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Novemberi csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Megemlékezések 

 
A FIRKA megalakulásakor a fizika, informatika, kémia alapismeretekhez kapcsolta tárgykörét, 

ezekben a témakörökben igyekezett érdekességeket, vonzó olvasnivalót, gyakorlatokat nyújtani ifjú olvasó-
inak. Az évek során az általános műveltség fejlesztésére törekedve tágítottuk a tárgykört biológiai, földta-
ni, környezetismeret-tani, csillagászattani, tudománytörténeti és ezekhez kapcsolódó szépirodalmi cseme-
gékkel is. Az utolsó két évben elhanyagoltuk a tudománytörténeti évfordulókról való megemlékezéseket. 
Ezt szeretnénk pótolni, s a következő számokban a 2006. évhez kötődő, főleg magyar vonatkozású ese-
ményekre, tudósokra, feltalálókra, kultúrtörténeti jelentőségükre emlékezünk. 

 
105 éve született: 
Faber Gusztáv (Budapest, 1901. jan. 19. – Budapest, 1969. ápr. 23.) tanulmányait szü-

lővárosában végezte. Műegyetemi oklevelével már kezdő mérnökként jelentős hídépíté-
seket, rádióadó építkezéseket vezetett. 1933-ban a világ akkori legmagasabb antenna-
tornyát (sokáig Európa legmagasabb építménye volt), a lakihegyi-rádióadót építette. 

1942-44 között Erdélyben a Dés-Beszterce, Dés-Zsibó-Nagybánya vasútvonalon 90 
vasúti híd építését vezette. A háború után a lerombolt Dunai-hidak újjáépítését oldotta 
meg rövid idő alatt. Egyetemi tanárként több értékes szakkönyvet írt. 
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Csűrös Zoltán (Budapest, 1901. febr. 6. – Budapest, 1979. okt. 28.) a József-
Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1924-ben. Zemplén Géza mellett a 
szerveskémia tanszéken tanársegédként kezdte szakmai tevékenységét. 1929-ben mű-
szaki doktori fokozatot kapott. Lakkok, műanyagok, textíliák kémiájával foglalkozott, 
amelyekről könyveket is írt (1942). 1946-49 között a műegyetem rektora volt. 

Zemplén mellett dolgozva a szénhidrátokat kutatta, jelentősek a cellulóz szerkezete 
felderítésében végzett kutatásai. Eljárást dolgozott ki a glükozidok előállítására (titán-
kloridos módszer). Foglalkozott a szerves reakciók heterogén katalízisével, foszgének, 
szálas anyagok kémiájával. Számos szabadalmat dolgozott ki a textilipar számára. 

1946-tól a MTA tagja, Kossuth-díjas tudós (1953). Jelentős tudományos ismeretter-
jesztő tevékenysége. Az Élet és Tudomány főszerkesztője volt hosszú időn át. 

Szebellédy László (Rétság, 1901. ápr. 20. – Budapest, 1944. jan. 23.) Gyógyszerész ok-
levele megszerzése után Winkler Lajos tanársegéde lett. Zürichben és Lipcsében képez-
te tovább magát ösztöndíjasként. 

A műszeres analízis legjelentősebb fejlesztője volt Magyarországon, a modern ma-
gyar analitikai kémiai iskola megalapítója. Elsőként dolgozta ki a coulometriás titrálás 
módszerét. Jelentősek a katalitikus mikroanalízis módszerében elért eredményei. 

Rotter Lajos (1901. júl. 18. – Budapest, 1983. okt. 19.) A Budapesti Műegyetemen 
szerzett gépészmérnöki diplomát 1923-ban. Már egyetemistaként megnyerte a zürichi 
Orell Füssli cég helikopter-rendszerű repülőgépek műszaki megoldására kiírt nemzet-
közi pályázatot. A világon elsőként a forgó szárnyakra épített hajtóművekkel kívánta ki-
küszöbölni a gépre ható forgatónyomaték hatását. Több vitorlázó repülőgépet tervezett. 
1923-ban Feigl Gyula évfolyamtársával megalapította a FEIRO Feigl – Rotter Repülő-
gép–építő Vállalatot. Első repülőgépük, a zártkabinos, felsőszárnyas, négyüléses utas-
szállító, a FEIRO I. volt, majd a FEIRO DONGÓ kétszárnyú iskolagép. 1929-től főleg 
vitorlázó repüléssel foglalkozott. 20m fesztávolságú, saját építésű gépével számos re-
kordot döntött meg. 1936-ban meghívták a berlini olimpiára, ahol az újonnan épített 
Nemere gépével az akkori céltávrepülés világrekordját döntötte meg. 

100 éve született  
Detre László (Szombathely, 1906. ápr. 19. – Budapest, 1974. okt. 15.) Iskolai tanul-

mányait szülővárosában végezte. 1924-től az országos matematikaverseny győzteseként 
az Eötvös Kollégiumban és a Tudományegyetemen tanul. 1927-től Berlinben folytatta 
tanulmányait, a kieli és bécsi csillagdákban dolgozott, majd 1929-ben doktorált. Haza-
térte után a budapesti Konkoly Obszervatórium munkatársa, majd később (haláláig) 
igazgatója volt. Kezdetben sztellárstatisztikával foglalkozott, majd a megfelelő műszere-
zettség hiányában, a változó csillagokat tanulmányozta feleségével, Balázs Júliával 
együtt. A R. E. Lyrae-típusú csillagok fényerősség-változásait mágneses térerősség vál-
tozásokkal értelmezték. 1955-től a MTA tagja. Munkássága nemzetközi elismeréséül az 
IAU Változócsillag Bizottságnak 1964-től alelnöke, majd elnöke volt 1970-ig. Elindítot-
ta az Information Bulletin on Variable Stars nemzetközi kiadványt, melyet a MTA Csil-
lagászati Kutató Intézetében szerkesztenek, s amely folyamatosan közli a változócsillag 
kutatás terén világszerte elért legfrissebb eredményeket. 

Goldmark Péter Károly (Budapest, 1906. dec. 6. – Port Chester,1977. dec. 7.) Középis-
kolai tanulmányait Pesten kezdte. Családja 1920-ban Bécsbe emigrált, ahol tovább ta-
nult, majd Berlinben, ezt követve a charlottenburgi műszaki egyetemen folytatta tanul-
mányait és dolgozott Gábor Dénes mellett. Doktori értekezését „Egy új eljárás ionok 
sebességének meghatározására” a bécsi tudományos akadémián védte meg. A 20. szüle-
tésnapjára összeállított egy olyan berendezést, amelynek 2,5x3,8cm-es képernyőjén ké-
pet sikerült kapnia. Kezdetben mechanikus televíziós berendezésekkel, majd elektroni-
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kus, képcsöves televíziós készülékekkel foglalkozott. 1940-ben kidolgozta az első gya-
korlatban használható 343 képsoros színes televíziórendszert. 

A II. világháború alatt haditechnikai kérdésekkel foglalkozott, megoldotta a német 
radarkészülékek zavarását. Kidolgozta a televízió orvosi alkalmazásának elméletét és 
gyakorlatát. Kidolgozta a televíziós kép „konzerválásának” eljárását (EVR). 

1948-ban szabadalmaztatta a mikrobarázdás hanglemezt. Résztvett az űrkutatások-
hoz szükséges űrtávközlési feladatok megoldásában. Munkásságát az AEÁ-ban a leg-
magasabb amerikai tudományos kitüntetéssel (a National Medal of Science) ismerték el. 

Érdekességként említjük meg, hogy dédapja, Goldmark József, jeles kémikus volt, 
aki résztvett az 1948-as bécsi forradalomban, emigránsként Amerikában élt. Az Észak-
Dél háborúban az északiakat újfajta puskagyutacs találmányával segítette. 

(folytatjuk) 
 

Kémiai Nobel-díj 2006 
 
A Nobel-díj bizottság ebben az évben a kémiai Nobel-díjat Roger D. Kornberg (sz. 

1947) kémikusnak ítélte „Az eukariota sejtekben zajló DNS-transzkripció molekuláris 
alapjainak kutatásáért”. Kutatómunkája eredményeként jobban ismertté vált az a folya-
mat, amely során a DNS-ben tárolt információ lemásolódik annak érdekében, hogy a 
sejtek különböző fehérjéket hozhassanak létre. 

R. Kornberg ma a stanfordi egyetem kutatója. Alig volt 12 éves, amikor édesapja, 
Arthur Kornberg (sz. 1918) 1959-ben  orvostudományi Nobel-díjat kapott S. Ochoával 
megosztva a ribonukleinsav és dezoxiribonukleinsav biológiai szintézise mechanizmu-
sának felfedezéséért. Ezeknek a nukleinsavaknak a fehérje szintézisben, a fehérjéknek a 
nukleinsav képzésében való szerepének bizonyos részleteit tisztázták. 

Egész fiatalon Angliában dolgozott a DNS szerkezetének megismerésén még F. Crick 
(a DNS szerkezetének egyik felfedezője, 1962-ben orvosi Nobel-díjat kapott J. D. 
Watson, M. H. Wilkins munkatársaival megosztva) irányítása alatt. Később a Stanford-i 
egyetemen az élesztő sejtekben vizsgálta a DNS-transzkripciós folyamatokat, amelyek mo-
lekuláris szintű feltárása során megállapították, hogy egy 20 fehérjéből álló komplexnek 
(mediátor fehérje komplexnek nevezték) van kiemelt szerepe. Ezt a fehérje komplexet si-
került izolálni, de szerkezetét még nem ismerjük teljes mértékben. 

 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

 
A Borland Pascal és Delphi története 
� 1971: Niklaus Wirth svájci egyetemi tanár közli a Pascal nyelv specifikációját, 

miután 1970-ben sikerült megírni CDC 6000-es számítógépre az első Pascal 
fordítóprogramot. 


