
2008-2009/5 189 

 
4. ábra 

Szabálytalan test kiterjesztési poliéderének meghatározása 
0°, 45°, 90°, illetve 135°-os síkokkal (metszet-kép) 
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A XX. század természettudós 

 és mérnök egyéniségei  

II. rész 
 

Entz Géza (Kolozsvár, 1875. május 30. – Budapest, 1943. február 21.). Tanulmányait 
Kolozsvárott és Budapesten végezte. 1898-tól a budapesti műegyetem növénytani, majd 
1905-től az állattani tanszékén dolgozott tanársegédként, majd előadóként. Közben 
1902-ben doktorált. 1913-tól 1920-ig középiskolai biológiatanárként dolgozott. 1920-tól 
az utrechti egyetemen tanársegéd, konzervátor, végül egyetemi tanár volt. Hazatérése 
után előbb 1929-től a tihanyi Biológiai Kutatóintézet igazgatója, majd 1932-től a Magyar 
Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója, 1934-ben a budapesti egyetemen a zoológia 
tanára lett. A MTA tagjai közé választotta. Számos cikke jelent meg hazai és külföldi 
szaklapokban.  Munkatársaival a Balaton életének korszerű hidrobiológiai vizsgálatát 
végezte. 
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Győrffy István (Hidasnémeti, 1880. december 19. – Székesfehérvár, 1959. április 16.). 
Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait, tanársegédként 1904. és 1913. között kö-
zépiskolákban tanított, majd visszakerült a kolozsvári egyetemre egyetemi tanárnak. Az 
első világháború után Szegeden új tanszéket és botanikus kertet szervezett. 1940–től 
1944-ig ismét Kolozsvárott élt. 1940-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választották. Nemzetközileg elismert biológus volt, a mohák környezettanával, 
egyes mohafajok és nemzetségek monografikus vizsgálatával, a Tátra és Erdély moha-
flórájával, valamint a mohák fejlődési rendellenességeivel foglalkozott. Több száz cikket 
közölt hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. Nevét számos növény viseli. Több 
virágos taxont, valamint alganemzetséget neveztek el róla. 

Novobátzky Károly (Temesvár, 1884. március 3. – Budapest, 1967.). Egyetemi tanul-
mányait a budapesti tudományegyetemen végezte, Eötvös-kollégista volt. Tanári okle-
vele megszerzése után vidéken, majd 1919 – 1945 között a pesti Kölcsey Ferenc Gim-
náziumban tanított (ennek a középiskolának a színvonalát jellemezte, hogy Novobátzky 
tanártársa volt Kuntz Aladár és Babits Mihály is). Ezután a budapesti Tudományegye-
tem elméleti fizika tanszékvezető  tanára lett. Nemzetközi hírű tankönyveket írt (Elekt-
rodinamika, Relativitáselmélet). Tudományos kutatómunkája a ma is a fizika egyik leg-
modernebb területére, az erőterek fizikájára irányult. Eredményei alapján A. Einstein, E. 
Schrödinger mellett a modern kvantumfizika fejlesztőjének tekinthető. Értékes, sokirá-
nyú tevékenységének elismeréséül 1947-től a MTA levelező, majd 1949-től rendes tagja 
lett. 1958-tól haláláig az akadémia alelnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat örökös 
tiszteletbeli elnöke volt. Kétszer tüntették ki a Kossuth-díj aranyfokozatával. 

Ortvay Rudolf (Miskolc, 1885. január 1. – Budapest 1945. január 2.). A budapesti Tu-
dományegyetemen matematikát és fizikát hallgatott, majd 1906-1908 között 
Göttingenben folytatta tanulmányait. 1909-től a kolozsvári egyetemen tanársegéd. Dok-
tori tanulmányait Zürichben Debye  és Münchenben Sommerfeld mellett végezte. 
1915-től a kolozsvári egyetem elméleti fizika tanára. 1925-ben a MTA levelező tagjává 
választották. 1928. és 1945. között a Budapesti Tudományegyetemen az elméleti fizika 
professzora volt. Jelentős a tudományszervező és népszerűsítő tevékenysége. 

Szőkefalvi-Nagy Gyula (Erzsébetváros, 1887. április 11. – Szeged, 1953. október 14.). 
A kolozsvári tudományegyetem matematika és természettudomány szakán tanult (1905-
1909). Göttingenben ösztöndíjasként képezte tovább magát. 1928-ig Kolozsváron és 
Csíkszeredán középiskolai tanár volt, majd a szegedi tanárképző főiskolán és tudo-
mányegyetemen tanított. 1934-ben a MTA levelező tagja, majd 1946-tól rendes tagja. 
1940-1945 között a kolozsvári egyetem tanára. Az algebra és geometria határterületén 
ért el jelentős tudományos eredményeket.  

Fia, Szőkefalvi-Nagy Zoltán (Kolozsvár, 1916. március 9. – Eger, 1980. november 9.). 
Vegytan-természetrajz tanári diplomát szerzett Szegeden. Kolozsváron tanársegéd, 
Nagyváradon a hadapród iskolában kémiatanár. A háború után Keszthelyen tanított, 
majd 1952-től az egri pedagógiai főiskola kémia professzora. Jelentős munkássága a 
magyar kémia történetének feltárása. 

Ábrahám Ambrus Andor (Tusnád, 1893. november 20. – Budapest. 1989. január 11.). 
Gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón végezte, 1913-tól a premontrei rend tagja. 
1917-ben pappá szentelték. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem ter-
mészetrajz–földrajz szakán folytatta (1915-1918 között). 1919-ben középiskolai tanári 
oklevelet szerzett, de már 1917-től a budapesti tudományegyetemen tanársegédként 
dolgozott, és 1918-tól 1934-ig előadó volt, miközben 1922-ben egyetemi doktori címet 
kapott. 1934-től a szegedi tanárképző főiskola, majd az egyetem általános és összeha-
sonlító állattan tanszékvezető tanára, az egyetem Általános Biológiai Intézetének igazga-
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tója 1967-ig, ami után a szegedi Állatszervezettani és Állatrendszertani Intézet tudomá-
nyos kutatója. Több szegedi egyetemi szaklap mellett szerkesztette az „Acta Biologica 
Hungarica”, az „Acta Zoologica Hungarica” című folyóiratokat, többnek szerkesztőbi-
zottsági tagja volt. VI. Pál pápa 1967-ben felmentette egyházi kötelmei alól. Idegszövet-
tani és idegélettani kérdésekkel foglalkozott, mikrotechnikai eljárásokat tervezett az ide-
gek tanulmányozására. Jelentősek a vérerek beidegzésére, az intracardialis idegekre és a 
hallóidegekre vonatkozó összehasonlító kutatásai. Az MTA levelező tagja 1945-től, ren-
des tagja 1960-tól. Ezen kívül az indiai Zoológiai Akadémia, 1958-tól a londoni Királyi 
Orvosi Társaság, a Nemzetközi Ideganatómiai Akadémia tagja lett. A Magyar Biológiai 
Társaság, több MTA bizottság elnöke, számos hazai és külföldi társaság tagja volt. 
1953-ban Kossuth-díjat kapott. 1982-ben a József Attila Tudományegyetem tiszteletbeli 
doktorának választotta. Számos szakközleménye és könyve jelent meg magyar és idegen 
nyelveken: Az állati szervezet őrei a környezetben (Bp.1931), Az állatok szerepe a gyógyászatban, 
(Pápa, 1932), Bevezetés az állatok szervezettanába (Szeged, 1950,1951), Összehasonlító 
állatszervezettan (I–II. köt., Bp., 1964), Microscopic innervation of the heart and blood vessels in 
vertebrates including man (Bp.–Oxford, 1969), Anatómia, élettan (Bende Sándorral és Megye-
ri Jánossal, Bp) Iconography of sensory nerve endings (Bp., 1981)  Szakkönyvtárának nagy ré-
szét az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárának adományozta. 

Gombás Pál (Selegszántó, 1909. június 5. – Budapest, 1971. május 17.). Oklevelet a 
budapesti tudományegyetemen szerzett (1932), s ugyanott Ortvay Rudolf tanársegédje 
lett az elméleti fizikai tanszéken. 1939-től a szegedi egyetem, 1941-től a kolozsvári egye-
tem tanára. 1945. után a műszaki egyetem fizika tanszékén tanár. A MTA levelező 
(1945), majd rendes tagja (1946). 1947-ben az Amerikai Egyesült Államokba távozott. 
1948-tól, hazatérésétől kezdve haláláig a fizika tanszék vezetője, 1954-től az MTA El-
méleti Fizikai Kutató Csoportjának igazgatója és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat el-
nökségének tagja volt. 1948–58 között az MTA alelnöke. Tanársegédként kezdte a 
kvantummechanikai többtest-problémát és annak alkalmazását tanulmányozni. Ez a 
témakör életfogytig foglalkoztatta. Egyszerű módszerek kidolgozására törekedett. Ezért 
foglalkozott a statisztikus atomelmélettel is, melynek kiváló képviselője volt. Az elmélet 
legfejlettebb modelljét a világ szakirodalma Thomas–Fermi–Dirac–Gombás–
modellként idézi. Foglalkozott még a pszeudopotenciálok elméletével és alkalmazásával, 
a szilárd testek és az atommagok elméletévei, az atomhéj-fizika kérdéseivel. Munkássá-
gát nagyszámú  szakdolgozat és 12 – részben idegen nyelvű – könyve bizonyítja. Több 
nemzetközi szakfolyóirat szerkesztője volt. 

Szalay Sándor (Nyíregyháza, 1909. október 4. – Debrecen, 1987. október 11.). Apja 
nyíregyházi fizikatanár volt. Budapesten tanult, Tangl Károlynál doktorált. Szent-
Györgyi Albert hívta maga mellé kutatónak, amikor friss végzettként állás nélkül ma-
radt. Először Lipcsében kutatott két évig P. Debye mellett, majd Rutherford mellett 
dolgozott a Cavendish Laboratóriumban. Itt megtanulta a nukleáris technika mellett azt,  
hogy hogyan kell saját kezűleg műszereket készíteni. 1935-ben Gyulai Zoltán (a magyar 
kristálykutatás megteremtője) tanársegédnek hívta a debreceni egyetemre. Itt magfizikai 
műhelyt épített ki és számos tehetséges tanítványt nevelt. A II. világháború rombolásai 
után tanítványaival újjáépítették az egyetem Kísérleti Fizika Intézetét. Felhasználták a 
radioaktív nyomjelzést az orvostudományban. Geiger–Müller-számlálókat épített és 
uránlelőhelyeket keresett Magyarországon. 1954-ben munkatársaival létrehozta az MTA 
Atommagkutató Intézetét 

Balogh János (Nagybocskó, 1913. február 19. – Budapest, 2002. augusztus 15.). A Páz-
mány Péter Tudományegyetem elvégzése után, 1935-ben, egyetemi doktorátust szerzett, 
majd 1937–1946 között az egyetemen kezdte tevékenységét, eleinte mint fizetés nélküli 
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gyakornok, tanársegéd, illetve előadó. 1944. után a Magyar Tudományos Akadémián dol-
gozott, majd 1951-ben tudományos kutatóként visszatért az egyetemre, ahol a Talajzooló-
giai Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője lett (1960–1980). Európai viszonylatban elsők 
között foglalkozott az erdőtalajok szervesanyag-lebomlásának zoogén tényezőivel.  Legje-
lentősebb eredményeit ökológiai és zoocönológiai kutatásai során érte el, amelyek e tudo-
mányok nemzetközi szaktekintélyévé emelték. Elméleti kutatásait két könyvében összegez-
te: A zoocönológia alapjai (Bp.,1953) és a Lebensgemein-schaften  der Landtiere (Bp.-Berlin, 1958). 
1954-ben elnyerte a biológiai tudomány doktora címet. 1963-ban Kossuth-díjat kapott, 
1965-ben az MTA levelező, 1973-ban rendes tagja. Az MTA Biológiai Osztályának alelnö-
ke (1970–1973), majd elnöke (1973–1980). 1985-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
díszdoktora, 1986-ban az Osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett. 1963-tól 
kezdve a Magyar UNESCO Bizottság tagja, s mint ilyen, UNESCO támogatással talajzoo-
lógiai expedíciót vezetett Afrikába. Ezután hasonló támogatással és kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatai révén számos trópusi talajzoológiai expedíciót szervezett 1963–2001 között Af-
rikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, Új-Guineába, Ausztráliába, Óceániába és Új-Kaledóniába. 
Kutatásai eredményeiről két szakkönyvet is megjelentetett (1992, 2001) angolul. Tevékeny-
ségének értékes része a tudományos népszerűsítés, amire minden alkalmat megragadott 
(rádió, televízió, nyilvános előadások). A napsugár nyomában, Lesz-e Holnap, Út a jövőnk-
be című TV-sorozatai közül az utolsót nemzetközi kitüntetésben is részesítette az Európai 
Napenergia Bizottság. Előrehaladott kora ellenére haláláig tartotta élvezetes egyetemi elő-
adásait és a TV-ben a „Beszéljünk a jövőnkről” című beszélgetéseit a „megsebzett bolygó”-
ért. Gazdag, termékeny tevékenységének elismerései a Széchenyi-díj (1993), a Pro Natura 
Emlékérem (1993), az Akadémiai Aranyérem (1995), a Pro Renovanda Hungariae Alapít-
vány fődíja (1999), a Magyar Köztársaság Középkeresztje (2000) és a 2001-ben kapott Cor-
vin-lánc. 

 
(Folytatás a következő számban) 

 
M. E. 

 
 

 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Fontos időpontok a számítógépes grafika történetéből – 3. (1990–) 
 1990-ben a DOS grafikus felületeként megjelent a Windows 3.1, az AutoDesk 

megjelentette a 3D Studio-t. John Wiley & Sons elkezdi kiadni a The Journal of 
Visualization and Computer Animation-t. 

 A CGI 1991-ben a James Cameron rendezte Terminátor 2-ben kapott központi 
szerepet, ahol a T-1000-es terminátor folyékony fém-mivoltával és alakváltó 
effektusaival kápráztatta el a közönséget. A Terminátor 2 szintén meghozta az 
ILM-nek az Oscar-díjat a különleges hatásokért. Ekkor jelentek meg az SGI 
Indigo gépek is. 

 1992-ben jelentette meg az Apple a QuickTime-ot. Az SGI megjelentette az 
OpenGL első verzióját. Az OpenGL platform- és operációs rendszer független 
grafikus API. Jelenlegi verziója az 1.5-ös. A projekt annyira sikeresnek bizo-
nyult, hogy a Microsoft is beállt az OpenGL fejlesztésébe. A függvénykönyv-
tár pár száz alacsony szintű rutinból áll, amelyek által nagyon jól ki lehet hasz-
nálni a hardvereket – több hardverkészítő is már beépítette ezeket a rutinokat 


