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2006. augusztus 25-30 – Második erdélyi csillagásztábor, Zeteváralja (Erdély) 
2006. augusztus 25-30. között, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
(EMT) és az Univerzum Csillagászati Egyesület (UCSE) másodszor szervezi meg 
közös észlelő táborát Zeteváralján. Táborunkat ajánljuk a középiskolás korosztálynak,  
egyetemistáknak, amatőrcsillagászoknak és azon személyeknek, akik érdeklődést fejez-
nek ki a csillagászat iránt.  
Részvételi díj (öt nap/fő):  

– turistaházas elszállásolás és étkezés 19.000  HUF; 
– saját sátor és étkezés diákoknak 11.500 HUF,  felnőtteknek 13.000 HUF; 
– saját sátor, étkezés nélkül diákoknak 3.000 HUF, felnőtteknek 3.500 HUF;  

Hazai diákok számára 15 kedvezményes hely (öt nap/fő): saját sátor és étkezés 100 RON 
Jelentkezési határidő 2006. augusztus 1. 
További részletek és információk a szende.barabas@gmail.com, office@astroservice.ro  
e-mail címeken illetve a +40 740 645 859 telefonszámon kaphatók.  

Megemlékezések 

 
A FIRKA megalakulásakor a fizika, informatika, kémia alapismeretekhez kapcsolta tárgykö-

rét, ezekben a témakörökben igyekezett érdekességeket, vonzó olvasnivalót, gyakorlatokat nyújtani ifjú 
olvasóinak. Az évek során az általános műveltség fejlesztésére törekedve tágítottuk a tárgykört biológi-
ai, földtani, környezetismeret-tani, csillagászattani, tudománytörténeti és ezekhez kapcsolódó szépiro-
dalmi csemegékkel is. Az utolsó két évben elhanyagoltuk a tudománytörténeti évfordulókról való meg-
emlékezéseket. Ezt szeretnénk pótolni, s e számban a 2006. évhez kötődő, főleg magyar vonatkozású 
eseményekre, tudósokra, feltalálókra kultúrtörténeti jelentőségükre emlékezünk. 

 
455 éve született Verancsics Faustus (Dalmáciai Sebenico, 1551. –Velence, 1617.), ki-

nek nagyanyja testvére volt Statileo erdélyi püspöknek, míg nagybátyja az esztergomi ér-
sek, aki a tíz évesen árvaságra jutó Faustust neveltette Pozsonyban. A horvát és olasz 
nyelv után Pozsonyban tanult meg magyarul, latinul és németül. 1568-72 között a 
páduai egyetemen tanult, majd egy darabig Velencében és szülővárosában élt. 1578-ban 
áttelepedett Magyarországra, ahol megházasodott, s amelyet 25 éven át hazájának tekin-
tett. 1579-81 között Veszprém várkapitánya volt. Itt, a jelentős végvárban sok technikai 
kérdés megoldására kényszerült (erődítési, élelmiszer-tartósítási problémák). Olasz had-
mérnökök munkáit tanulmányozta. 1582-ben a királyi udvar titkára lett. A politikai kar-
rierje mellett fokozatosan technikai szakemberré képezte magát. 

Műszaki tervezésekkel foglalkozott. Fennmaradt 1603-ból a Németalföld kormány-
zójának írott levele, melyben az Ostende-i kikötő megerősítésére ad ötletes megoldáso-
kat és tervrajzot is mellékel. 

1594-től tudományos tevékenységének él. 1595-ben Velencében kiad egy ötnyelvű
(latin, olasz, német, horvát és magyar) szótárt. 1598-ban, felesége halála után csanádi 
püspöki kinevezést nyer, s ebben a tisztségében a magyar királyi tanács tagja is lett. Mi-
vel egyházmegyéje török uralom alatt volt, csak királyi hivatalnokként tudott működni. 
1599-ben a Habsburg udvar, s a pápa az erdélyi fejedelemség erőszakos katolizálására 
akarta megbízni, felajánlva számára a gyulafehérvári püspöki címet. Verancsics ezt nem 
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fogadta el, mivel nem értett egyet az erőszakos ellenreformációval. A pápa és a Habs-
burg udvar kegyvesztettjeként Velencébe költözött, ahol halálig lakott. Itt adta ki a még 
nagyrészt Magyarországon írt műveit. Ezek közül egyik legjelentősebb a Machinae novae 
című, amely az új gépezetek illusztrált leírása. Részleteiben érezhető Leonardo da Vinci 
szellemi hatása (feltételezhető, hogy volt alkalma tanulmányozni Leonardo kéziratait), 
azoknál is önálló megoldásokat ad, s számos teljesen eredeti megoldás van közöttük: 
acél -kocsirugó, súrlódásos kerékfékezés, lánchíd és szélturbina változatok. A műveknek 
jelentős része agrotechnikára vonatkozik. Az 56 ábrázolt találmány közül 24 agrárjelle-
gű: őrlő malmok, prés, kézi eljárások: kaszálás, cséplés, gabonamosás, hántolás, rostálás, 
szitálás. Közlekedéshez kapcsolódó 18 ábrázolás: hidak, szállítóeszközök, 4 vízi-
építmény és 10 ipari. Hadiipari találmányt csak egyet ábrázolt, azokat csak felsorolta a 
többi találmány között. 

Munkássága alapján az agrármérnökök első európai képviselőjének tekinthető.

400 éve született Lippai János (Pozsony, 1606. november 1. – Trencsénfürdő 1666. 
június 2.). Iskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Bécsben, a császári nevelőin-
tézetben folytatta. 1624-ben belépett a jezsuita rendbe. Nagyműveltségű, sok nyelvet 
beszélő (a bécsi egyetemen keleti nyelveket oktatott) gondolkodó volt. 

1643-ban visszatért Magyarországra. A Győri Kollégium igazgatójaként, majd 
Trencsénen és Ungváron tevékenykedett. Érdeklődése mindinkább a természettudo-
mányok irányába, a kertészet felé fordult. Az esztergomi érsek udvarához kérte magát 
és a pozsonyi prímás-kert  gondozásával foglalkozott élete végéig. Itt a gyakorlati mun-
kák mellett elméleti kérdésekkel is foglalkozott. Magyarnyelvű műveiben megteremtette 
a hazai szaknyelv alapjait. A „Calendarium” művében időrendi sorrendben ismertette az 
egyes időszakokra esedékes mezőgazdasági munkákat. A növény-, gyümölcs-, zöldség-
és szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos teendőkre útmutatásokat adott. A 
megfigyelések, szokások, jelek alapján a várható időjárási viszonyokra is tanácsokat 
adott. Ez a munkája hat kiadást ért meg. 

A „Posoni kert” című három kötetes munkája az első magyarnyelvű tudományos 
kertészeti mű, melyben főleg saját tapasztalatait összegezte, de ismertette a külföldiekét 
is. Foglalkozott a díszkertek kialakításával kapcsolatos technikai és egyéb tudnivalókkal. 
Írt a dísznövények termesztéséről, nemesítési tanácsokkal is szolgált. Elsőként foglalko-
zott a vetemények növényvédelmével. A harmadik kötet csak halála után jelent meg.  
Csaknem 100 fajta gyümölcsfajtát ismertetett. Ezzel megalkotta az első magyar gyü-
mölcsfajta ismerettant. 

1753-ban újra kiadták, s a XIX. század elején is útmutatásait figyelembe vették a ha-
zai virág-, gyümölcs-, és vetemény-kertészek. 

Kora kiemelkedő kertésztudósa volt. Magyarnyelvű szakmunkáival hozzájárult a 
kertészeti ismeretek szélesebb körű elterjedéséhez.  

 
250 éve született Gyarmathi Sámuel (Kolozsvár, 1751. július. 15. – Kolozsvár, 1830. 

március 4.). Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, Zilahon és Nagyenyeden végezte, 
orvosi oklevelet Bécsben szerzett (1782). Hazatérte után először nevelősködött, szer-
kesztette a pozsonyi „Magyar Hírmondó”-t. Európában elsőként léggömböt készített 
(fél évvel a Montgolfier fivérek kísérlete után), s 1784. május 11-én Pozsonyban 
felbocsájtotta. Az eseményről a Magyar Hírmondó is beszámolt: „ Doktor Gyarmathy 
Úr felbocsátotta ezen Holnapnak 11-ik napján egy repülő Golyóbist itt Posonban, a 
kardinális Primás Ő Eminenciája és sok értelmes néző jelenlétében, ezen Golyóbisnak 
nehézsége vala 1000 Árpa szem nyomó; fért beléje 4900 enbicus ujjnyi levegő.”  
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1787-ben Hunyad megye főorvosa lett, majd a Zilahi Református Kollégiumban ta-
nított nyugalomba vonulásáig. 

Több művében magyar nyelvészettel foglalkozott, ugyanakkor a természettudo-
mányok és azok gyakorlati alkalmazása is egész élete során érdekelte. 

 
195 éve született:  
Nendtvich Károly (Pécs, 1811. december 31. – Budapest, 1892. július 6.) Középiskolá-

ba Késmárkon járt, orvosi oklevelét a Pesti Orvostudományi egyetemen szerezte, ahol a 
kémia tanszéken tanársegédként dolgozott. A Természettudományi Társulat alapítói 
közé tartozott. Vezető személyisége volt a kémiai nyelv magyarosító mozgalmának. 
1846-tól a József Ipartanoda (a Műegyetem jogelődje) kémia tanszékére kinevezik pro-
fesszornak. Az 1848-as forradalom eredményeként bevezették a magyarnyelvű oktatást.  
Magyarországon Nendtvich tartotta az első magyarnyelvű főiskolai előadást 1848. április 
4-én. 1854-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1882-ben vonult nyu-
galomba. Munkássága oktatói, intézményszervezői, nyelvújítói tevékenysége mellett fő-
leg az analitikai kémia területére terjedt ki. Az ország természeti kincseinek (ásványvíz, 
kőszén) megismerésével foglalkozott. 

Asbóth Sándor (Keszthely, 1811. december 18. – Buenos Aires,1869. január 21.) A 
Keszthelyi Georgikon tanárának fia, tanulmányait Selmecbányán  és mérnöki gyakorla-
tait Pesten végezte.1836-tól a Marosi Hajózási Intézet igazgatója, 1844-től Temes vár-
megye építészeti igazgatója. A szabadságharcban mérnöki tiszt, majd alezredesi rangban 
Kossuth szárnysegédje, akit az emigrációban is követett. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban telepedett le, ahol városrendezési és fejlesztési terveit nagyra értékelték. Terve-
it, melyek figyelembe vették egy rohamosan fejlődő és épülő nagyváros igényeit, a chi-
cagói világkiállításon díjazták. Először alkalmazott járdaburkolásra bitumenaszfaltot 
New Yorkban. 

Részt vett az amerikai polgárháborúban Lincoln egyik vezető parancsnokaként. 
Megsebesült. A háború után kinevezték az A.E.Á.  argentiniai és paraguáji nagyköve-
tének.  

 
155 éve született: 
Ilosvay Lajos (Dés, 1851. október 30 – Budapest, 1936. szeptember 30.). Kolozsvá-

ron járt középiskolába, majd gyógyszerész gyakornok volt. Budapestre ment továbbta-
nulni, először középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd doktorált. Lengyel Béla, majd 
Than Károly tanársegédje. Tudományos előrehaladásának elismeréséül egy hosszabb 
külföldi ösztöndíjat kapott, így dolgozhatott Bunsen mellett Heidelbergben,  Baeyer 
mellett Münchenben és Berthelot mellett Párizsban, a kor nagy vegyész egyéniségeit, s a 
legjelentősebb laboratóriumokat megismerve. Hazatérve 1882-től Nendtvich utódaként 
a József Műegyetem általános kémia tanszékére hívták professzornak. 1902-1903 között 
rektora is volt az intézménynek. 

Kimutatta, hogy villámláskor a levegőben nitrogén-oxidok keletkeznek, aminek ki-
mutatására a Griess-féle reagens érzékenységét fokozta, ezzel először alkalmazott 
ionspecifikus reagenst 1889-ben az analitikai kémiában. Reagensét a nitrit-ion kimutatá-
sára ma is Griess-Ilosvay reagensként emlegetik világszerte (csak szülőhazájában felej-
tették el a tankönyvekben nevét megemlíteni). Számos más analitikai jelentőségű reakci-
ót dolgozott ki. 1917-ben nyugalomba vonult, de tanszékét megbízással tovább vezette 
1934-ig. Az analitikai és szervetlenkémiai kutatásaiban elért eredményeiért a József Mű-
egyetem díszdoktorává avatta (1922). 
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Számos tudományos és ismeretterjesztő könyvet és cikket írt. 1905-ben kiadta az el-
ső magyarnyelvű szerves-kémia könyvet Bevezetés a szerves chemiába címen. 1891-től a
MTA levelező, majd rendes tagja, 1916-ban alelnöke is volt. A természettudományi 
Társulatnak 1914-től haláláig elnöke. Nagy szerepe volt a magyarországi kémiaoktatás 
fejlesztésében (1914-17 között tanügyi államtitkár volt) is. 

 
Gonda Béla (Szőllőske, 1851. december 28. – Budapest, 1933. augusztus 7.). A Mű-

egyetemen tanult. Már hallgató korában kitűnt a Természettudományi Közlöny munka-
társaként, hídpályázatot nyert, talajvizsgálathoz iszapoló készüléket tervezett, amellyel 
nemzetközi oktatásügyi kiállításon vett részt. Gazdasági műszaki lapot indított „Gazda-
sági Mérnök” címmel. Szakértői értekezleteket szervezett, szerkesztette a Vízügyi Köz-
lönyt is társlapként. 1886-ban a budapesti kereskedelmi akadémián a nemzetgazdaságtan 
és pénzügytan előadója. 1887-ben középítési felügyelővé és műszaki tanácsossá nevez-
ték ki. A Vaskapu-csatorna átadásakor a létrehozása körüli érdemeiért hazai elismerést, 
külföldi kitüntetést is kapott. A Vaskapuról írott könyve 1892-ben, a magyar hajózásról 
1899-ben jelent meg. Technikatörténettel is foglalkozott, Vasvári Pálról (1896) és Türr 
Istvánról is írt könyvet (1925). 

 
125 éve született: 
Bőhm Ferenc (Pécs, 1881. január 23. – Budapest, 1940. július 1.). Selmecbányán szer-

zett bányamérnöki oklevelet (1905). Az Erdélyi-medencében 1907-ben kálisó kutatást 
indítottak, amivel részben, mint vegyészmérnököt Bőhmöt bízták meg. A kutatási mun-
kák során 1909-ben Kissármás mellett földgázt tártak fel, amely sokáig Európa legna-
gyobb előfordulása volt. Sikeres munkájáért és a további fejlesztésre való felkészülésért 
1910-ben az A.E.Á.-ba küldték tanulmányútra, ahonnan hazatérve a kincstári bányászati 
ügyek műszaki vezetője lett. Nyitra megyei és horvátországi kutatásokat és feltárásokat 
is végzett. Az I. világháború után a munkaterülete beszűkült, a Nagyalföldön végzett 
szénhidrogén kutatást. Nevéhez fűződik a kelet-magyarországi földgázos hévizek felfe-
dezése. 

 
Galamb József (Makó, 1881. február. 3. – Detroit, 1955. december 4.) Iskolai tanul-

mányait szülővárosában végezte, Szegeden a Fa- és Fémipari szakiskolában, majd a bu-
dapesti felső ipariskolában szerzett oklevelet. Gépészmérnöki ismereteit a diósgyőri 
vasgyárban és a hódmezővásárhelyi mérlegkészítő gyárban fejlesztette tovább. Aradra 
került a Magyar Automobil Rt. (MARTA) elődjéhez. Itt ösztöndíjat kapva Németorszá-
gi városokban tanulmányozta a gép- és gépkocsigyártást, miközben szakmunkásként 
dolgozott. Megtudta, hogy 1904-ben az A.E.Á.-ban  autó világkiállítás lesz, s elhatároz-
ta, hogy arra elmegy. 1903 végén eljutott New Yorkba, ahol különböző munkákat vál-
lalva annyit keresett, hogy elmehetett Saint Louisba az autókiállításra. Az ott látottak 
alapján elhatározta, hogy Amerikában marad. 1905-ben egy kis munkáslétszámú válla-
lathoz, a Ford Motor Companyhoz került gépkonstruktörnek. A gyáralapítónak egyik 
rajza annyira megtetszett, hogy maga mellé vette, s vele terveztette meg a világ első,
egyszerűen vezethető és szerelhető népautóját, a T-modellt. Ebből 1908. és 1927. kö-
zött több mint 15 millió darab készült, ami a tulajdonosnak gazdagságot, Galamb Jó-
zsefnek nagy tekintélyt hozott. Időközben sok mindent tervezett: harci gépeket az I. vi-
lágháború  idején, a nagy sorozatban gyártott Fordson-traktor prototípusát. 

Többször hazalátogatott, amikor a Magyar Mérnök és Építész Egyletben előadásokat 
tartott. 1921-ben százezer koronás ösztöndíjat alapított a makói fiatalok támogatására. 
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Dávid Lajos (Kolozsvár, 1881. május 28. – Budapest, 1962. január 9.). Matematikai 
tanulmányait Kolozsváron végezte. Továbbképzésre Göttingenben és Párizsban járt. 
Hazatérte után Kolozsváron, Budapesten, majd 1926-tól a Debreceni Tudományegye-
temen tanított, komplex függvénytannal foglalkozott. 1940. és 1944. között a kolozsvári 
egyetemen tanított. 

Jelentősek „A két Bolyai élete és munkássága” (1923) és a „Bolyai-geometria az Ap-
pendix alapján” (Kolozsvár, 1944) című művei. Meghatározó szerepe volt a debreceni 
egyetem matematikai intézetének megszervezésében és könyvtárának megalapításában.  

 
Fonó Albert (Budapest, 1881. július 2. – Budapest, 1972. november 21.) 1903-ban a 

Műszaki egyetemen szerzett oklevelet, majd magyar, német, belga, svájci, francia és 
nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Hazatérve műszaki doktori vizsgát tett és önálló 
tervező és tanácsadó mérnökként dolgozott. Fő szakterülete az energetika volt. Számos 
szabadalmat nyújtott be ezen a téren: gőzkazán típusok, új típusú bányászati légsűrítő,
szállítóművek, vasúti járművek önműködő fék és menetszabályozója, amelyek szaba-
dalmait a német Siemens cég vásárolta meg. 

Technikatörténeti jelentőségűek sugárhajtómű találmányai. Az első ilyen találmánya 
1915-ből származik légi torpedó néven. 1928-ban kidolgozott egy hajtóművet a nagyse-
bességgel (hangsebességnél nagyobb) haladó repülőgépek számára, melyet légsugár-
motornak nevezett. Szabadalmát a németek csak 1932-ben ismerték el, bizonyítva, hogy 
találmánya a repülőgép sugárhajtómű feltalálásában világelső.

A II. világháború  után egyetemi tanárként működött, 1954-től a MTA tagja, 1956-ban  
Kossuth-díjjal tüntették ki, 1968-tól a nemzetközi asztronautikai akadémia levelező tagja lett. 

(folyatjuk) 
 

Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 


