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Kalendárium: 
2013. Október, „ Mindszent”  hava 
1. kedd Malvin 
2. szerda Petra 
3. csütörtök Helga 
4. péntek Ferenc, Edvin, Zóra 
5. szombat Aurél, Galina 
6. vasárnap Brúnó, Renáta 
7. hétfő Amália 
8. kedd Koppány 
9. szerda Dénes 
10. csütörtök Gedeon 
11. péntek Brigitta, Gitta 
12. szombat Miksa 
13. vasárnap Kálmán, Ede 
14. hétfő Helén,Heléna, Beatrix 
15. kedd Teréz, Terézia 
16. szerda Gál, Aurélia 
17. csütörtök Hedvig, Hédi 
18. péntek Lukács 
19. szombat Nándor 
20. vasárnap Vendel  
21. hétfő Orsolya, Orsika 
22. kedd Előd, Korinna 
23. szerda Nemzet Ünnep, Gyöngyi 
24. csütörtök Salamon 
25. péntek Blanka, Bianka 
26. szombat Dömötör,Amanda,Armand  
27. vasárnap Szabina, Szabrina 
28. hétfő Simon, Szimonetta,Szimóna 
29. kedd Nárcisz 
30. szerda Alfonz, Zenóbia 
31. csütörtök Farkas 
 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel köszöntjük 
minden kedves októberben született és névnapját 
szeptemberben ünneplő tagtársunkat. „Évfordulóink”, 
„eseményeink” áttekintésével életben kívánjuk tartani azt a 
hagyományt, amit a GTE legjobbjainak követendő gyakorlata, 
a „Műszaki Nagyjaink” életrajzi könyvsorozat 
megjelentetésével példát mutatott. 
 
Október az év tizedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin 
„octo” szóból származik, melynek jelentése „nyolc” – utalva 
arra hogy eredetileg ez volt a nyolcadik hónap a római 
naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták 
az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint az október: 
„mustonos”. A népi kalendárium „Mindszent” havának 
nevezi, a protestánsok pedig gyakran reformáció hónapjának 
(mivel Magyarországon október 31-én tartják a reformáció 
ünnepét). Az Arvisurák szerint „Magvető hava”. 

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 

www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, annak 
szabad átvételével és ezen lehivatkozásával készítettük! 
Felhasználtuk továbbá az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
www.elft.hu honlapján a ''História - Tudósnaptár''  
gondosan szerkesztett nyilvános internetes szolgáltatásból 
származó szócikkeket is.  
 
Érdekességek:  
• A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek 

októberre: 
• Mérleg (szeptember 23. – október 22.) és 
• Skorpió (október 23. – november 21.). 

• Október folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a 
Szűz csillagképből a Mérleg csillagképbe lép. 

• október utolsó vasárnapján (ez ebben az évben október 
26.-ról 27.-re virradó éjjel) 3 órakor állítjuk vissza az 
órát egy órával, ami a nyári időszámítás végét és a téli 
(„normál”) időszámítás kezdetét jelenti. 

• A szökőévek kivételével az október a hét ugyanazon 
napjával kezdődik, mint a január 

 
Október eseményei:  
• Október első hétfője (okt. 7.): Habitat világnap 1986-ban 

rendezték meg először az ENSZ Emberi Települések 
Bizottságára (Habitat) utalva. 

• Október első vasárnapja (okt. 6.): az állatok világnapja 
1966, 1991 óta tartják Magyarországon is 

• Október 4-10. között: Űrkutatási világhét (1999) 
• Október második szerdája (okt. 9.): A természeti 

katasztrófák világnapja 
• Október második péntekje (okt. 11.): a tojás világnapja 
• Október negyedik hétfője (okt. 28.): Iskolai könyvtárak 

világnapja 
• Október utolsó munkanapja (okt. 30. csütörtök): 

Takarékossági világnap 
• A hónap utolsó vasárnapján (okt. 27.) a nyári időszámítás 

vége 
 
• október 1. Események, évfordulók: 

o zenei világnap – UNESCO (1975 óta) 
o idősek világnapja – ENSZ (1991 óta) 
o Ciprus: A függetlenség napja 
o Kínai Népköztársaság: A Népköztársaság 

kikiáltásának évfordulója 
o Nigériai Szövetségi Köztársaság: A függetlenség 

napja 
o Tuvalu (Ausztrália és a Csendes-Óceáni Szigetek): 

A függetlenség napja 
o Hongkong: nemzeti ünnep 
o Kamerun: egyesülés napja 
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• 133 éve, 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az 
elektromos lámpák sorozatgyártását. 

 
Thomas Alva Edison 

• 68 éve, 1945-ben hunyt el Mikola Sándor magyar 
pedagógus fizikatanár, az MTA tagja, akinek a 
budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban több 
későbbi világhírű tudós – így Wigner Jenő ésNeumann 
János is - a tanítványa volt (* 1871). 

 
Mikola Sándor 

• 177 éve, 1836-ban született Hieronymi Károly magyar 
mérnök, politikus, 1892–1895 között belügyminiszter, 
1903–1905és 1910–1911 között kereskedelemügyi 
miniszter; mérnöki munkásságát a folyórendezésre és az 
ármentesítésre összpontosította, nevéhez fűződik a 
Fővárosi Vízművek megszervezése († 1911). 

 
Hieronymi Károly 

• 132 éve, 1881-ben született William E. Boeing repülési 
úttörő, a Boeing repülőgépgyár egyik alapítója († 1956). 

 
William Boeing 

• 122 éve, 1891-ben Kaliforniában megnyílt a Leland 
Stanford kalifornai kormányzó által alapított Stanford 
Egyetem(Stanford University). 

 
Leland Stanford 

• 82 éve, 1931-ben született Lovas István magyar  
magfizikus, részecskefizikus, a Debreceni Egyetem 
nyugalmazott tanára, az MTA tagja. 

• 67 éve, 1946-ban Nagy-Britanniában megalapították a 
Mensát, mely a magas IQ-val rendelkező emberek 
nemzetközi szervezete. 

 
• október 2. Események, évfordulók: 

o Guineai Köztársaság: A függetlenség 
kikiáltásának évfordulója 

 
•••• 2013. okt. 2. Schmid Rezső halálának 70. 

évfordulója  
(Munkács, 1904. jan. 10. - Budapest, 1943. okt. 2.) 
Spektroszkópus, molekulaszerkezet kutató 
vegyészmérnök 
1926-ban diplomázott a budapesti műegyetemen, s már 
a következő évben, 1927-ben doktorált Gróh Gyula 
irányításával a tudományegyetemen. Pogány Béla vette 
fel a műegyetemi fizika tanszékre és szerzett számára 
Rockefeller ösztöndíjat Chicagoba, Robert 
Mullikenhez. Az itt eltöltött 1932-es év egész további 
pályáját a molekulaszerkezet meghatározására szolgáló 
spektroszkópiai kutatások felé irányította. Pogány Béla, 
Gerő Loránd és Schmid Rezső európai szintű 
spektroszkópiai iskolát teremtettek a műegyetemen a 
30-as években. Schmid nemcsak kiváló kutató, 
termékeny szerző, hanem nagyszerű pedagógus is volt. 
Számos fiatal kutató számára adott témát és 
laboratóriumi lehetőséget doktori disszertációjuk 
elkészítéséhez. Közülük a legismertebbek: Bozóky 
László, M. Zemplén Jolán, Budó Ágoston, Kovács 
István, de még Schmid korai halála után is több olyan 
doktori disszertáció született, amelyben a szerzők (pl 
Gáspár Rezső, Deézsi Irén) hálásan mondtak 
köszönetet a tőle kapott bíztatásért, ösztönző 
támogatásért. 1950 óta az anyagszerkezet kutatásban 
elért kimagasló eredményeket Schmid Rezső díjjal 
jutalmazza az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. [Dr. 
Radnai Gyula] 

 
Schmid Rezső 
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• 177 éve, 1836-ban október 2-án tért vissza Charles 
Darwin a háromárbocos „Beagle” fedélzetén öt éves 
világkörüli tudományos útjáról Angliába, ahol már az 
ország egyik jeles tudósaként fogadták. 

 
Charles Darwin 

• 58 éve, 1955-benaz ENIAC (angolul Electronic 
Numerical Integrator And Computer), az 1946-ban 
elkészült első programozható, elektronikus, digitális 
számítógép az USA hadseregének Marylandben lévő 
Aberdeen Proving Ground telephelyén évtizedes 
használat után befejezte működését. 

 
Az ENIAC 

• 23 éve, 1990-ben elsőként indult a Mir űrállomásra civil 
személy, egy japán újságíró, a Szojuz-TM11fedélzetén. 

• 112 éve, 1901-ben született Papp A. Remig mérnök, 
közgazdász, az American–Hungarian Engineering 
Society alapítójaNew Yorkban († 1985). 

• 57 éve, 1956-ban New Yorkban üzembe állították az 
első atommeghajtású órát. 

• 7 éve, 2006-ban hunyt el Halmos Pál (Paul Halmos) 
magyar születésű amerikai matematikus, az MTA 
tiszteleti tagja, a matematika számos területén – a 
halmazelméletben, a funkcionálanalízisben, a 
mértékelméletben és az ergodelméletben – ért el 
jelentős eredményeket (* 1916). 

 
Halmos Pál 

 
• október 3. Események, évfordulók: 

o Németország nemzeti ünnepe – Nyugat- és Kelet-
Németország újraegyesítése 

o Koreai Köztársaság: Nemzeti ünnep, az 
államalapítás napja 

• 2013. okt. 3. Gorrie, John születésének  
210. évfordulója  
Charleston, South Carolina, USA, 1803. okt. 3. [1802.] - 
Apalachicola, Florida, 1855. jún. 29. 
Amerikai orvos, feltaláló 
Orvosi tanulmányait New York-ban folytatta. 1833-ban 
Apalachicola-ban, Floridában telepedett le. Az orvosi 
gyakorlat mellett számos tisztséget viselt a város 

vezetésében. 1841-ben a városban kitört a sárgaláz. A 
betegség leküzdése érdekében polgármesterként sokat 
tett a környező mocsarak lecsapolásáért. A városi kórház 
vezetőjeként szerzett tapasztalatai alapján a sárgalázas 
betegek gyógyításában a hűtést tartotta megfelelő 
gyógymódnak. A kórházban kiépítette a jégtáblák 
hűtőhatásán alapuló szellőztetési rendszert. Jégkészítő 
gépet szerkesztett, 1851-ben kapott rá szabadalmat. 
Floridában ma is Gorrie-t tekintik a légkondicionálás 
atyjának. 

 
Gorrie, John 

• 2013. okt. 3. Krupár Géza halálának 45. évfordulója  
(Tardos, 1893. ápr. 15. - Budapest, 1968. okt. 3.) 
Bányamérnök 
Tanulmányait 1921-ben Sopronban fejezte be a 
Bányászati és Erdészeti Főiskolán. Albertaknán 1931-
ben a vékony széntelepek új, gazdaságos lefejtési 
módját kísérletezte ki. 1945 után a Magyar Állami 
Szénbányák főosztályvezető helyettesként 
kezdeményezte a szénbányászat gépesítését és 
kidolgozta annak műszaki előfeltételeit. 1954-től 
Dorogon a tervezőiroda vezetője, a víznívó alatti 
homoktermelés megoldásának elméletével és gyakorlati 
megvalósításával foglalkozott. 

• 38 éve, 1975-ben elhelyezték a Paksi Atomerőmű 
alapkövét. 
 

 
Paksi atomerőmű  

• 28 éve, 1985-ben indult az Atlantis űrrepülőgép 
első, október 7-ig tartó repülésére. 

 

 
Atlantis űrrepülőgép 

• 23 éve, 1990-ben deklarálták Németország 
újraegyesítését (Deutsche Wiedervereinigung), a 
keleti területek (NDK) csatlakoztak a nyugatiakhoz 
(NSZK), Németország ismét egységes állammá 
vált. 
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• október 4. Események, évfordulók: 
o Lesothoi Királyság – A függetlenség napja (1966) 
o Assisi Szent Ferenc ünnepe 
 

•••• 2013. okt. 4. Pupin, Michael (Mihajlo Mihailo) 
Idvorsky születésének 155. évfordulója 
(Idvor (Torontáludvar), Osztrák-Magyar Monarchia 
(ma Szerbia), 1858. okt. 4. [1854. okt. 9.] - New York, 
USA, 1935. márc. 12.) 
Szerb származású amerikai mérnök, feltaláló 
Már 16 éves korában kivándorolt az Egyesült 
Államokba és csak doktorálni jött még vissza 
Berlinbe,Helmholtzhoz. 1889-ben a Columbia Egyetem 
mérnöki karán a matematikai fizika előadója lett. Itt 
találta fel és szabadalmaztatta a nagy távolságokat 
áthidaló telefonhálózat kiépítéséhez nélkülözhetetlenné 
vált ún. "Pupin tekercs"-eket. Politikai szerepet is 
vállalt: 1911-ben a Szerb Királyság konzulja lett az 
USA-ban, majd az első világháború után sikeresen 
lobbizott Szerbia és Montenegro önállóságáért Wilson 
elnöknél. New Yorkban a Columbia Egyetem egyik 
fizikai laboratóriuma ("Pupin Hall") 1935 óta, 
Belgrádban a mérnöki technológiai kutatóintézet 1945 
óta viseli a nevét. [Dr. Radnai Gyula] 
 

 
Pupin, Michael Idvorsky 

• 2013. okt. 4. Atanasoff, John Vincent születésének 
110. évfordulója  
(Hamilton, New York, USA, 1903. okt. 4. - Frederick, 
Maryland, 1995. jún. 15.) 
Amerikai matematikus, fizikus 
Bolgár bevándorló családban született. Az Iowa State 
University-n tanult, majd 1930-ban Madisonban nyerte 
el a Ph.D. fokozatot. Ezután az Iowa State University-n 
tanított. Disszertációjának témája igen számításigényes 
volt, ezért kezdett el foglalkozni egy elektronikus 
számítógép tervezésével, elsősorban nagyméretű 
lineáris egyenletrendszerek megoldására. 1939 
márciusában egy ösztöndíj segítségével fogott hozzá a 
fejlesztéshez, a munkába bevonta az egyetem egyik 
hallgatóját, Clifford Berryt is. A később ABC-nek 
(Atanasoff-Berry Computer) nevezett gép prototípusát 
1939 decemberében mutatták be szűk körben, 
megindították a szabadalmazási eljárást is, ezt azonban 
sohasem fejezték be. A háború alatt mind Atanasoff, 
mind Berry hadi feladatokon dolgozott. Csak 1948-ban 
kezdtek érdeklődni az ABC után, ekkor kiderült, hogy a 
gépet az Iowa-i egyetemen lebontották. Feltételezhető, 
hogy Eckert és Mauchly felhasználták Atanasoff 
elgondolásait az ENIAC megalkotásakor. Atanasoff az 
ötvenes években az amerikai hadiiparnak dolgozott, 
majd saját mérnöki irodát alapított, 1961-ben vonult 
vissza a munkától. Hosszú évekig folyt vita arról, hogy 
ki találta fel az elektronikus számítógépet. 1973-ban 
bírói ítélet mondta ki, hogy Atanasoff tekintendő a 
számítógép feltalálójának. 

 
Atanasoff 

• 443 éve, 1570-ben született Pázmány Péter esztergomi 
érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető 
alakja, író, a Nagyszombati Egyetem alapítója († 1637). 
 

 
Pázmány Péter 

• 128 éve, 1885-ben született Gaál Sándor magyar 
fizikus, a ciklotron elvének megalkotója († 1972). 

• 132 éve, 1881-ben Edward Leveaux szabadalmaztatta 
a gépzongorát. 

• 117 éve, 1896-ban átadták a budapesti Ferenc József 
hidat (ma Szabadság híd). 

 

 
Ferenc József híd 

• 112 éve, 1901-ben hunyt el Virág József mérnök, 
szabadalmi bíró, a Pollák Antallal közösen 1898-ban 
kifejlesztett, és1899-ben nyilvánosan bemutatott 
Pollák–Virág-féle betűíró gyorstávíró társfeltalálója (* 
1870). 

• 66 éve, 1947-ben hunyt el Max Planck Nobel-díjas 
német fizikus, a kvantummechanika megalapítója (* 
1858). 

 
Max Planck  

• 56 éve, 1957-ben a szovjetek fellőtték a Szputnyik–1 
műholdat a világűrbe: ez a nap az űrkorszak kezdete. 

 
 



GTE-KALENDÁRIUM, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
 

- 5 - 
GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 10. SZÁM (OKTÓBER) 

 
Szputnyik–1  

 
• 21 éve, 1992-ben október 4-én hunyt el Bay Zoltán 

magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet, a 
fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott 
méterdefiníció (* 1900). 

 
Bay Zoltán 

 
• október 5. Események, évfordulók: 

o a Pedagógusok világnapja (1996) 
o Portugália: a köztársaság napja 
o Wallenberg nap 

 
• 188 éve, 1825-ben, október 5-én született Xántus 

János természettudós, utazó, néprajzkutató, az MTA 
tagja, a pesti Állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Osztályának első igazgatója († 1894). 

 
Xántus János 

• 83 éve, 1930-ban, október 5-én született Reinhard 
Selten német matematikus, közgazdász, aki 1994-ben - 
Harsányi János és John Nash tudóstársaival megosztva - 
közgazdasági Alfred Nobel-emlékdíjat nyert a 
játékelmélet terén elért kutatási eredményeiért. 

 
Reinhard Selten 

 

• 236 éve, 1777-ben, október 5-én hunyt el Segner János 
András magyar természettudós, matematikus, orvos, 
fizikus, egyetemi tanár (* 1704). 

 

 
Segner András 

• 131 éve, 1882-ben született Robert Goddard amerikai 
fizikus, feltaláló, ő építette meg a világ első folyékony 
hajtóanyagot használó rakétáját († 1945). 

 

 
Robert Goddard 

 
• október 6. Események, évfordulók: 

o nemzeti gyásznap – az aradi vértanúk kivégzése 
o Egyiptom: a fegyveres erők napja 
o Építészek világnapja 

 

 
A jogutód Óbudai Egyetem  

 
• 618 éve, 1395-ben október 6-án kelt az Óbudai 

Egyetem jogelődje, az Universitas Budensis Zsigmond 
magyar király  kezdeményezésére és kérésére IX. 
Bonifác pápa által jóváhagyott alapító okirata (amely 
1410-ben újraalapíttatott és 2010-ben újjászületett). 

• 2013 okt. 6. Walton, Ernest Thomas Sinton 
születésének 110. évfordulója 
(Dungarvan, Írország, 1903. okt. 6. - Belfast, 1995. jún. 
25.) Ír fizikus, Nobel-díjas 

 
Walton, Ernst Thomas Sinton 

Írország máig egyetlen Nobel-díjas tudósa. Cambridge-
ben Rutherford irányításával doktorált 1931-ben, majd 
még három évig dolgozott itt. Témavezetőjének 
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Gamow által támogatott ötlete nyomán Cockcroft-tal 
együtt megtervezték és megépítették azt a lineáris 
gyorsítót, amellyel megvalósították az első maghasítást. 
Ebben a magreakcióban a felgyorsított protonok lítium 
atommagokkal ütköztek, s a reakció során hélium 
atommagok, más szóval alfa részecskék keletkeztek. A 
kísérlet részletes, kvantitatív elemzése egyben Einstein 
tömeg-energia ekvivalenciáját is igazolta. "A 
mesterségesen gyorsított atomi részecskék által 
létrehozott atommagátalakulások terén végzett úttörő 
munkásságukért" ők ketten, megosztva kapták meg 
1951-ben a fizikai Nobel-díjat. Walton Dublin-ban 
egyetemi professzorként is nagy népszerűségre tett 
szert kiváló előadásaival. Nyugdíjazása után is hosszú 
évekig tevékenyen részt vett az egyetem életében, végül 
még a Nobel-érmét is az egyetemre hagyta. Csendes, 
szerény természetét csodálat és elismerés övezte egész 
Írországban. [Dr. Radnai Gyula] 

• 167 éve, 1846-ban, október 6-án született George 
Westinghouse amerikai feltaláló és gyáriparos, a 
sűrített levegővel működő légfék feltalálója, az 
Amerikai Egyesült Államok nagyfeszültségű, egyfázisú 
váltóárammal működő vasúti szállítási rendszerének 
létrehozója, a világ egyik legnagyobb elektromos ipari 
vállalata, a Westinghouse Electric Co. létrehozója, 
Thomas Alva Edison legnagyobb riválisa († 1914). 

 
Westinghouse  

• 147 éve, 1866-ban október 6-án született Reginald 
Fessenden kanadai születésű amerikai feltaláló, a 
rádiózás egyik úttörője; 1900-ban a világon elsőként 
hozott létre elektromágneses hullámokkal történő 
hangátvitelt, és 1906-ban elsőként sikerült amplitúdó-
modulációs elven alapuló berendezéssel beszédet és 
zenét továbbítania († 1932). 

• 126 éve, 1887-ben, október 6-án született Le 
Corbusier (eredetileg Charles-Edouard Jeanneret) 
svájci származású francia műépítész(† 1965). 

 
Le Corbusier 

 
• október 7. Események, évfordulók: 

• 128 éve, 1885-ben született Niels Bohr Nobel-díjas 
dán fizikus, atomfizikus († 1962). 

 
Niels Bohr 

• 101 éve, 1912-ben, október 7-én született Gillemot 
László kétszeres Kossuth-díjas magyar gépészmérnök, 
anyagtudós, az MTA rendes tagja († 1977). 

 

 
Dr. Gillemot László mellszobra a műegyetemen 

Főbb kutatásai a fémek anyagvizsgálatára, fém-
előállítási, ötvözetgyártási és képlékeny alakítási 
technológiák továbbfejlesztésére, valamint a hegesztési 
eljárások alkalmazási körének kiszélesítésére 
irányultak. Nevéhez fűződik a korszerű magyarországi 
fémipari é kohászati alapkutatások elindítása, 
intézményi és szakképzési hátterének megszervezése. 
Három évtizeden át (1944–1977) volt a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara, Mechanikai 
Technológiai Tanszékének vezetője, 1948 és 1969 
között alapító igazgatóként irányította a Fémipari 
Kutatóintézet munkáját. 
(Megemlékezésünket lásd születésének 100. 
évfordulóján a GTE Gépipari Titkári Tájékoztató 
2012/10. októberi számában. Letölthető a GTE 
honlapjáról: www.gteportal.eu ) 
 

• október 8. Események, évfordulók: 
o Horvátország – a függetlenség napja 
o Peru – Battle of Angamos 
o Madárfigyelő világnap 

• 112 éve, 1901-ben október 8-án született Sályi István 
Kossuth-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár († 1974). 

 
Sályi István 

mellszobra a Miskolci Egyetem aulájában 
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Sályi István (Budapest, 1901. október 8. – Miskolc, 1974. 
december 19.) Kossuth-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár. 
1950 és 1961 között a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora. 
 
Sályi István Springer István néven született, a nevét 1936-ban 
változtatta Sályira. Apja Springer Ferenc ügyvéd, az FTC 
alapító elnöke, anyja Bauer Mária Kornélia volt. 
Középiskolai érettségi vizsgáját 1919-ben tette le, majd a 
budapesti József Nádor Műszaki Egyetemre járt, ahol 1923-
ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1923-ban megnősült, 
felesége Némethy Ilma (1902–1972), két fia (István és Béla) 
szintén gépészmérnök és egyetemi tanár lett. 
 
Végzés után a Ganz Vagon- és Gépgyárban volt mérnök 
1928-ig, és közben – mérnöki ismeretei kitágítása érdekében 
– matematikai tanulmányokat folytatott a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen és a debrecen Tisza István 
Tudományegyetemen. Debrecenben 1928-ban szerezte meg 
doktori címét („sub auspiciis gubernatoris doctor” kitüntető 
gyűrűvel) matematikából. 1928-tól a Műegyetem Műszaki 
Mechanika Tanszékén volt tanársegéd, közben 1931-ben 
Amerikában, a washingtoni National Bureau of Standards-
ben kutatott ösztöndíjjal. Ezeket az eredményeket 
felhasználva készített doktori disszertációt (A beton lassú 
alakváltozása), ami alapján 1936-ban a Műegyetemen 
műszaki doktorrá avatták. Pattantyús-Ábrahám Géza 
felkérésére megírta az 1937-ben megjelent Pattantyús 
Gépészeti Zsebkönyvbe a Mennyiségtan, a Mechanika és a 
Szilárdságtan című fejezeteket. Ezekben – kihasználva fejlett 
matematikai ismereteit – a mechanika modern vektoros-
tenzoros tárgyalásával új szemléletet igyekezett 
meghonosítani szakterületén, de ez a törekvése majd miskolci 
tanszékvezetése során fog maradéktalanul megvalósulni. 
1937-ben elhagyta az egyetemet, és a Szabadalmi Bíróságon 
dolgozott. 1939-ben magántanár lett a József Műegyetemen, 
a gépész karon, majd 1946-tól meghívottként előadta a 
„Statika”, később a „Mechanika” című tantárgyat. Statika 
című egyetemi jegyzetét 1948-ban írta meg az Állami 
Műszaki Főiskolán tartott előadásai segítésére. 
 
1949-ben megbízást kapott a Miskolcon újonnan alapított 
Nehézipari Műszaki Egyetem Mechanikai Tanszékének 
vezetésére, a tanszék és az oktatás megszervezésére. Az első 
tanévben még minden tanszéki előadást ő tartott meg, és 
egyedül vizsgáztatta a rengeteg hallgatót. Tudni kell, hogy a 
Mechanikai Tanszék nemcsak a gépész hallgatókat oktatta, 
de a kohászokat is és a bányászokat is. 1950. február 28-án 
egyetemi tanárrá nevezték ki. Az tanszéki oktatói létszámot 
lassan sikerült növelnie, elfoglaltsága némiképp csökkent, így 
sorra írhatta nélkülözhetetlen egyetemi jegyzeteit 
(Szilárdságtan I–II., Mechanikai példatár, Kinematikai és 
kinetika, Lengéstan stb.). Az 1960-as évek elején jutott oda, 
hogy bevezethette a kötött vektorrendszerek általános 
tárgyalását, korszerű és egységes keretbe foglalva a 
mechanika nevezetes vektorrendszereire (a szögsebesség-, az 
impulzus-, a kinetikai- és az erő vektorrendszerre) vonatkozó 
ismereteket. 1966-ban indult be az alkalmazott mechanikai 
ágazat, amelynek kidolgozásában döntő szerepe volt. 
Ugyanakkor fontos feladatának tekintette a fiatal oktatók és 
kutatók munkájának segítését, miközben a tankönyvek és 
jegyzetek írásáról sem feledkezett meg (Műszaki mechanika 
I–II., Mechanika, Dinamika I–II., Szilárdságtani példatár II.), 
és főszerkesztője volt a Pattantyús Gépész- és 
villamosmérnökök kézikönyve 1–2-nek. Kezdeményezésére 
számos mechanikai témájú konferencia és szimpózium 
megrendezésére is sor került. Sályi István 22 évig, az 1970–
71. tanév végéig vezette a Mechanikai Tanszéket. 

A Gépészmérnöki Kar 1950. január 25-én dékánnak 
választotta, de ez nem kapott miniszteri megerősítést, mert a 
Minisztertanács 1950. november 23-án rektorrá nevezte ki 
(az első tanévben még Szádeczky-Kardoss Elemér volt a 
rektor). A rektori tisztséget több mint tíz évig, 1961. július 
31-éig töltötte be. A kezdetkor új egyetemen az épületek még 
nem készültek el, az oktatás a városban szétszórt helyeken 
történt. Csak 1952 őszén sikerült a rektornak az 
Egyetemvárosban megteremteni az oktatás alapszintű 
feltételeit. 
 
Oktatói, egyetemi vezetői munkája mellett tudományos és 
társadalmi feladatoknak is eleget tett: 1953–1974 között 
országgyűlési képviselő, 1953–1963 között az Ipari Bizottság 
elnöke, 1958–1973 között a Tudományos Minősítő Bizottság 
tagja, 1963–1974 között pedig az Elnöki Tanács tagja volt. 
Mindemellett akadémiai bizottságok tagja és elnöke volt, öt 
évig az IUTAM (International Union of Theoretical and 
Applied Mechanics) magyar nemzeti bizottságának az elnöki 
tisztét is ellátta. Elismerései: 
• 1953 – Kossuth-díj, 
• 1961 – Munka Vörös Zászló érdemrendje, 
• 1968 – a Munka Érdemrend arany fokozata, 
• 1974 – a Magyar Népköztársaság Zászlórendje, 
• 1973 – Miskolc város díszpolgára, 
• 1973 – a Nehézipari Műszaki Egyetem tiszteletbeli 

doktora. 
 
• október 9. Események, évfordulók: 

o Ugandai Köztársaság A függetlenség napja 
(1962) 

o Puerto Rico: Amerika felfedezésének napja 
o Amerikai Egyesült Államok: Amerika 

felfedezésének napja 
o Japán: Egészség és sport napja 
o Ecuador:Guayaquil függetlenségének napja 
o Kanada: Hálaadás napja 
o Postai világnap – 1874. október 9-én alapították 

az Általános Postaegyesületet, az alapító 
országok között volt Magyarország is. 

o Szent Dénes ünnepe 
 

• 63 éve, 1950-ben hunyt el Willis Carrier  amerikai 
gépészmérnök, a modern légkondicionálás feltalálója (* 
1876). 

• 362 éve, 1651-ben Oliver Cromwell kiadta a 
Navigation Act-ot (hajózási törvény), melynek 
értelmében Angliába árut csak az angol vagy az árut 
előállító ország hajói szállíthatnak, ezzel kirekesztette 
Hollandiát a közvetítő kereskedelemből, ha az angol 
területekre irányult. 

 

 
Oliver Cromwell 
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• 12 éve, 2001-ben, október 9-én hunyt el Simonyi 
Károly  mérnök, fizikus, kiemelkedő tudós-tanár, az 
MTA tagja, az Akadémiai Aranyérem kitüntetettje, A 
fizika kultúrtörténete című, számos kiadásban 
megjelent mű alkotója, Charles Simonyi édesapja (* 
1916). 

 
Simonyi Károly 

Simonyi Károly  (Egyházasfalu, 1916. október 18. – 
2001. október 9.) mérnök, fizikus, kiemelkedő tudós-
tanár. Charles Simonyi édesapja. Tízgyermekes 
parasztcsalád hetedik gyermekeként született. Már az 
alsóbb iskoláit kiemelkedő eredménnyel végezte, ezért 
a falu plébánosa segítette a továbbtanulását: felkutatta 
egyik gazdagabb rokonát Simonyi–Semadam Sándort, 
aki támogatta Simonyi Károly tanulmányait. Simonyi 
Károly az óbudai Árpád Reálgimnázium diákja volt. 
Később Simonyi–Semadam Sándor lánya, Erzsébet és a 
lány férje Mayer Miksa (a Ganz-gyármérnöke, Kandó 
Kálmán munkatársa) vette magához őt, majd később 
Ernő bátyját is. A mérnök adta kezükbe a Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapokat, amelynek lelkes 
megoldói lettek. Az anyagi jólét miatt lelkiismeret-
furdalása volt, és ezért próbálta lehetőségeit minél 
jobban kihasználni. 
 
1940-ben a Műegyetemen gépészmérnöki, a Pécsi 
Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. 1940-től a 
Műegyetem Bay Zoltán vezette atomfizika tanszékének 
tanársegédje. A világháború alatt amerikai, majd 
szovjet hadifogságba esett. Jelentősen lefogyva érkezett 
haza. 1946-ban részt vett a Bay által vezetett Hold-
radarkísérletben. 1948-ban a Műegyetem soproni 
fizika-elektrotechnika tanszékére került, ahol a 
megépítette az első magyar magfizikai 
részecskegyorsítót, egy Van de Graaff rendszerű 1 
MeV-eset. Ezért 1952-be Kossuth-díjat kapott. 
 
1952-től alapítója és vezetője volt a BME elméleti 
villamosságtan tanszékének és a KFKI  atomfizikai 
osztályának. A KFKI-ban párhuzamosan folyt a 
részecskegyorsító építése és az elméleti felkészülés az 
atomfizikai kutatásokra. Simonyi a fúziós 
energiatermelés lehetőségeit és korlátait vizsgálta. 
Később a KFKI egyik igazgatóhelyettese Kovács István 
igazgató és Jánossy Lajos igazgatóhelyettes mellett. 
1956-ban megválasztották a KFKI forradalmi 
bizottsága elnökének. A forradalom alatt az 
intézményben nem történt rendbontás. A forradalom 
után megindult ellene a harc. 1957. december 31-én 
elbúcsúzott a KFKI-tól, a hetvenes évek elején az általa 
alapított BME Elméleti Villamosságtan tanszékének 
tanszékvezetői posztjáról is távozni kényszerült. 
Beosztott egyetemi tanárként folytatta a tanítást, az 
egyetem St. épületének 216-os szobájába került. Ez 

tette lehetővé egy előadássorozat során körvonalazódó, 
legismertebb könyvének, A fizika kultúrtörténetének a 
megírását, amelyért 1985-ben Állami Díjat kapott. 
Felesége, Zsuzsa, francia–spanyol szakos tanárnő. Fiai, 
Tamás és Károly mérnökök. Károly középiskolás 
korában került külföldre, később vezető szakemberként, 
Charles Simonyi néven járult hozzá a Microsoft 
sikeréhez. 
 
Később az egyetemi felvételi feladatokat kitűző 
bizottság elnökének kérték fel. 1993-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia soraiba választotta. 1998-ban 
elnyerte Az Év Ismeretterjesztő Tudósa díjat. 2000-ben 
Akadémiai Aranyérem kitüntetést kapott. 
Mindig szót emelt a természettudományos és a humán 
kultúra szétválasztása ellen. Ebben a tekintetben 
barátjához, Németh Lászlóhoz hasonlóan gondolkodott. 
Simonyi alapította a Természet Világa Természet–
Tudomány diákpályázatának A kultúra egysége 
különdíját. Díjai, elismerései: 

• Állami Díj (1985) 
• a BME díszdoktora (1991) 
• Tudományos Újságírók Kamarája - "Az év tudósa" 

kitüntetés (1996) 
• a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 

(1997) 
• Akadémiai Aranyérem (2000) 

 

 
 

A Van de Graaff gyorsító jelenleg már kiállítási darab 
 
A gyorsító jelenleg az ELTE Fizikai épületében található 
a Pázmány Péter sétányon. A mellette található tábla 
felirata: A Központi Fizikai Kutatóintézetben 1962-ig 
dolgozott. 1 millió voltos Van de Graaff-típusú 
elektrosztatikus részecskegyorsító. Első változata a 
Soproni Műszaki Egyetem Elektrotechnika Tanszékén 
épült 700 kV-os feszültségre, protonok gyorsítására 
1951 decemberében Simonyi Károly professzor és 
munkatársai azzal a részecskegyorsítóval hoztak létre 
először Magyarországon mesterséges atommag 
átalakulást.1952-ben a KFKI Atomfizikai Osztályán 
átépítették, az elérhető feszültséget 1 millió voltra 
növelték, és elektronok gyorsítására alakították át. 
Elsősorban atomfizikai alapkutatásra használták, de 
kísérleti jelleggel végeztek vele ipari célú 
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nagyenergiájú röntgen besugárzásokat is. 2001-ben a 
Millennium alkalmából helyreállították a KFKI 
Atomfizikai Osztály utódjának tekinthető KFKI 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet munkatársai. 

 
• október 10. Események, évfordulók: 

o Lelki egészség napja – 1994 óta 
o A halálbüntetés elleni harc világnapja 

 
• 203 éve, 1810-ben nyílt meg a berlini Humboldt 

Egyetem alapító szenátusi ülése. 
• 148 éve, 1865-ben szabadalmaztatta John Wesley 

Hyatt  a billiárdgolyót. 
• 52 éve, 1961-ben a Szovjetunióban befejeződött az 

5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 
 
• október 11. Események, évfordulók: 
 
• 128 éve, 1885-ben, október 11-én született Haar 

Alfréd  magyar matematikus, egyetemi tanár, az MTA  
tagja; Szegeden Riesz Frigyessel világhírű matematikai 
központot hoztak létre, és megalapították az Acta 
Scientiarum Mathematicarum című folyóiratot († 
1933). 

 

 
Haar Alfréd (álló sorban középen) a szegedi 

matematikai konferencián 
• 132 éve, 1881-ben David Henderson Houston 

feltalálta a tekercsfilmes fényképezőgépet. 
• 83 éve, 1930-ban írta alá a Corvin-lánc, a Corvin-

koszorú és a Corvin-díszjelvény kitüntetések alapító 
okiratát Horthy Miklós kormányzó Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ellenjegyzésével, 
melyeket "a magyar tudomány, irodalom és művészet 
terén, valamint a magyar művelődés fellendítése körül 
szerzett kimagasló érdemekért" ítéltek oda. 

• 17 éve, 1996-ban hunyt el Barnóthy Jenő fizikus, a 
magyar kozmikus sugárzási kutatások egyik jelentős 
úttörője (* 1904). 

• 12 éve, 2001-ben adták át Esztergom és a szlovákiai 
Párkány közt az újjáépített Mária Valéria hidat . 

 

 
Mária Valéria híd 

 
• október 12. Események, évfordulók: 

o Spanyolország nemzeti ünnepe – Amerika 
felfedezése 

o Uruguay, Venezuela, Chile, Paraguay, Mexikó, 
Argentína, Costa Rica: Amerika felfedezésének 
napja 

o Az Egyenlítői-Guinea függetlenségének napja 
(National Day-1968) 

 
• 188 éve, 1825-ben, október 12.-én Széchenyi István 

gróf az országgyűlés felsőházában magyar nyelven 
tartotta meg szűzbeszédét. 

 

 
Széchenyi István  

• 81 éve, 1932-ben, október 12-én hunyt el 
Klebelsberg Kuno magyar jogász, országgyűlési 
képviselő, művelődéspolitikus (* 1875). 

 

 
Klebelsberg Kuno  

 
• október 13. Események, évfordulók: 

o Nemzetközi öltözz ki nap 
 
• 113 éve, 1900-ban született Tárczy-Hornoch Antal, a 

geodézia kiemelkedő tudósa, az MTA tagja,Kossuth- és 
Állami Díjas († 1986). 

• 111 éve, 1902-ben Wlassics Gyula közoktatási 
miniszter és Schilling Lajos rektor  felavatta a 
Kolozsvári Tudományegyetem 1872-es törvényi 
megalapítása 30. évfordulójára elkészült új központi 
épületét. 

 
A Kolozsvári Tudományegyetem központi épülete 

 
• október 14. Események, évfordulók: 

o Szabványosítási világnap 
o Jemen: októberi forradalom 
 

• 98 éve, 1915-ben, október 14-én hunyt el Kármán 
Mór  pedagógus, művelődéspoliltikus, a magyar 
középiskolai oktatás újjászervezője, Kármán Tódor 
atyja (*1843). 
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• 167 éve, 1846-ban született Schickedanz Albert 
műépítész, festő, az eklektikus építészet jeles 
képviselője, a Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok és a 
Szépművészeti Múzeum tervezője (†1915) 

 
Schickedanz Albert 

• 136 éve, 1877-ben, október 14.-én született Mihailich 
Győző magyar építőmérnök, egyetemi tanár, az MTA 
tagja, Kossuth-díjas († 1966). 
 

• október 15. Események, évfordulók: 
o Az ölelés világnapja 
o A fehér bot napja 
o Nemzetközi gyalogló nap 
o Falusi nők világnapja 
 

• 2013. okt. 15. Torricelli, Evangelista születésének 
405. évfordulója  
(Faenza, Olaszország, 1608. okt. 15. - Firenze, 1647. 
okt. 25.) Itáliai fizikus, matematikus 
Tizennyolc esztendős, amikor Rómában a matematikát 
tanító Benedetto Castellihez került, aki nemcsak 
tanítványa, de jó barátja is lett. Castelli mellett 
foglalkozott matematikával, mechanikával, 
távcsövekbe való lencséket csiszolt, és rájött, miként 
lehet az üveggolyókat nagyításra felhasználni. 1641-
ben Galilei hívta meg Firenzébe. Galilei elhunyta után a 
toscanai nagyherceg a matematika professzorává és 
firenzei udvari matematikussá nevezte ki. Torricelli a 
barokk kor legjelentősebb fizikusai és matematikusai 
közé tartozik, Galilei tanítványai közül a legnagyobb. 
1644-ben hozta nyilvánosságra úttörő munkáját a 
szabadesés és hajítás törvényszerűségeiről, Torricelli-
tétel néven került be a fizikába. A legfontosabb 
felfedezése a barométer működési elvének felfedezése. 
Róla nevezték el a nyomás egyik fizikai 
mértékegységét (torr). Nevét viseli egy holdkráter, 
valamint a 7437-es aszteroida is. 

 

 
Torricelli 

• 2013. okt. 15. Osztrovszki György halálának 25. 
évfordulója  
(Kolozsvár, 1914. márc. 28. - Budapest, 1988. okt. 15.) 
Vegyészmérnök. Vegyészmérnöki diplomáját a 
bukaresti II. Károly Király Műegyetemen szerezte 
1940-ben. Doktori értekezését a berlini műegyetemen 
készítette el. 1949-ben nevezték ki a Magyar Állami 

Szénbányák vezérigazgatójának és a Nehézipari 
Minisztérium ipari csoportfőnökének. 1950-1953, ill. 
1960-1963 között az Országos Tervhivatal 
elnökhelyettese, 1955-1959 között a KGST moszkvai 
képviselő helyettese volt. 1980-ig töltötte be az 
Országos Atomenergia Bizottság elnökhelyettesi 
tisztségét. Munkaterülete főként az energiahordozók 
termelése és felhasználása volt, de jelentős szerepet 
játszott a magyar-szovjet alumínium-timföld-
egyezmény megalapozásában is. 1949-től az MTA 
tagja. A MTESZ elnöke is volt. 
 

 
Oszrovszky György 

• 431 éve, 1582-ben hatályba lépett a Gergely-naptár 
oly módon, hogy az október 4., csütörtök utáni nap 
október 15., péntek lett, s a kettő közötti napok abban az 
évben kimaradtak. 

• 31 éve, 1982-ben hunyt el Selye János osztrák-magyar 
származású kanadai belgyógyász, vegyész, a stressz-
elmélet atyja (* 1907). 

 
•••• október 16. Események, évfordulók: 

o Szentszék: II. János Pál pápa megválasztásának 
évfordulója 

o Kolumbia: Kolumbusz nap 
o Élelmezési világnap 
o A kenyér világnapja 

 
• 2013. okt. 16. Wilhelmb Tibor születésének 120. 

évfordulója 
 (Gyalár, 1893. okt. 16. - Budapest, 1968. jún. 20.) 
Vaskohómérnök 
Selmecbányán szerezte meg oklevelét. 1920-ban kezdte 
meg üzemi tevékenységét Csepelen, a Weiss Manfréd-
művek Martin- és Elektroacélművében, ahol 1958-ig 
működött. 1924-ben lett az Acél- és Fémművek 
vezetője, igazgatója. 1951-től a Csepel-művek 
főmérnöke, valamennyi üzemét irányította. Az 1930-as 
évek elején átalakította (Közép-Európában először) a 
csepeli Martin-kemencéket olajtüzelésre és bázikus 
boltozatokat alkalmazott. Hazánkban elsőként vezette 
be a salakvezetést a Martin-kemencékben. Vezetése 
alatt a csepeli acélgyártás az európai üzemek közt is 
élvonalbeli szintet ért el. 

 
Wilhelmb Tibor 
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•••• 76 éve, 1937-ben hunyt el William Sealy Gosset 
angol vegyész, statisztikus, a”t-eloszlás” kidolgozója 
(*1876). 

 
William Gosset 

• 312 éve, 1701-ben megalapították a Yale Egyetemet. 
• 28 éve, 1985-ben az Intel  bemutatta első 32-bit-es 

mikroszámítógép chip-jét. 
 
•••• október 17. Események, évfordulók:  

o A szegénység elleni küzdelem világnapja 
••••  
•••• október 18. Események, évfordulók:  

o A magyar festészet napja 
 
• 177 éve, 1836-ban bocsátották vízre az Óbudai 

Hajógyárban épült első hajót, az „ Árpád”  nevű 
oldalkerekes, fatestű gőzhajót, mely 400 utas 
befogadására volt képes. 

• 142 éve, 1871-ben hunyt el Charles Babbage angol 
matematikus és korai számítógép-tudós, aki elsőként állt 
elő a programozható számítógép ötletével (* 1791). 

 
Charles Babbage  

• 97 éve, 1916-ban, október 18-án született Simonyi 
Károly  mérnök, fizikus, kiemelkedő tudós-tanár. 
Charles Simonyiédesapja († 2001). 

• 82 éve, 1931-ben, október 18-án hunyt el Thomas 
Alva Edison amerikai elektrotechnikus, üzletember, 
feltaláló, a „Menlo Park varázslója” ; születésnapja 
Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok 
elnökének 1983-as deklarációja óta a Nemzeti 
Feltalálók Napja (National Inventors' Day) február 
11. az USA-ban (* 1847). 

 

 
Thomas Alva Edison  

•••• 2013. okt. 18. Hága László halálának 45. évfordulója  
(Budapest, 1920. dec. 3. - Budapest, 1968. okt. 18.) 
Vegyészmérnök, egyetemi tanár. Oklevelet a budapesti 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett 1942-ben. 1945 után a szőnyi 
Kőolajipari Vállalatnál működött, utóbb a vállalat 
igazgatója volt. 1960-tól a százhalombattai Dunai 
Kőolajipari Vállalat főtechnológusa. Közreműködött a 
gyár tervezésének, üzembe helyezésének, a termelés 
megindításának minden munkafolyamatában. A 
Veszprémi Vegyipari Egyetem tanára volt. 
Kutatómunkájában a nagylengyeli kőolaj termikus 
krakkolásával, a katalitikus benzinreformálással, a 
kenőolajok hidrogénező finomításával foglalkozott. 

 
Hága László 

•••• 46 éve, 1967-ben, október 18-án  a szovjet Venyera-
program keretében június 12-én indított Venyera–4 
űrszonda leszállt a Vénuszra, "eljuttatva a szovjet 
címert és zászlót a bolygóra". 

 
•••• október 19. Események, évfordulók: 

o Albánia: Teréz anya napja 
 
•••• 2013. okt. 19. Rotter Lajos halálának 30. évfordulója  

(Budapest, 1901. júl. 18. - Budapest, 1983. okt. 19.) 
Repülőmérnök 

 
Rotter Lajos 

1923-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. Egyetemi 
tanulmányai alatt megnyerte a zürichi Orell Füssli cég 
helikopter-rendszerű repülőgépek műszaki megoldására 
kiírt nemzetközi pályázatát. 1921-ben a Műegyetemi 
Sportrepülő Egyesület egyik alapítója volt. 1933-ban 
készült el 20 méteres fesztávolságú vitorlázó repülőgépe, 
a Karakán, amellyel megdöntötte az összes magyar 
vitorlázórepülő-rekordot; 1934-ben egyhuzamban több, 
mint 24 órán át repült Budapest fölött. 1936-ban 
meghívták a berlini olimpiára és lehetővé tették számára 
egy verseny-vitorlázógép megépítését - ez lett a 20 méter 
fesztávolságú Nemere, amellyel Rotter Berlinből Kielbe, 
a vízi olimpiai számok helyszínére repült; ez a 336 km-es 
távolság lett a céltávrepülés világrekordja. Rotter élete 
végéig tevékeny részese volt a magyar sportrepülés 
fejlesztésének, emellett azonban más jellegű mérnöki 
tevékenységet is végzett: 1936 és 1947 között a Danuvia 
Fegyver- és Lőszergyárban, majd az Orion Rádió- és 
Villamossági Rt-nél; az utóbbinak műszaki igazgatója 
volt. 
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• 151 éve, 1862-ben, október 19-én  született Auguste 
Lumière  francia kémikus, a filmművészet és a 
filmgyártás úttörője († 1954). 

 

 
Lumière testvérek  

 
• 106 éve, 1907-ben, október 19-én hunyt el 

Podmaniczky Frigyes báró, magyar író,  politikus, 
Budapest volt főpolgármestere (* 1824). 
 

 
Podmaniczky Frigyes  

• 76 éve, 1937-ben, október 19-én hunyt el Ernest 
Rutherford  új-zélandi születésű amerikai Nobel-díjas 
atomfizikus (* 1871). 
 

 
Ernest Rutherford  

 
•••• október 20. Események, évfordulók:  

•••• A csontritkulás világnapja 
 
•••• 2013. okt. 20. Kézdi Árpád halálának 30. évfordulója 

(Komárom, 1919. nov. 19. - Budapest, 1983. okt. 20.) 
Mérnök, egyetemi tanár 
Oklevelét a budapesti egyetemen szerezte 1942-ben. Az 
egyetem közlekedési és vasútépítési 1951-től 
tanszékvezető docens. 1952-ben kandidátus, 1972-75-
ben a Budapesti Műszaki Egyetem rektor helyettese. 
Kutatási területe a geotechnika. Legjelentősebbek a 
talajfizikával, a mélyalapozással kapcsolatos 
eredményei, a földnyomáselméletek összefoglalása és 
továbbfejlesztése, a talajra mint építőanyagra vonatkozó 
megállapításai. Az MTA Talaj-és Kőzetmechanikai 

Bizottságának elnöke, számos magyar és külföldi 
tudományos társaságban viselt vezető tisztséget. A bécsi 
és a drezdai műegyetem doktora, a perui műegyetem 
tanára. 1971-től az MTA tagja. 
 

 
Kézdi Árpád 

•••• 2013. okt. 20. Bedő Albert (Kálnoki Bedő Albert) 
halálának 95. évfordulója. Erdész. (Sepsikőrispatak, 
1839. dec. 31. - Budapest, 1918. okt. 20.) 
Jogi tanulmányai után a marosvásárhelyi táblánál 
dolgozott, majd 1860-64-ben elvégezte a selmecbányai 
erdészeti akadémiát. 1864-től az Erdészeti Lapok 
munkatársa, utóbb szerkesztője, az 1866-ban alapított 
Országos Erdészeti Egyesület titkára, majd első 
alelnöke volt. Divald Adolffal és Wagner Károllyal 
együtt készítette elő az 1879-i erdőtörvényt. 1881-ben 
miniszteri tanácsos, 1885-ben államtitkár lett. 
Emlékezetére az Országos Erdészeti Egyesület 1957-
ben "Bedő Albert emlékérem" néven évenként 
kiosztásra kerülő kitüntetést alapított. 1880-tól az MTA 
tagja. 

 
Bedő Albert 

•••• 173 éve, 1840-ben, október 20-án született Böckh 
János bányamérnök, geológus, miniszteri 
osztálytanácsos, az MTA tagja, a Magyar Királyi 
Földtani Intézet igazgatója, a Magyarhoni Földtani 
Társulat alelnöke, majd tiszteleti tagja († 1909). 

•••• 163 éve, 1850-ben született Gerster Béla vízépítő 
mérnök, a Korinthoszi-csatorna tervezője, és 
kivitelezésének főmérnöke († 1923). 

•••• 113 éve, 1900-ban átadták a forgalomnak a pesti 
Duna-part villamosvonalát a még épülő Erzsébet-híd és 
az Akadémia között; a rakparti „viaduktvillamos” néven 
ismertté vált mai 2-es villamos azóta is üzemel. 

 

 
2-es villamos 
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•••• 122 éve, 1891-ben, okgtóber 20-án született James 
Chadwick Nobel-díjas angol fizikus, a neutron 
felfedezője († 1974). 

 

 
James Chadwick  

 
•••• 117 éve, 1896-ban átadták a budapesti Kossuth Lajos 

téren a Hauszmann Alajos tervei alapján felépült 
Igazságügyi Palota (Kúria, ma Néprajzi Múzeum) 
épületét. 

 
Néprajzi Múzeum  

•••• 26 éve, 1987-ben, október 20-án  hunyt el Andrej 
Nyikolajevics Kolmogorov orosz-szovjet matematikus, 
a valószínűség számítás és a matematikai statisztika 
atyja (* 1903). 

 
Kolmogorov  

 
•••• október 21. Események, évfordulók:  

o Földünkért világnap 
 
• 53 éve, 1960-ban vízre bocsátották az Egyesült 

Királyság első atommeghajtású tengeralattjáróját, a 
„HMS Dreadnought (S101)”-et. 

• 142 éve, 1871-ben született Pálfy Móric geológus, 
hidrogeológus, egyetemi magántanár; a budapesti 
Földtani Intézet főgeológusa, a Magyarhoni Földtani 
Társulat titkára, majd elnöke, az MTA tagja († 1930). 

 
•••• október 22. Események, évfordulók: 

o Dadogók nemzetközi világnapja 
o Misszionáriusok világnapja 

 

•••• 2013. okt. 22. Hardy Gyula halálának 25. 
évfordulója 
(Budapest, 1928. ápr. 20. - Budapest, 1988. okt. 22.) 
Kémikus, egyetemi tanár 
Kandidátusi disszertációját a gyökös polimerizációs 
folyamatok kinetikai vizsgálatáról készítette. Az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézet igazgatóhelyettese, 
majd a Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató 
Intézet műanyagrészlegének vezetője lett. A két intézet 
szétválásakor, 1961-1988-ig a Műanyagipari Kutató 
Intézet igazgatója volt. Ezt követően 
kutatóprofesszorként dolgozott tovább az új 
intézményben. Tudományos munkássága a monomerek 
és a szerves adalékanyagok kémiai szerkezete és 
gyökös polimerizációs készsége közötti kapcsolatok 
felderítésére, a szilárd fázisú és folyadékkristályos 
fázisban végbemenő polimerizációs folyamatok 
törvényszerűségeinek vizsgálatára irányult. 1976-tól az 
MTA tagja. 

 
Hardy Gyula 

• 267 éve, 1746-ban alapították meg eredetileg New 
Jersey-i Főiskola néven a székhelyét 1756-ban 
Princetonba áthelyezett és jelenlegi nevét 1896-tól 
megkapott Princetoni Egyetemet. 

• 202 éve, 1811-ben, október 22-én született Liszt 
Ferenc magyar zeneszerző, zongoraművész (†1886). 

• 131 éve, 1882-ben,október 22-én hunyt el Arany 
János magyar költő, a Kisfaludy Társaság elnöke, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára (*1817). 

 
Arany János 

• 97 éve, 1916-ban, október 22-én született Világhy 
Miklós  jogász, az MTA tagja, 1956-ban az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem rektora, aki október 23-án 
egyeteme felvonuló diákjai élére állt († 1980). 

• 72 éve, 1941-ben, október 22-én hunyt el Róna 
Zsigmond meteorológus, a magyar éghajlatkutatás 
úttörője, a Magyar Meteorológiai Társaság alapító tagja 
és első elnöke, az Időjárás című folyóirat szerkesztője (* 
1860). 

• 57 éve, 1956-ban, okt.22-én a Budapesti Műszaki 
Egyetem aulájában tartott nagygyűlésen szervezték 
meg a másnapi felvonulást és foglalták 
programpontokba a forradalomhoz vezető 
közkívánalmakat és tennivalókat. 
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• 27 éve, 1986-ban, október 22-
Györgyi Albert  magyar biokémikus
akadémikus, 1946-ban Kodály Zoltán
MTA alenöke, az 1937. évi
orvostudományi Nobel-díj kitüntetett

 

Szent-Györgyi Albert
 
•••• október 23. Események, évfordulók

o a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe 
os forradalom kitörése 

o a köztársaság napja – köztársaság kikiáltása
október 23-án 

o Új-Zéland: A munka ünnepe 
 
• 153 éve, 1860-ban Pest lakossága tüntetett az

„októberi diploma ” ellen. 
„…Az októberi diploma (németül: 
„birodalom államjogi rendezésére” 
által 1860. október 20-án kiadott császári királyi 
rendelet elnevezése. Az októberi diploma a Habsburg 
Birodalom uralma alá tartozó országok életének 
alkotmányos alapokra való helyezését célozta, 
ugyanakkor az abszolutizmus álta
Ausztriába történő beolvasztását fenntartotta és így a 
birodalom ügyeit a Birodalmi Tanács (
hatáskörébe utalta, melyet a tartományi gy
kellett megválasztaniuk. Az egyes országok számára 
széles körű autonómiát helyezett kilátásba és 
Magyarországon is visszaállította az 
Magyar Kancelláriát és a Helytartótanácsot
és a külügy azonban az uralkodó kezében maradt. Az 
oktatás nyelve a magyar lett. A magyar országgy
birodalmi tanács intézményét, mint a magyar állam 
szuverenitását csorbító tényez
elutasította….” 

• 43 éve, 1970-ben először lépte túl 
1000 km/h sebességet (Gary Gabelich
nevű rakétahajtású autója). 

• 12 éve, 2001-ben Mars körüli pályára állt
Mars Odyssey űrszonda. 

• 12 éve, 2001-ben az Apple bemutatja
kifejlesztett, zenei számok és 
alkalmas, iPod hordozható készüléket (melyet
november 10-től kereskedelmi forgalomba

iPod-készülék
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-én hunyt el Szent-
biokémikus, professzor, rektor, 

Kodály Zoltán elnök mellett az 
alenöke, az 1937. évi fiziológiai és 

kitüntetettje (* 1893). 

 
Györgyi Albert  

Események, évfordulók: 
nemzeti ünnepe – az 1956-

köztársaság kikiáltása 1989. 

 

lakossága tüntetett az 

(németül: Oktoberdiplom) a 
„birodalom államjogi rendezésére” I. Ferenc József 

kiadott császári királyi 
Az októberi diploma a Habsburg 

Birodalom uralma alá tartozó országok életének 
alkotmányos alapokra való helyezését célozta, 

által Magyarországnak 
 beolvasztását fenntartotta és így a 

birodalom ügyeit a Birodalmi Tanács (Reichsrat) 
hatáskörébe utalta, melyet a tartományi gyűléseknek 
kellett megválasztaniuk. Az egyes országok számára 

át helyezett kilátásba és 
Magyarországon is visszaállította az alkotmányt, a 

Helytartótanácsot. A hadügy 
és a külügy azonban az uralkodó kezében maradt. Az 

r lett. A magyar országgyűlés a 
birodalmi tanács intézményét, mint a magyar állam 
szuverenitását csorbító tényezőt, 1861-ben 

e túl szárazföldi jármű az 
Gary Gabelich ”Blue Flame” 

körüli pályára állt  az amerikai 

bemutatja az általa 
 videók lejátszására 

hordozható készüléket (melyet 
kereskedelmi forgalomba hozott). 

 
készülék  

• 196 éve, 1817-ben, október 23
Larousse francia nyelvész, tanár, lexikológus, a
Larousse Könyvkiadó alapítója (†

Pierre Larousse
 
•••• október 24. Események, évfordulók

o az ENSZ napja 
o A magyar operett napja
o Zambia: A függetlenség napja

 
•••• 223 éve, 1790-ben, október 24

József magyar történetíró,
Magyar Tudományos Akadémia
Akadémiai Könyvtár alapítója (†

Teleki József
•••• 2013. okt. 24. Söpkéz Sándor halálának 75. 

évfordulója  

Söpkéz 
Söpkéz Sándor gépészmérnök, m
(Brád, 1866. szept. 20. - Budapest, 1938. okt. 24.)
Budapesten szerzett mérnöki és m
diplomát 1888-ban, Berlinben és Londonban is tanult. 
Gyakorlati működését a Ganz és Társa villamosság
osztályán kezdte, majd a Siemens és Halske cégnél a 
kocsiépítő osztály vezetője. 1895
az elektromos osztály élén az elektromos vasútvilágítás 
és a pályaudvarok világításának bevezetését irányította. 
1900-tól vasúti és hajózási felügye
műegyetemi magántanári képesítést nyert, majd 1908
tól 1938-ig a II. elektrotechnikai tanszék vezet
1932-33-ban a műegyetem rektora.

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 

. SZÁM (OKTÓBER) 

, október 23-án  született Pierre 
francia nyelvész, tanár, lexikológus, a 

alapítója († 1875). 
 

 
Pierre Larousse 

Események, évfordulók: 

A magyar operett napja 
: A függetlenség napja 

, október 24-én született Teleki 
magyar történetíró, Erdély kormányzója, a 

Magyar Tudományos Akadémia első elnöke, az 
alapítója (†1855). 

 
Teleki József  

2013. okt. 24. Söpkéz Sándor halálának 75. 

 
kéz Sándor 

épészmérnök, műegyetemi tanár 
Budapest, 1938. okt. 24.) 

Budapesten szerzett mérnöki és műszaki doktori 
ban, Berlinben és Londonban is tanult. 
ködését a Ganz és Társa villamossági 

osztályán kezdte, majd a Siemens és Halske cégnél a 
ője. 1895-től MÁV- f őmérnök s 

az elektromos osztály élén az elektromos vasútvilágítás 
és a pályaudvarok világításának bevezetését irányította. 

tól vasúti és hajózási felügyelő. 1899-ben 
egyetemi magántanári képesítést nyert, majd 1908-

ig a II. elektrotechnikai tanszék vezetője volt. 
egyetem rektora. 
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•••• október 25. Események, évfordulók: 
o  Kazah Köztársaság: A függetlenség napja 

 
• 58 éve, 1955-ben bemutatták az első mikrohullámú 

sütőt (a Tappan cégnél). 
• 2013. okt. 25. Saccheri, Giovanni Girolamo 

halálának 280. évfordulója Olasz jezsuita 
matematikus. (San Remo, Genoa (jelenleg 
Olaszország), 1667. szept. 5. - Milan, 1733. okt. 25.) 
Két művet tett közzé, az egyikben (1733) az V. 
posztulátum bizonyításával foglalkozott, a másikban 
(1697) viszont lényegében kiépített egy nemeuklideszi 
geometriát, amelyben adott egyeneshez egy rajta kívül 
fekvő ponton átmenő párhuzamos egyenes nem létezik. 
Ebben a műben is bizonyítani akarta az V. 
posztulátumot, indirekt úton, ámde ahelyett, hogy 
ellentmondásra jutott volna, megalapozta az elliptikus 
geometriát. Eredményei később Bolyai és 
Lobacsevszkij területszámítási tételeinek alapjául 
szolgáltak. 

• 117 éve 1896-ban, október 25-én felavatták a 
budapesti Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön és 
Pártos Gyula által tervezett palotáját. 

 

 
Iparművészeti Múzeum  

• 82 éve, 1931-ben, október 25-én  átadták a 
forgalomnak a Hudson folyó fölött átívelő George 
Washington hidat (George Washington Bridge), 
összekötve a Manhattan-i Washington Heights-t, a New 
Jersey-i Fort Lee-vel. 

 
George Washington híd  

• 366 éve, 1647-ben, október 25-én hunyt el 
Evangelista Torricelli olasz fizikus, matematikus  
(*1608). 

 
Evangelista Torricelli 

 

•••• október 26. Események, évfordulók: 
o  Ausztria nemzeti ünnepe –az 1955-ös osztrák 

alkotmány és függetlenség kikiáltása 
 

•••• 2013. okt. 26. Zemplén Géza születésének 130. 
évfordulója  
(Trencsén, 1883. okt. 26. - Budapest, 1956. júl. 24.) 
Kémikus, műegyetemi tanár 
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem 
bölcsészeti karán végezte. Than Károly mellett 
dolgozott, majd 1905-ben a Selmecbányai Bányászati 
és Erdészeti Akadémián lett tanársegéd. 1907-ben 
állami kiküldetéssel Berlinbe küldték tanulmányútra. Itt 
négy évet dolgozott a szerves kémia nagy mesterénél, 
Emil Fischernél. Aminosavak és szénhidrátok 
szintézise képezte kutatási területét, legjelentősebb 
eredménye ezen időből az acetobróm-cellobióz 
szintézise. 1913-ban a budapesti Műegyetem új Szerves 
Kémiai Tanszékére hívták meg. A kutatás megszállottja 
volt, intézetében szünet nélkül szinte éjjel-nappal 
dolgoztak s a munka élén ő haladt. Jó szemmel 
választotta ki munkatársait is; a legtöbb vezető magyar 
szerves kémikus tanítványai sorából került ki. Az MTA 
1923-ban tagjává választotta, 1928-ban nagydíjával 
tüntette ki. 1947-ben egy évet a washingtoni egyetemen 
töltött kutatómunkával. 1948-ban az első Kossuth-díj 
arany fokozatával tüntették ki. Fontos szerepet játszott 
Zemplén és iskolája a magyar gyógyszeripar 
felfejlesztésében is. 

 

 
Zemplén Géza 

•••• 188 éve,1825-ben nyitották meg az Erie csatornát a 
Hudson folyó és az Erie-tó között. 

•••• 58 éve, 1955-ben, október 26-án Ausztria Nemzeti 
Tanácsa kihirdette az ország „önkéntes, örökös 
semlegességéről“ szóló alkotmányerejű törvényt. Az 
Államszerződés értelmében a megszálló katonai 
egységek elhagyták az Osztrák Köztársaság területét. 

•••• 48 éve, 1965-ben a londoni Buckigham-palotában II. 
Erzsébet brit királynő lovaggá (MBE) ütötte a 
„Beatles” tagjait. 

•••• 7 éve 2006-ban ellipszis alakú geocentrikus pályára 
állították az amerikai napkutató űrszonda párost, a 
Stereot (Solar-TErrestrial RElations Observatory).  

 

 
A Hold a Nap előtt a STEREO-ból 
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•••• 41 éve, 1972-ben, október 26-án hunyt el Igor 
Sikorsky (oroszul Игорь Иванович Сикорский, azaz 
Ivan Ivanovics Szikorszkij) orosz-amerikai feltaláló, 
helikopter- és repülőgép-tervező, a világ első 
többmotoros bombázó (1913) és utaszállító (1914) 
repülőgépének tervezője és megépítője (* 1889). 

 

 
Igor Sikorsky  

 
•••• október 27. Események, évfordulók: 

 
•••• 88 éve, 1925-ben, október 27-én Fred Waller 

feltalálta a vízisít. 
• 88 éve, 1925-ben, október 27-én Bethlen István gróf 

miniszterelnök –Széchenyi István gróf közéleti pályája 
megkezdésének századik évfordulója alkalmából, 
Kazinczy Ferenc születésnapján – törvényjavaslatot 
nyújtott be a nemzetgyűléshez, melynek eredményeként 
december 29-én az Országos Törvénytárban 
kihirdettetett az 1925. évi XLV. törvénycikk Széchenyi 
István gróf, a legnagyobb magyar emlékének 
törvénybeiktatásáról. 

• 23 éve, 1990-ben, október 27-én újraalakult az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME); az erdélyi 
tudományos és irodalmi élet fellendítésére 1859-ben 
Mikó Imre  által életre hívott egyesület 1949-es 
kényszermegszüntetése után e napon (Kazinczy Ferenc 
születésnapján) kezdte meg újra tevékenységének 
folytatását. 

• 547 éve, 1466-ban, október 27-én született 
Rotterdami Erasmus, nagy hatású németalföldi 
humanista tudós, Ágoston-rendi szerzetes,filozófus és 
teológus († 1536). 
 

 
Erasmus 

 
•••• 2013. okt. 27. Cook, James születésének 285. 

évfordulója. (Marton, Anglia, 1728. okt. 27. - Hawaii-
öböl, 1779. febr. 14.) 
Angol felfedező, természetkutató, tengerésztiszt 
Hajózási ismereteit a kereskedelmi tengerészetnél 
tanulta, majd a Királyi Haditengerészet kötelékébe 
lépve (1776) a ranglétra legalsó fokáról emelkedett 

tiszti rangra, közben önképzéssel tudományos és 
térképész-vízrajzi ismereteket is elsajátított. Fontos 
vízrajzi és földrajzi méréseket végzett a kanadai 
partokon, a Szt. Lőrinc folyón és Jamaica környékén. A 
Királyi Társaság megbízásából 1768-71 közt az 
Endeavour nevű hajó parancsnokaként tudós-expedíciót 
vezetett Tahitire, a Vénusz bolygó 1769. június 3-i Nap 
előtti elvonulásának észlelésére, a tudományos 
megfigyelésekben maga is jelentős részt vállalt; útja 
során felderítette a Csendes-óceán kevéssé ismert 
területeit. Második útja során elsőként körülhajózta az 
Antarktika szabad vizeit, és felmérte Ausztrália 
északkeleti partvidékét (1772-1775). Harmadik útjának 
(1776-1779) célja a sokat keresett Északnyugati Átjáró 
(sikertelen) keresése volt, az északi jégmezők elérése 
után visszatért a déli óceánra. Cook utazásain csillagász 
(Ch. Green), botanikus (Solander) és több grafikus-
művész is részt vett (máig a leghívebb ábrázolásokat 
hozták Ausztrália tájairól és élővilágáról). Útjai a 
modern tudományos expedíciók mintaképévé is váltak. 
A Királyi Társaság tagjává választotta, emlékét több 
földrajzi elnevezés (Cook-szigetek, stb.), és a 3061.sz. 
kisbolygó őrzi.[Bartha Lajos - ELFT] 
 

 
Cook, James 

 
•••• 2013. okt. 27. Varga József születésének 110. 

évfordulója  
(Tótpelsőc (ma Pliešovce, Szlovákia), 1903. okt. 27. - 
Budapest, 1991. júl. 21.) 
Gépészmérnök, egyetemi tanár 
 

 
Dr. Varga József 

Gépészmérnöki oklevelét 1925-ben szerezte meg a 
József Nádor Műegyetemen. Ezután hamarosan a Ganz 
Waggon- és Gépgyár általános gépészeti osztály 
vezetője lett. Irányítása alatt kezdődött a Jendrassik-féle 
feltöltős Diesel-motorok gyártása, a hidrodinamikus 
hajtóművek megvalósítása. Ezek is tették lehetővé, hogy 
a gyár a 30-as években Egyiptomban, Argentínában 
vasúti motorvonatokra kiírt tendereket nyerjen el. 1945-
től főkonstruktőrként több osztályt is irányított. 1953-tól 
a BME Gépelemek tanszékén egyetemi tanár. 1957-ben 
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a Vízgépek tanszékvezetői tanára lett. 1965-1973 között 
gépészmérnöki kar dékánja. Tanszéki munkássága a 
szivattyúkra, a hidrodinamikus tengelykapcsolókra, a 
kavitációs jelenségek mérésére terjedt ki. Az 1949-ben 
megszervezett Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) 
alapító tagja volt és elnöke. Varga József élen járt az 
elzárkózás éveiben nyugati előadók meghívásának és 
magyar szakemberek külföldi szereplésének 
megszervezésében. 1962-től olyan nemzetközi 
konferenciasorozatot kezdett meg, amelyet azóta is 
rendszeresen rendeznek meg az Egyesületben. 

• 21 éve, 1992-ben, október 27-én hunyt el David 
Bohm az Amerikai Egyesült Államokan született angol 
kvantumfizikus, akinek jelentős hozzájárulásai voltak 
az elméleti fizikához, a filozófiához, a 
neuropszichológiához és a Manhattan tervhez (* 1917). 
 

 
David Bohm  

 
•••• október 28. Események, évfordulók: 

o Csehország nemzeti ünnepe – az 1918-as 
függetlenség elnyerése 

o Görögország nemzeti ünnep 
 

•••• 83 éve, 1930-ban, október 28-án született Bernie 
Ecclestone (Bernard Charles Ecclestone)brit 
autóversenyző, menedzser, a Forma-1 kereskedelmi 
jogainak birtokosa. 

 

 
Bernie Ecclestone 

 
•••• 58 éve, 1955-ben, október 28-án született Bill Gates 

amerikai üzletember, a Microsoft alapító tulajdonosa. 
 

 
Bill Gates  

•••• 172 éve, 1841-ban hunyt el Johan August Arfwedson 
svéd kémikus a lítium felfedezője (* 1792). 

•••• 127 éve, 1886-ban, október 28-án leleplezték a New 
York -i Szabadság-szobrot, mely a Francia 
Köztársaság ajándéka az Egyesült Államok népének. 

 

 
Szabadság-szobor 

• 136 éve, 1877-ben, október 28-án megnyitották a 
Nyugati pályaudvart. 

 
•••• október 29. Események, évfordulók: 

o Török Köztársaság: nemzeti ünnepe 
 
• 68 éve, 1945-ben, október 29-én került piacra az első 

Bíró-féle golyóstoll New Yorkban. 
 
• 357 éve, 1656-ban, október 29-én született Edmond 

Halley angol csillagász, geofizikus, matematikus, 
meteorológus és fizikus († 1742). 

 

 
Edmond Halley 

• 107 éve, 1906-ban a kassai dómban örök nyugalomra 
helyezték Zrínyi Ilona  és II. Rákóczi Ferenc 
Törökországból hazahozott hamvait. 

• 102 éve, 1911-ben, október 29-én hunyt el Pulitzer 
József (újságíró, lapkiadó, sajtómágnás, a világhírű 
Pulitzer-díj névadója (* 1847). 

• 22 éve, 1991-ben a Galileo űrszonda elsőként repült el 
egy kisbolygó, a 951 Gaspra mellett. 

 

 
951 Gaspra 
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•••• 2013. okt. 29. Alembert, Jean Le Rond d' halálának 
230. évfordulója. (Párizs, Franciaország, 1717. nov. 16. 
- Párizs, 1783. okt. 29.) 
Francia matematikus, mérnök, fizikus és filozófus 
A 18. századi felvilágosodás egyik jelentős képviselője 
volt. 1743-ban publikálta Értekezés a dinamikáról című 
művét, amely a dinamikát a statikára visszavezetni 
szándékozó, D'Alembert elvként ismert tételt 
tartalmazza. Az algebrában bebizonyította, hogy a 
komplex számok elegendőek a magasabb fokszámú 
egyenletek gyökeinek megadásához is. Több éven át a 
nagy francia Enciklopédia munkatársa volt, tőle 
származik az Enciklopédia bevezetése, amelyben az 
emberi megismerés eredetét és fejlődését, továbbá a 
tudományok osztályozását írta le. Természettudományos 
és filozófiai művei mellett jelentősek az irodalom, a 
zene, az esztétika kérdéseivel foglalkozó írásai is. 

 
d’ Alembert 

 
•••• október 30. Események, évfordulók: 

o Írország Októberi Ünnep 
 
•••• 2013. okt. 30. Berry, Clifford Edward halálának 50. 

évfordulója (Gladbrook, Iowa, USA, 1918. ápr. 19. - 
New York, 1963. okt. 30.) 
Amerikai villamosmérnök, feltaláló 
1939-ben szerzett B.S. fokozatot az Iowa State 
Universityn. Még egyetemi hallgatóként, mint John 
Vincent Atanasoff munkatársa 1939-ben fogott hozzá 
az elektronikus digitális számítógép megépítéséhez. 
Elsősorban nagyméretű lineáris egyenletrendszerek 
megoldására. A később ABC-nek (Atanasoff-Berry 
Computer) nevezett gép prototípusát 1939 
decemberében mutatták be szűk körben, megindították 
a szabadalmazási eljárást is, ezt azonban sohasem 
fejezték be. A háború alatt mind Atanasoff, mind Berry 
hadi feladatokon dolgozott. Csak 1948-ban kezdtek 
érdeklődni az ABC után, ekkor kiderült, hogy a gépet 
az Iowa-i egyetemen lebontották. A háború után Berry 
egy vállalatnál mérnökként dolgozott Pasadenában, 
tömegspektrográfiával foglalkozott, 1948-ban szerzett 
Ph.D. fokozatot. 1963-ban New Yorkban vállalt állást, 
röviddel ezután tisztázatlan körülmények között 
elhunyt. 

 
Berry, Clifford Edward 

•••• 2013. okt. 30. Kisfaludy Lajos halálának 25. 
évfordulója  
(Sajógömör, 1924. aug. 30. - Budapest, 1988. okt. 30.) 
Vegyészmérnök 
 

 
Kisfaludy Lajos 

A budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán 
szerzett diplomát 1948-ban. Az egyetem Zemplén Géza 
vezette Szerves Kémiai Intézetének munkatársa volt 
először tanársegédként. 1956-ban került a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárba. 1958-tól a szintetikus I. labor 
vezetője volt kutatóprofesszori rangban. 1958-ban 
kezdte meg a labor peptidkémiai profiljának kialakítását, 
felismerve e terület hatalmas lehetőségeit a 
gyógyszerkutatásban. Munkacsoportjával szabadalmi 
eljárást dolgozott ki a Suprastin, a Seduxen, az 
Eunoctin, a Cavinton stb. gyártásához. Az Állami díjat 
munkatársaival megosztva a mellékvesék működését 
serkentő emberi hormon (ACTH) szintézisének 
kimunkálásáért kapta. 1965-66-ban New Yorkban a St. 
John's University vendégkutatója volt. 1982-től az MTA 
tagja. 

•••• 2013. okt. 30. Pungor Ernő születésének 90. 
évfordulója  
(Vasszécseny, 1923. okt. 30. - Budapest, 2007. jún. 13.) 
Vegyész, egyetemi tanár 

 
Dr. Pungor Ernő 

Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
végezte. 1948-1962 között az ELTE-n tanársegéd, majd 
adjunktus és docens. 1962-70 között a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen az analitikai kémia tanszékvezető 
egyetemi tanára, 1968-70 között rektor. 1970-93 között 
a Budapesti Műszaki Egyetem általános és analitikai 
kémiai tanszékvezető egyetemi tanára, MTA 
kutatócsoport vezetője, 1972-81 között a 
Vegyészmérnöki Kar dékánja. 1990-94 között tárca 
nélküli miniszter, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság (OMFB) és az Országos Atomenergia 
Bizottság elnöke. 1994-2001 a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közalapítvány főigazgatója. 1967-ben az MTA 
levelező, 1976-ban rendes tagja. Számos magyar és 
nemzetközi tudományos társaság tagja, több egyetem 
díszdoktora, sok tudományos díj és kitüntetés 
tulajdonosa, számos könyv szerzője. A Bay Zoltán 
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Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapítója. 
Magyarország az ő minisztersége idején lett számos 
nemzetközi szervezet, többek között a CERN tagja. 
Kutatási területe az analitikai kémia, ionszelektív 
elektródok, lángfotometria és atomabszorpció volt. 

 
•••• 2013. okt. 30. Hermann (Herrmann) Miksa 

születésének 145. évfordulója  
Selmecbánya, 1868. okt. 30. - Budapest, 1944. ápr. 28. 
Gépészmérnök, műegyetemi tanár, kereskedelmi 
miniszter 
Előbb a bécsi műegyetemen asszisztens, majd az 
Osztrák-Magyar Államvasúttársaság resicabányai 
műveinél főmérnök, 1899-ben a selmecbányai erdészeti 
és bányászati főiskola tanára. 1920-ban a gépészmérnöki 
kar dékánja, 1933-34-ben rektora. A gépelemekről írt 
tankönyve hézagpótló jelentőségű munka volt a magyar 
műszaki szakirodalomban. 1926-1929-ig 
kereskedelemügyi miniszter a Bethlen-kormányban. 
Mint miniszter közúti hálózatunk korszerűsítését és az 
államvasutak villamosítását tekintette céljának. 
Lemondása után visszatért a tanszékre és a Talbot 
Centrale elnökigazgatója lett. 
 

 
Hermann Miksa 

• 38 éve, 1975-ben, október 30-án hunyt el Gustav 
Ludwig Hertz  német fizikus, az 1925. évi fizikai 
Nobel-díj kitüntetettje1926-ban James Franck német 
fizikussal megosztva „az elektronok és atomok közötti 
ütközés törvényeinek felfedezéséért” (* 1887). 

• 23 éve, 1990-ben a francia és brit alagútépítők 
találkoztak a La Manche alatt, összeért a két országot 
összekötő vasúti alagút, (a„ Csalagút”).  

 

 
Csalagút: fúrópajzs  

•••• 52 éve, 1961-ben Novaja Zemlja térségében a 
Szovjetunió kísérleti hidrogénbomba-robbantást hajtott 
végre. Az 50 megatonnás „ Cár-bomba”  máig a világ 
legnagyobb erejű mesterséges, működő 
robbanószerkezete. 

 
A Cár-bomba másolata  

 
• október 31. Események, évfordulók: 

o őszirózsás forradalom 
o a reformáció ünnepe 
o Halloween éjszakája 
o a Samhaint – kelta újévet ekkortájt ünneplik 
 

•••• 2013. okt. 31. Swan, Joseph Wilson, Sir születésének 
185. évfordulója  
(Sunderland, Durham, Anglia, 1828. okt. 31. - 
Warlingham, Surrey, 1914. máj. 27.) 
Angol vegyész, fizikus, feltaláló 
Főleg elektrotechnikai találmányai voltak. Már 1860-
ban szabadalmat kapott szénszálas, vákuumos 
elektromos izzólámpára, abban az időben azonban sem a 
vákuum, sem a szénszál nem volt megfelelő minőségben 
előállítható. 1878-ban, Edisont megelőzve, újabb 
szabadalom alapján már gyárat alapított izzólámpák 
gyártására. Üzemébe később Edison is társult, az üzem a 
brit elektromossági ipar jelentős tényezője lett. Fontos 
találmányai voltak a fényképészetben is. 

 

 
Swan, Joseph Wilson 

•••• 2013. okt. 31. Dunlop, James születésének 220. 
évfordulója  
(Dalry, Skócia, 1793. okt. 31. [1795.] - Gosford, Új-Dél-
Wales, Aasztrália, 1848. szept. 22.) 
Skót-ausztrál csillagász 
 

 
Dunlop, James 

Fiatalon a csillagászat felé fordult, 17. évesen távcsövet 
épített, 1821-ben Sir Thomas Brisbane, Új Dél-Wales 
kormányzója az általa Sidney mellett alapított 
Paramatta obszervatórium másodasszisztensévé nevezte 
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ki, ahol magasabb képzettséget szerzett és részt vett a 
déli csillagos égbolt pontos felmérésében. 1827
Skóciában, T. Brisbane 
csillagvizsgálójában kiadta a Paramatta
alapján 621 halvány ködfolt pontos jegyzékét. 1831
újból Ausztráliában, a Paramatta C
felügyelője, itt adta ki 7835 halvány déli csillag 
alapvető katalógusát. Jelentős a déli égen felfedezett 
256 kettőscsillag adatait tartalmazó katalógus, 
amelynek objektumait ma is DUN jelzéssel említik. 
1829-ben az angol Királyi Csillagásza
aranyérmével tüntették ki. [Bartha Lajos]

• 198 éve, 1815-ben, október 31-
Davy feltalálta a róla elnevezett lámpát

Davy-lámpa  
 

• 198 éve 1815-ben, október 31
Weierstrass német matematikus

 

Weierstrass  
„…A Weierstrass-tétel kimondja, hogy egy zárt, 
folyamatos tartományban, ha a lokális széls
nincs a tartomány határain, akkor az a tartomány 
belsejében található…” 

•••• 83 éve, 1930-ban, október 31-én született
Collins amerikai űrhajós, aki az Apollo
moduljának pilótájaként Neil Armstronggal
Aldrinnal együtt repült a Holdhoz. 

•••• 162 éve, 1851-ben, október 31-
Lajos kémikus, egyetemi tanár, MTA
Tudományos Akadémia alelnöke, országgy
képviselő és államtitkár († 1936). 

Ilosvay Lajos
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ki, ahol magasabb képzettséget szerzett és részt vett a 
déli csillagos égbolt pontos felmérésében. 1827-31 közt 

roxburghi magán-
csillagvizsgálójában kiadta a Paramatta-i mérések 
alapján 621 halvány ködfolt pontos jegyzékét. 1831-től 
újból Ausztráliában, a Paramatta Csillagvizsgáló 

je, itt adta ki 7835 halvány déli csillag 
ős a déli égen felfedezett 

scsillag adatait tartalmazó katalógus, 
amelynek objektumait ma is DUN jelzéssel említik. 

ben az angol Királyi Csillagászati Társaság 
aranyérmével tüntették ki. [Bartha Lajos] 

-én  Sir Humphrey 
róla elnevezett lámpát. 

 

, október 31-én született Karl 
matematikus († 1897). 

 

tétel kimondja, hogy egy zárt, 
folyamatos tartományban, ha a lokális szélsőérték 

a tartomány határain, akkor az a tartomány 

született Michael 
Apollo-11 parancsnoki 

Neil Armstronggal ésEdwin 
 
-én született Ilosvay 

, egyetemi tanár, MTA-tag, a Magyar 
alelnöke, országgyűlési 

 
Ilosvay Lajos  

•••• 72 éve, 1941-ben, október 31
Dél-Dakota államban található
hatalmas nemzeti emlékhely
négy nagy amerikai elnök 
George Washingtont, a harmadikat,
a tizenhatodikat, Abraham Lincolnt
huszonhatodikat, Theodore Rooseveltet
mű alkotói:John Gutzon Borglum
Lincoln Borglum (1912–1986

 

A Rushmore-hegyi
 

•••• 52 éve, 1961-ben a Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottságának 
holttestét eltávolították a Lenin

•••• 101 éve, 1912-ben, október 31
Szentágothai János magyar orvos, iskolateremt
anatómus, az MTA elnöke (†

Szentágothai János
•••• 91 éve, 1922-ben született

szociológus, politikus, 1956-
•••• 86 éve, 1927-ben, október 31

János magyar hídépítő mérnök, 
tervezője (* 1842). 

•••• 61 éve, 1952-ben 
felrobbantották az első hidrogénbombát
vezetője Teller Ede, akinek elhunytára 
én Teller Ede (Edward) ha
emlékezetünk (Budapest, 1908. jan. 15. 
California, USA, 2003. szept. 9.)

Teller Ede
magyar születésű amerikai atomfizikus

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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, október 31-én elkészült azamerikai 
államban található Rushmore-hegyen a 

hatalmas nemzeti emlékhely, ahol a hegy oldalába 
 arcmását vésték: az elsőt, 

, a harmadikat, Thomas Jeffersont, 
Abraham Lincolnt és a 

Theodore Rooseveltet; a monumentális 
utzon Borglum (1867–1941) és fia, 

1986). 
 

 
hegyi emlékmű 

Szovjetunió Kommunista Pártja 
 döntése alapján Sztálin 
Lenin-mauzóleumból 

, október 31-én született 
magyar orvos, iskolateremtő 

elnöke (†1994). 

 
Szentágothai János 

ben született Hegedüs András 
os miniszterelnök (†1999). 

, október 31-én hunyt el Feketeházy 
ő mérnök, a Szabadság híd 

ben a Marshall-szigeteken 
hidrogénbombát. A program 

, akinek elhunytára 2013. szept. 9-
Teller Ede (Edward) halálának 10. évfordulóján 

(Budapest, 1908. jan. 15. - Stanford, 
California, USA, 2003. szept. 9.) 

 
Teller Ede 
ű amerikai atomfizikus 



GTE-KALENDÁRIUM, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
 

- 21 - 
GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 10. SZÁM (OKTÓBER) 

•••• 21 éve, 1992-ben a római katolikus egyház 359 év után 
rehabilitálta Galileo Galileit . 

 

 
Galileo Galilei 

 

 

 
 
 


