítményű R 20-22-es, az úgynevezett kisgazdatraktor és az R 50-55 jelű, nagy teljesítményű 



szántó és vontató traktor. Gumikerekes változata szántóföldön és műúton vontatás közben is jól 

használható volt. Ezzel a típussal ért Csúcsra a HSCS gyár izzófejes traktorainak fejlesztése.   

 

 

 

 

 

HRCS R 30 – 35     HRCS R 50 – 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSCS lokomobil „C” gyári jelű gőzlokomobil, cséplőgép. Kazánja Siemens-Martin acél-

lemezből készült szegeszeléssel, tőzegtüzelésre is alkalmas.  

 

A HSCS - gyár az 1920-as évektől egyhengeres izzófejes traktorok fejlesztésébe kezdett, 

ami jó döntésnek bizonyult. A HSCS Le Robuste traktor nyersolaj üzemanyaggal működött, 

mint az összes izzófejes traktor. Ezeknek az volt lényege, hogy a motor elején a hengerfejönt-

vény alsó része izzófejként működött. Indításkor egy benzinlámpával hevítették a motor indu-

lásáig. A működő motorban történő égés már izzásban tartotta az izzófejet. A korszakban kiváló 

minőségű gépek külföldre is eljutottak. Különösen a gazdasági világválságból fakadó dekon-

junktúra idején a hazai kereslet csökkenését a gyár az erőteljes exporttal tudta ellensúlyozni. 

Francia nyelvterületekre Le Robuste márkanévvel forgalmazták a HGCS – gépeket. 

 

 

 

 



 

 

Gondolatok és képek a Planet Budapest 2021 kiállításról 

 

Új közgazdasági értékfogalom a GDP mellett? Európa egyik legismertebb közgazdásza, Mari-

ana Mazzucato azt javasolja, hogy gondoljuk át, mit is jelent az, hogy valaminek értéke van. 

Míg a kifizetett bérleti díj ma értékként számolódik el, rengeteg közérdekű tevékenység, pél-

dául a gondozás nem. Fontos lenne tehát újraindítani a gondolkodást arról, hogy mi is a gazda-

ság – vagyis az általános viszonylagos jólét – értékmérője.  

 

 

 

 

 

Feliratok:  Hydroponic system Controlied nutrient dosing  

  LED grow tights  Varuabke soectrum intencity 

  Wireless control Realtime monitorint tuning  



 

 

 

 

 

 

A kecskeméti metszőolló 

 

Magyarországon az első metszőollót 1920 körül Schams 

Ferenc próbálta ki, és Közép-Európában az elsők közt ja-

vasolta használatát, amely azonban csak a század végére 

vált általánossá. A különböző konstrukciójú és elnevezésű 

(francia, olasz, svájci, stájer, kremsi stb.) ollók megjelenése 

mellett az egyik legnépszerűbb és leginkább elterjedt típus 

a kecskemétinek nevezett metszőolló volt. Kialakulása az 

1880-as években több kecskeméti lakatosmesternek kö-

szönhető, akik a külföldi minták nyomán a hazai elvárások-

nak megfelelő formát alakítottak ki. A kecskeméti metsző-

olló olyan jól sikerült konstrukció volt, hogy hamar népsze-

rűvé vált a szőlőművelők körében. Különösen az Alföldön, 

a homoki szőlőkben terjedt el.   

 

 

A Mechwart-féle hengerszék  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mechwart számos újítása és találmánya közül kiemel-

kedik az 1878-ban szabadalmaztatott hengerszék. Az őrlő-

műben a porcelánhengereket kéregöntésű vashengerekkel 

helyettesítette, a csapágyak terhelésének csökkentése érde-

kében megszerkesztette a rovátkolt hengerpár rugós össze-

szorítását, a gyűrűs hengerszéket.  

 

A mai hengerszékek szerkezete is ilyen rendszerű. 

Jobb lett a liszt, olcsóbb lett az őrlés, és a hengerszék élet-

tartama is felülmúlta az addig elterjedt malomberendezése-

két.   

 

 

 

 

 

Régmúlt és a jelen. A jelen viszont a múltból épül. 
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Magyarok a technika történetében 
 

 

Bár az első, járművekben használható, az üzemanyagot cseppekre bontó, majd levegővel 

elegyítő szerkezet, azaz a porlasztót a brit Edwart Butler alkotta meg (1887-1788), annak töké-

letesítésében magyar mérnökök is részt vettek. Csonka János és Bánki Donát 1893-ban sza-

badalmaztatta saját megoldását, amelyet kezdetben stabilmotorokon használtak. A feltalálók 

ismerték azt a fizikai törvényszerűséget, hogy egy adott mennyiségű folyadék elpárolgása ha-

marabb elpárolog, ha nagyobb felületen érintkezik a levegővel. Másik következtetésük az volt, 

hogy ha apró cseppekre bontják a folyadékot, akkor az megnöveli a folyadék felszínét. Felis-

merésük a motor üzemeltetésénél a folyadékcseppek és levegő egy keverékét, egy permet elő-

állítása, amit a megnövekedd folyadékfelszín következtében a párolgás intenzíven folytatódik 

és végül is a keverék robbanása alatt fejeződik be. További feltalálók Bánki Donát és Csonka 

János találmányán alapuló porlasztó működési elvének továbbfejlesztése: az Otto-motorok mű-

ködéséhez szükséges levegő-üzemanyag keverék előállítására szolgált.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánki Donát         Csonka János  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ESSE karburátor  Schimanek Emil  Fekete István 

 

A keverékképzés tökéletesítését tűzte ki célul Böszörményi Jenő, aki 1899-ben részt vett 

az első magyar dízelmotor kifejlesztésében. 1902-től a franciaországi Westinghouse-cégnél 

dolgozott, mint motortervező főmérnök. A benzinmotor specialistája lett. 1909-tő a francia cég 

aradi leányvállalatában, majd a jogutód Marta autógyár főmérnöke.  

 

Schimanek Emil (1872-1955), a Műegyetem tanszékvezetője. 1925-ben szabadalmaz-

tatta az Esse porlasztót, amelynek kidolgozásánál abból indult ki, hogy a keverék összetétele 

annál gazdagabb kell, hogy legyen, minél nagyobb gyorsítást akarunk elérni. Az Esse porlasztót 

csak szakképzett ember tudta beszabályozni, ráadásul meglehetősen bonyolult és drága szerke-

zetnek bizonyult, így csupán, mint technikatörténeti érdekesség maradt meg. Főbb munkái a 

hűtőház, a hűtőgépek üzemtartamának és a gázmotorok teljesítményének növelése. 

 

Fekete István (1883-1956) a XX. század elején érkezett az Amerikai Egyesült Álla-

mokba, ahol a Hudson autógyárban dolgozott. Az autógyárat Hodward E. Colfin, alapította 

1909-ben. A Hudson kiforrott, megbízható konstrukciót kínált. A kormánykereket baloldalra 

tették, a kezelőszerveket középre. Néhány évvel később ők lettek az első vásárlói a Generál 

Motors által kifejlesztett önindítónak. Fekete István 1915-ben már főmérnök helyettes volt. 

1925-1928 között pedig a főmérnöki posztot töltötte be. 1929-ben távozott a Hudson autógyár-

tól. Számos szabadalma közül legismertebb az ellensúlyozott főtengely. Az 1916-os modellévre 

az egyik legnépszerűbb Hudson, a Super Six négy helyen csapágyazott főtengelyét nyolc ellen-

súllyal szerelte fel. Így növelte a motor maximális fordulatszámát, kiegyensúlyozottabb műkö-

dést biztosított, csökkentve a súrlódást is. A főtengely és más átalakítások révén 80 százalékos 

teljesítménynövekedést sikerült elérni. Részt vett az 1919-ben bemutatott Essex zárt karosszé-

riás családi autó tervezésében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barényi Béla   Dr. Cser Gyula   Dr. Anisits Ferenc 

 

Barényi Béla (1907-1997) 1926-ban készített vázlata lett az alapja Volkswagen „bogár” 

formatervének, amelyet a később egy per során megerősítettek. A gyűrődési zónával a Merce-

dest a járműbiztonság irányába fordította. Barényi Béla magyar szülők gyermekeként a Bécs 

melletti Hirtenbergben született. Először osztrák autógyárakban dolgozott. A Steyrnél ismerke-

dett meg Frdinand Porschéval, illetve Karl Wilferttel. 1939-ban nyújtott be életrajzát a Merce-

des-Benzhez. Régi barátja, Karl Wilfert ekkor már a tesztelésekért felelős részleg vezetőjeként 

támogatta jelentkezését. Barényi Welfert irányítása alatt egy újfajta alvázat készített, amely ke-

vésbé rázkódott. Legfontosabb találmányát, a gyűrődési zónát 1951-ben szabadalmaztatta. 

Amikor a kormányoszlopot először alkalmazták, akkor az egyetlen, hosszú acélrúdból állt, 

amely a kormánykereket kötötte össze a kormányművel. Noha ez az egy darabból álló szerkezet 

hatékony volt, ám hamar nyilvánvalóvá vált, hogy frontális ütközés esetén a kialakítsa nem 

biztonságos. Számos baleset bizonyította, hogy sofőrök számára halálos is lehet az extrém eset-

ben lándzsaként viselkedő rúd. Barényi Béla nagyszerű gondolata a „biztonságos kormányosz-

lop” volt: részekre bontotta a kormányoszlopot, de nem teleszkóposan, mert véleménye szerint 

az csak ideális esetben csuklik össze, oldalirányú erőkkel szemben nem ér semmit. Ezért elfor-

dulás biztos, enyhén hajló tengelycsöveket épített be, amelyek több irányba is elmozdulhattak 

ütközés esetén. Teljes rendszerként biztonsági kormányzás 1976-ban került a W 123 Merce-

desbe. A biztonságos kormányoszlop kialakítása az elmúlt évtizedekben finomodott, de az alap-

vető koncepció változatlan maradt.  

 

Dr. Cser Gyula (1934-2002) nevéhez fűződik a kombinált feltöltés, a magyar szabada-

lom, amely az AUTÓKUT (Autóipari Kutatóintézet) műhelyében jött létre. A kombinált feltöl-

tés mérföldkő a motorok fejlesztésének történetében, több évtizeden keresztül használták fel a 

jelentős gyártók világszerte.  

 

Dr. Anisits Ferenc (1938- ) a szakmai közösségben a „dizelpápa” névvel tiszteli. Dr. 

Anisists Ferenc a BMW Steyrben, Ausztriában működő fejlesztési központjának egyik első ve-

zetője volt. az ő közreműködésével mutatkozott be 1985-ben a BMW 3-as sorozat első dízel 

tagja, ezzel forradalmi változást indítva el az autóiparban.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Balogh Károly        Schweitzer Pál   Urbach László 

 

Balogh Károly (1883-1966) A Hercules Motors egyik alapítója és elnöke, előtte részt 

vett a Ford T-model fejlesztésében is. Galamb József jó barátja volt, együtt mentek az Amerikai 

Egyesült Államokba. 1905-től kezdve Balogh számos amerikai autógyárnál megfordult, így 

részt vett a Ford T-model fejlesztésében is.1915-ben a Balogh (ekkor már Balough) család az 

ohiói Canton városában telepedett le. Rész vett a Hercules Motors nevű autóipai beszállító meg-

alapításában, amelynek elnöke lett. A Hercules Motors haszonjárművekben használatos moto-

rokat készített. Az 1920-as évektől kezdve a vállalat portfóliója egyre növekedett: a legkülön-

bözőbb mezőgazdasági gépekben, autóbuszokban stb. is a cég által készített motorokat hasz-

nálták. A cég elnökeként minden új fejlesztést saját maga felügyelt. 1933-ban a magyar állam 

az autóipar terén végzett kimagasló munkájáért a Magyar Érdemkereszt harmadik fokozatot 

adományozta neki.  

 

Schweitzer Pál (1893-1980) gépészmérnök, főként a dízelmotorok teljesítményét és ha-

tásfokát vizsgálta. Rudolf Diesel szerkezetéből könnyebb, hatékonyabb erőforrást alakított ki 

munkatársaival. Magyarországon szerzett gépészmérnöki diplomát, majd 1920-ban áthajózott 

az Amerika Egyesült Államokba. 1923-ban jelentek meg első tanulmányi a dízelmotorokról, 

meghívták tanársegédnek a Pennsylvaniai State College állami egyetemre, később társtanárrá 

nevezték ki. Itt nemcsak az elméleti oktatást emelte magas színvonalra, hanem az általa létesí-

tett motorkísérleti laboratóriumban a gyakorlati képzést is. Schweitzer munkatársaival a dízel-

motorok teljesítményével és hatásfokával kapcsolatban folytatott kísérletek. Rudolf Diesel 

nagyméretű szerkezetéből könnyebb, hatékonyabb erőforrást varázsoltak. A labor kutatásai 

megnyitották az utat a személygépkocsikban, teherautókban és autóbuszokban történő haszná-

lathoz. Schweitzernek, akit 1936-ban rendes tanárrá neveztek ki, összesen 23 önálló szabadalma 

volt. Az Egyesült Államok Haditengerészetét is sikerült lenyűgöznie: a II. világháború alatt a 

Penn State Egyetemmel a gépjárművezetők oktatása terén kooperáltak.  

 

Urbach László (1904-1977) a Mátra, a Dongó és a Berva tervezője, meghatározó hazai 

konstruktőr. Amikor különösen keresettekké váltak az úgynevezett segédmotoros kerékpárok, 

amelyek vezetéséhez nem kellett jogosítvány, saját konstrukciók készített, amelyet 1939 tava-

szától Mátra néven kezdtek el forgalmazni. A Mátra a korszak legkiválóbb magyar motorke-

rékpárja volt. 1942-ben gyártották le a kétezredik motort, ám a háború során le kellett állítani a 

gyártást. Urbach az 1950-es évek elején a budaörsi Prés- és Kovácsoltáru gyárban a 

Messerschmitt Kabinenroller törpeautó hazai licencgyártását készített elő, illetve részt vett a 



Székesfehérvári Vadásztölténygyárban gyártott Dongó, a kerékpárra szerelhető segédmotor, és 

az egri Finomszerelvénygyárban készült Berva mopedek tervezésében is. 

 

 

Mátra kismotorkerékpár   Berva moped  

 

 

 

Mátra lengéscsillapítókkal        Urbach a motorversenyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        1912. Négyhengeres kisautó    Négyhengeres kisautó alváza 

 

Csonka János a magyar motorgyártás egyik megteremtője. A Magyar Királyi Posta számára 

készített motoros triciklit, csomagszállító gépkocsi alvázat. Csonka János tervezte és irányítása 

alatt készült el az első hazai kompresszoros motor, tűzoltócsónak, bányamozdony- és sínautó-

busz is.   

 

Winkler Dezső (1901-1985) gépészmérnök, a hazai tehergépjármű fejlesztésben 1951-ben 

Kossuth-díjjal tüntettek ki. 1930-as években az Austro-Fiat alapokra kifejlesztet Super és 

Special teherautók tervezését és gyártás-előkészítését irányította. A második világháború során 

a Rába Botond katonai terepjáró gépkocsin dolgozott. A háború után Győrben a gyár helyreál-

lítást szervezte, majd a Nehézipari Központ megbízásából a Központi Autótervező Irodát ve-

zette. E minőségében a Steyer licencből kifejlesztett Csepel 350 teherautó megalkotásában is 

szerepe volt. 1949-től a Járműfejlesztési Intézet főosztályvezetője, majd 1951-1968 között igaz-

gatója. 1951-ben a buszok, teherautók, traktorok és motorok fejlesztéséért Kossuth-díjjal tün-

tették ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkler Dezső      38/42 Botond A 

 

Pentelényi János (1911-1996) Magyarországon majd Németországban tanult. Csepelen a We-

iss Manfréd Acél- és Fémművek szerkesztési osztályán Jurek Antal főmérnök keze alatt dolgo-

zott: autó és repülőgépmotorokat, valamint motoralkatrészeket szerkesztetek. Pentelényi még a 

második világháború során kezdte el saját kisautójának tervezését. Az első mintapéldány, a 

négyszemélyes Pente 500 1946-ra készült el. Később Pente 600 néven egy javított változat is 

született. Utóbbi 1958-ban, 100 000 km megtétele után a MMKE gyűjteményébe került. 1949-



től Pentelényi a Szigethalmi Csepel Autógyár főkonstruktőreként dolgozott, így tárgyalt Szibé-

riában és Kínában is. Pentelényi János a Csepel Autógyárban töltött években érte el szakmai 

csúcsát.   

 

 

   

   

PENTE 500 köbcentis autó       és az alváza    PENTE 600 

 

Csepel D 350 teherautó melyet Pentelényi irányítása alatt gyártottak, és a kisautó vázára ter-

vezett versenyautót is szeretett volna építeni.  

 

Josef Ganz (1898-1967) az olcsó népautó, azaz a Volkswagen egyek legelső népszerűsítője 

volt, aki prototípusaival is próbálta a korabeli autóipar gondolkodásmódját megváltoztatni. A 

Ganz József néven született Josef Ganz már főiskolásként is egy olcsó kisautó ötletén dolgozott. 

Az innovatív megoldások között a hátulra elhelyezett léghűtéses motor, a csőváz, a lengőten-

gelyes, független kerékfelfüggesztés említhető. Később a Klein-Motor Sport (későbbi címén 

Motor-Kritik) lapszerkesztőjenként propagálta az újfajta építésmódot. 1930-ban elkészült első 

prototípusa, az Ardie-Ganz, majd egy évvel később megszületett a Cserebogár (Maikӓfer), ame-

lyek jól felkavarták az autótervezés állóvizét. Ganz dolgozott a Mercedesnek és a BMV-nek is. 

Végül a Standard motorkerékpárgyárnál készültek a Ganz elvei alapján előremutató kisautók. 

Hitler hatalomra kerülése után Ganz Svájcba menekült, majd Franciaországban is tevékenyke-

dett. Elfeledetten hunyt el. Az utóbbi években egy holland újságírónak, Paul Schilperoordnak 

köszönhetően került munkássága ismét reflektorfénybe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Villanyautó terve    Dinamó  

 

A tárgy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdona   

 

Jedlik Ányos (1800-1895) Bencés szerzetes, természettudós, egyetemi tanár. A kísérleti 

fizika kiváló művelője. Középiskolai tanulmányait a nagyszombati és a pozsonyi gimnázium-

ban végezte, majd 1817-ben belépett a Szent Benedek-rendbe. Ezután teológiát tanult Pannon-

halmán, 1822. október 31-én a „szabad művészetek és a filozófia doktorává” avatták a Pesti 

Királyi Tudományegyetemen. 1825. szeptember 3-án szentelték pappá Győrött. A győri líce-

umban mint fizikatanár tanította a természettudományi tárgyat, a természetrajzot, valamint a 

mezőgazdaságtant (1825-1831). 1839-től a Pesti Királyi Tudományegyetem fizika tanszékének 

professzora, később az egyetem bölcsészeti karának dékánja, majd rektora volt. A Magyar Ter-

mészettudományi Társulat alapító tagja. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban rendes, 

majd 1873-ban tiszteletbeli tagjává választotta. 1878-ban, több mint fél évszázadnyi tanári pá-

lya után vonult nyugdíjba. ezt követően Győrben, a bencés rendházban folytatta tudományos, 

kutató tevékenységét. 1879-ben a Vaskorona-rend III. osztálya kitüntetést kapta.  

Jedlik Ányos felismerve az 1828-ban megalkotott villamdelejes forgonyának gyakorlati 

jelentőségét, szerkezeti módosításokkal mechanikai munka kifejtésére alkalmas eszközt készí-

tett. 1841- 42 telén kezdett el foglalkozni egy kb. 150 kg tömegű „villamos mozdony” szerke-

zetével, amely 1854-re készült el – azonban a későbbiek folyamán nyoma veszett. 1855-ben 

megalkotta az eredetileg szemléltető eszköznek szánt villamos gépkocsiját. Működtetése egy 

ráhelyezett 4V-os teleppel történt, de lehetőség volt két sínszálon keresztül külső áramforrásról 

való táplálásra is. Jedlik Ányos 1828 - 1829-en – a győri líceumos fizikatanári évei alatt – al-

kotta meg a világ első higanyvályús kommutátorral rendelkező elektromágnese forgó készülé-

két, amit ő villamdelejes forgonynak nevezett el. Jedlik motorjában nem álladó mágnest, hanem 

elektromágnest alkalmazott. Készüléke tartalmazta a mai egyenáramú gépek fő elemeit: a mág-

neses erőteret létrehozó állórészt, az egyirányú nyomatékot biztosító forgórészt és az áramirány 

változtatását lehetővé tevő szerkezetet, a kommutátort.  

 

„Azon felül azon electromagneticus forgonyokat, melyekbe majd a magnes vagy 

electromagnes a multiplicatorba, vagy a multiplicator az electromagnes körül forog, ha a 

villány folyam bele eresztetik, s mellyeket én a Győri Collegiale Muzeum számára öszve ra-

kosgattam 6 esztendő előtt, most a Pogg 31 kötetjinek 2te Reihe 207 lapján mint nagyon 



interessans új találmányokat leírja egy Ritchie nevezetű angol. Én, mivel az 

electromagnetismus theoriájábul igen természetessen folynak, nem is mertem volna ezen 

mühszereimet új találmánynak keresztelni, s attul is tarték, ne talán már valahol ez illyes 

mühszerek le legyenek írva, ambár én felölök valami emletést tenni sehol sem találtam.”  

 

Jedlik Ányos az 1850-es években kezdett el foglalkozni a mechanikai munka villamos 

energiává alakításával. A kérdést kommutátor nélküli, „egysarki” (unipoláris) generátor terve-

zésével kívánta megoldani. A gép mágneses mezejét elektromágnesek szolgáltatták. 1861-ben 

Jedlik felismerte – és a gép használati utasításában leírta – az öngerjesztés (dinamó) elvét: az 

elektromágnesek külső áramforrás nélkül, a gép által termelt árammal táplálhatók. Ennek a ki-

mondásával évekkel megelőzte Siemenst és Wheatstone-t. Siemens hat évvel Jedlik felismerése 

után, 1867-ben szabadalmazta dinamóját, amellyel lehetővé vált a villamos energia ipari mére-

tekben történő előállítása és széles körű felhasználása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jendrassik György (1898 – 1954) gépészmérnök, akadémikus, a Ganz sikeres Ganz-

Jendrassik - dízelmotorjainak fejlesztője. Hatvan szabadalom fűződik a nevéhez. Jendrassik 

György 1922-től dolgozott a Ganz-gyárban, itt a kis teljesítményű, járművekbe építhető dízel-

motorokkal foglalkozott. E munkából születtek meg a szabadalmazatott Ganz-Jendrassik - mo-

torok, amelyeket a Ganz nemzetközileg is sikeres motorvonataiba, így az Árpád sínautóbuszba 

és a Duna-tengerjáró hajókba is beépítettek. Az 1930-as években saját vállalkozásában, a Ta-

lálmányfejlesztő és Értékesítő Kft-ben dolgozott, de 1939-től visszatért a Ganzhoz, és előbb 

vezérigazgató-helyettes, majd 1942-től vezérigazgató lett. Jendrassik az 1920-as évek végén 

gázturbinák fejlesztésével kezdett foglalkozni, első szabadalmát 1929-ben jelentett be. Az általa 

épített 100 lóerős gázturbina az egyik első, valóban működő ilyen berendezés volt a világon. 

Ezután továbbra is a viszonylag kis teljesítményű, maximum 1000 lóerős gázturbinák kifejlesz-

tését célozta meg, a munkát azonban a II. világháború és az utána történő emigrációja miatt 

nem tudta befejezni.  

Az 1000 lóerős (736 kW) tengelyteljesítmény leadására tervezett gázturbina. Légcsavar-

ral szerelve a X/H kísérleti repülőgép hajtóművének szánták. A gázturbina és a légcsavar jelen-

tősen eltérő üzemi fordulatszámának biztosítása szellemes kialakítású bolygóművel történt. Az 

indítás megkönnyítése céljából előremutató műszaki megoldásként – a sűrítő első négy foko-

zatába elfordítható lapátok kerültek. A tízfokozatú turbinatárcsa egység első lépcsőinek hűtését 

– a tüzelőanyag mellett – megfelelő furatok alkalmazásával levegő segítette.  



A körgyűrűs kialakítású tüzelőtér lett a hajtómű gyenge pontja – a megbízható kialakítás-

hoz még nem állt rendelkezésre elegendő ismeretanyag. Az elkészült gázturbinán 1942 decem-

berében 302 LE-t (222 kW) mértek, azaz a tervezett teljesítmény felét sem tudta leadni. A há-

borús helyzet miatt a fejlesztést nem folytatták.  

A Magyar Tudományos Akadémia 1943-ban választotta levelező tagjai sorába. A II. vi-

lágháború után a még mindig vezérigazgatói posztot betöltő Jendrassikot a hatalomra került 

kommunista vezetés nem tűrte, a zaklatások, támadások miatt 1947-ben egyik nyugati útjáról – 

amely utazásokkal a gyár jövőjét próbálta megalapozni – már nem tért haza. Londonban tele-

pedett le, ott nyitott sikeres mérnöki irodát, de az emigráció megtörte. 1954. február 8-án hunyt 

el. 1990-ben posztumusz Széchenyi-díjat kapott az egész világon elismert gyorsjárású dízelmo-

torok feltalálásáért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 1 jelű repülőgép gázturbina. 

 

Pavlovics Ferenc   Az Apolló programhoz készített holdjárók  

 



Pavlovics Ferenc (1928 -) gépészmérnök, a holdautó magyar tervezője. 1970-ben és 

1972-ben NASA-díjat kapott. 

Pavlovics Ferenc az 1956-os forradalom után feleségével Ausztriába menekült, egyedül 

a diplomáját vitte megával. 1957 tavaszán érkezett New Jersey-be, egy menekülttáborba. Ha-

marosan már a Generál Motors (GM) kísérleti laboratóriumában dolgozott nagy mozgásképes-

ségű terepjárók fejlesztésén más magyar mérnökökkel együtt. 

1961-ben meghirdetett Apollo-programba –melynek célja amerikai űrhajósok Holdra jut-

tatása volt – a GM is bekapcsolódott. A cél egy használható holdjáró kifejlesztése volt. A GM 

építette a járművet, a Boeing pedig az elektronikus rendszereken dolgozott. 1971 nyarára elké-

szült a Lunar Roving Vehicle (LRV). A Pavlovics által szabadalmaztatott, titánacélból készített 

kétrétegű kerekek agymotorjait ezüst-cink elemekkel működtették. Pavlovics vezetésével a 

négyszáz fős csapat három LRV-t készített, amelyeket az Apollo–15.16 és 17 expedíciókkal 

juttattak a Holdra. A kísérlet fényes sikerrel zárult. Az elektromosan működő holdautó mér-

földkövet jelentett és új impulzust adott az akkor már több évtizede pangó elektromosautó - 

fejlesztéseknek.   

Hat évvel később a Generál Motors áthelyezte Európába. Az ő érdeme az a szerződés, 

amelyet a Rába kötött brit és amerikai cégekkel hátsó hidak szállítására.  

Pavlovics Ferenc 1988-ban vonult nyugdíjba. 2008-ban a magyar állam a Magyar Köz-

társasági Érdemrend középkereszt adományozta számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Wia álmodói  

 

A magyarországi elektromos hajózás fejlődésében úttörő, ma pedig meghatározó szerepet 

játszó Wia elektromos hajókat az újító szellemű testvérpár, Viszaki András és Viszkai Márton 

álmodta meg. A teljes mértékben magyar fejlesztésű és gyártású hajócsalád tagjai 2005 óta 

épülnek Balatonfűzfőn Klausz Csaba irányításával, és 2022-ig már több mint 200 darab ké-

szült.  

A 2016-ban Magyar Formatervezési Díjat és a Hungexpo Innovációs Különdíját is el-

nyerő, Szász Zoltán és Hargitai Csaba által tervezett mai modellcsalád valamennyi tagja zéró 

emissziós hajó, és a gyártás során is kiemelten figyelnek a környezetvédelmi szempontokra. 

Ma már az Aqwia Kft. nemcsak saját termékeit fejleszti, de több mint másfél évtizedes tapasz-

talataira alapozva részt vesz hajóipari kutatásokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködések-

ben is.  

 

 

Wia 435 – A 2016-ban Magyar Formater-

vezői Díjat és a Hungexpo Innovációs Különdí-

jat is elnyerő, hazai fejlesztésű és gyártású 

elektromos hajócsalád legnagyobb tagja.  

A látható tárgy az AQWIA Környezetba-

rát Technológiát Tervező és Gyártó Kft. tulaj-

dona.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

Kardos István „Sokszemközt – tudósokkal” című könyvét lapozom. Az 1974-ben megje-

lent tévésorozatának írásos összefoglalójából idézem Szádeczky–Kardos Elemér még 1969-

ből elmondott gondolatát.  

„… Hiszem, hogy az ember természetes állapot valamilyen normális értelmesség, hacsak 

ezt különböző sérülések, testi-lelki betegségek nem csökkentik le a félénkség, a korlátoltság 

szintjére. Merem állítani és hiszem is, hogy a Leonardók, Newtonok és Einsteinek többen van-

nak, mint ahogy az a történelem mutatja, csakhogy gyakran nincs alkalmuk kifejlődni, és így 

színre lépni. Nem gondolom, hogy valamilyen zsenigyárat kellene javasolni, azonban hiszem, 

hogy szükség lenne az ifjúkori élmények megfelelő mederbe terelésére. Már gyermekkorban 

kell megalapozni az értelmes ember kifejlődését. A rádió és a tévé elősegítheti ennek megvaló-

sulását, de ehhez elsősorban a krimik, a rémtörtének számát kellene csökkenteni. A tudományos 

ismeret testére szabott közművelési technikára van szükség. Az emberi nyelv ma még túlságo-

san tele van ilyen elemekkel. A nyelv fejlesztésével elsősorban az irodalom foglalkozott, és 

gyakran konstatáljuk természettudományos előadásokban, sőt írásművekben is a kulturált iro-

dalmi nyelvre való törekvést. Pedig a természettudományban egyszerű, világos mondatszer-

kesztésre van szükség. Nem hiszem, hogy a tudományról szólva a közönséget csecsemőként 

kellene kezelni, gügyögve beszélni hozzá, és gyermekded rajzokat készíteni a természeti folya-

matok megértésére. Az új tudományos tételek világossá tevéséhez itt is a közvetlen, természetes 

út a cicomátlan, maximálisan egyszerű, tömör, sőt, mondjuk ki őszintén, egyenesen száraz stí-

lus…”  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  



 

 

Telefonhírmondó  

 

 

 

 

 

 

 

Puskás Tivadar ORION 115A néprádió  Orion 612-es többsávos rádió 

 

„Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan 

az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győ-

zedelmes útjára indul’ – kezdte adását 1983. február 15-én a telefonhírmondó, évtizedekkel a 

rádió feltalálása előtt.  

A telefonhírmondó Puskás Tivadar (1844 – 1893) ötletéből született. Ez volt a világon 

az első olyan, a telefonközpontra épülő rendszer, amellyel egy központból tetszőleges számú 

hallgatót folyamatosan hírekkel és műsorokkal láttak el.  

A Budapesten berendezett telefonhírmondó akkor vált igazán használhatóvá, amikor 

Szmazsenka Nándor, a telefonhálózat igazgatója rájött, hogy nagyon jó hangátvitelt lehet elérni 

a sokadik indukálással (így a hallgató már nem szekunder, hanem tercier áramkört kapott). A 

felfedezés révén nem kellett a hallgatók vezetékpárjait egyenként a hírmondó központi vinni.  

A telefonhírmondó alig több mint egy hónappal az indulás után, 1839. március 16-án Puskás 

Tivadar halálának hírét volt kénytelen közölni, de még ezután is évtizedeken át működött.  

 

A hírmondó után a detektoros rádió már adó-vevő szolgáltatást nyújtott. Egy tekercsből, 

detektorból, valamint egy hallgatóból állt. 

Működése az elektromos hullámok terjedé-

sén alapult. Következő lépés, az elektroncsö-

vek megjelenésével kezdődött. ORION 

115A Néprádió három helyi adó vételére volt 

alkalmas. A 3+1 csöves készüléket 1950-től 

1957-ig gyártották az Orionban. Az Orion 

AR 612-es 12 billentyűs nyomógomb 

rendszerrel biztosította a hullámsáv váltást, 

és a magas-mélyhangszínszabályozást. Ez 

volt az ORION gyár utolsó rádiója. A KGST 

szakosítás után a gyár televíziók gyártására 

állt át.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Végezetül.  

Teller Ede: „Magyar testvéreim! A jövő nem alapszik egy nagy változáson. A jövő alap-

szik munkán, megértésen, együttműködésen, és alapszik tisztességen. A jövő bizonytalan. És 

éppen azért, mert a jövő bizonytalan, azért a szabad akaratnak van lehetősége. Szabad itten egy 

kis vallásos mondatot mondani. Nem akarok a vallásról beszélni, kivéve azért mert ott van az, 

amit az emberek értenek. Amit mondani akarok az ez: a múlt században, a XIX. században, ha 

egy fizikus istenben hitt, bekellett, hogy vallja, hogy az Istennek nincs munkája. Munkanélküli. 

Megteremtette a világot és azután minden magától megy. A kvantummechanika kiderítette azt, 

a huszadik század első két évtizedében, hogy ez nem igaz. A jövőt úgy ismerjük, hogy az el-

lentmondás, ok és okozattal nincs. De a jövőt nem ismerjük. Mert a jelent sohasem lehet elég 

pontosan tudni ahhoz, hogy a jövőt megtudjuk határozni. A jövőre csak valószínűségeink van-

nak. Ettől a Világ sokkal nyíltabb, sokkal érdekesebb lesz. Mi tudjuk, hogy az, amit csinálunk, 

annak van befolyása.  

Kérem, a tudomány fontos. És az, hogy az emberek ismerjék a tudományt, az rendkívül 

fontos. A XX. század elején két nagy felfedezés fejlődött ki. Az egyik a relativitás, az, hogy két 

esemény egy időben van, nem lehet megmondani. Van, vagy nincs. Ha közel vannak egymás-

hoz, meglehet mondani. De hogyha egy távoli csillagban történik valami, hogy az előbb vagy 

utóbb történt-e, azt csak akkor lehet megmondani, ha van idő rá, hogy a fény innen odáig vagy 

onnantól hozzánk eltudjon jutni. A Világ nagyon nagy. És az idő és tér közötti kapcsolat egé-

szen más, mint amit a legtöbb ember gondol, amit majd automatikusan hinni kell, és mégsem 

igaz. Ez volt az Einstein nagy fölfedezése. Azután jött az ok okozat, ami már nem függ úgy 



össze, mint rendesen. Csak valószínűségeket lehet mondani. Bemondani. Ezt az emberek több-

sége nem érti. Az intellektuálisak többsége még az sem érti. A fizikusok többsége még éppen 

csak érti. Amit nem értünk, azt nem szeretjük.  

A tudománynak jó híre volt a múlt században. Ezen században kezdtünk félni a tudo-

mánytól. Mi nem értjük, sokan nem értik, tehát félnek tőle. És aztán különösen, olyasmi jött, 

mint atomrobbanás. Ahol egy bomba eltud pusztítani egy várost és még többet. Ettől félni kell. 

Engem már sokan kérdeztek, nem bánom-e azt, hogy ezen, dolgoztam? Én mindig azt mondom, 

nem bánom. Mert tudni szükséges, és mi tudósok ne mondjuk meg azt, hogy mit kell csinálni a 

tudománnyal, de a tudományt ismerni, alkalmazni és megmagyarázni az emberek többségének, 

erre szükség van.” (Dézsi Zoltán filmjében elhangzott részlet. Teller Ede Paló Altban 1988.) 

 

 

 

LEHET VÁLASZTANI 
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