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Gyerekkorom óta szeretek sport témájú, különösen labdarúgásról és az olimpiákról szóló könyveket olvasni. Így ta-
lálkoztam először Gillemot Ferenc nevével, s a nem szokványos, francia eredetű nevet meg is jegyeztem (akkor még 
fonetikusan, magyarul). Később, felnőttként apósomtól – aki a Műszaki Egyetemen végzett gépészmérnökként a 2. vi-
lágháború utáni években – hallottam többször Gillemot László nevét, amikor kiváló tanárairól beszélt (már Zsilmónak 
ejtve). A tanulmányait pár éve ugyanitt folytató lányom is tanult a tankönyveiből. Mintegy másfél éve történt, hogy 
megkeresett Gillemot Katalin, hogy egy hósűrűség-mérő eszközt szeretne kölcsönkérni az Izlandon tervezett expedí-
cióhoz. Találkozásunk alkalmával rákérdeztem a fenti nevekre, s kiderült, hogy ugyanannak a családnak a tagjai. Úgy 
gondolom, érdekes lehet az olvasók számára röviden áttekinteni a három generáció tevékenységét. 
 
Gillemot Ferenc. 1875-ben született Budapesten, s 1916-ban a háborúban halt meg Petrozsény (Dél-Erdély) közelé-
ben. Labdarúgó, edző, sportújságíró, 1901-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség alapító tagja, annak első alelnöke, 
majd főtitkára. A labdarúgó válogatott első szövetségi kapitányaként 1902‒1904 között öt meccsen közreműködött, 
három győzelem mellett két vereség a mérlege. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 1895-ben 100 km-es országúti kerék-
pározásban, majd 1901-ben egymérföldes futásban magyar bajnok. 1908‒1909-ben a magyar evezősválogatott edzője. 
A modern magyar sportújságírás megteremtője. 
 
Gillemot László. Gillemot Ferenc fia, 1912-ben született Budapesten, s itt élt 1977-ben bekövetkező haláláig. Kétsze-
res Kossuth-díjas gépészmérnök, anyagtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen és a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte. Ez utóbbin szerzett oklevelet 
1935-ben, s itt oktatott egészen haláláig, miközben a tanársegédi pozíciótól a rektori székig eljutott. Nevéhez fűződik 
a korszerű magyar fémipari és kohászati kutatás alapjainak megteremtése. 
 
Gillemot Katalin. Gillemot László unokája. Mérnök-fizikusként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen 2009-ben. A PhD fokozatot az Egyesült Királyságban, a Lancaster Egyetemen szerezte 2014-ben. Jelenleg 
a Bécsi Egyetem Földtudományi, Földrajzi és Csillagászati Karán folytat geomorfológiai rendszerekkel kapcsolatos 
posztdoktori kutatásokat. Kedveli a természetben végezhető sportokat, 2015-ben barátaival megalapította a Magyar 
Síalpin és Túrasí Sportegyesületet. Fő szervezője volt a 2018-ban Budapesten rendezett HARMOSNOW (Towards a 
better harmonization of snow observations, modeling and data assimilation in Europe) nemzetközi konferenciának, 
ahol az OMSZ is részt vett előadással. 
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Összefoglaló. Izland geológiája a legtöbb turistát ámulatba ejti, de az ország nemcsak a turisták paradicsoma, hanem 
a tudósok aranybányája is. 2018 februárjában lehetőségem volt 3 hetet ebben a csodálatos országban tölteni külön-
böző hótudománnyal kapcsolatos mérésekkel. A mérések két fő célja a hósűrűség-mérő csövek összehasonlítása, va-
lamint annak a vizsgálata volt, hogy a vegetáció hogyan befolyásolja a lavinaképződést. A következő írás ezeknek a 
kalandoknak a rövid története. 
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