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Kalendárium: 
2013. November, „ Szent András”  hava 
1. péntek Mindenszenteknapja  
2. szombat Halottak napja; Achillesz 
3. vasárnap Győző, Hubert 
4. hétfő Károly 
5. kedd Imre, Tétény 
6. szerda Lénárd 
7. csütörtök Rezső, Csenger 
8. péntek Zsombor 
9. szombat Tivadar, Szibilla 
10. vasárnap Réka, Ariel 
11. hétfő Márton, Martin 
12. kedd Jónás, Renátó 
13. szerda Szilvia  
14. csütörtök Alíz 
15. péntek Albert, Lipót 
16. szombat Ödön, Edmond 
17. vasárnap Hortenzia, Gergő 
18. hétfő Jenő 
19. kedd Erzsébet, Zsóka, Liza 
20. szerda Jolán 
21. csütörtök Olivér 
22. péntek Cecília 
23. szombat Kelemen, Klementína 
24. vasárnap Emma 
25. hétfő Katalin,Katinka,Katrin 
26. kedd Virág 
27. szerda Virgil 
28. csütörtök Stefánia 
29. péntek Taksony, Brenda 
30. szombat András, Andor 
 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel köszöntjük 
minden kedves novemberben született és névnapját 
novemberben ünneplő tagtársunkat.  
 
„Évfordulóink”, „eseményeink” áttekintésével életben kívánjuk 
tartani azt a hagyományt, amit a GTE legjobbjainak követendő 
gyakorlata, a „Műszaki Nagyjaink” életrajzi könyvsorozat 
megjelentetésével számunkra példát mutatott. 
 
November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 
napos. Neve a latin „novem” szóból származik melynek jelentése 
„kilenc”, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római 
naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az 
évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a „gémberes” 
szót javasolták. Az Arvisurák szerint „Enyészet hava”. A népi 
kalendárium „Szent András” havának nevezi. 
 
 

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:  

• november harmadik hete: a magyar népdal és 
népköltészet hete 

• november utolsó péntekje (nov. 30.): Nemzetközi 
Ne vásárolj semmit nap 

• Az Egyesült Államokban a hálaadás ünnepét 
november negyedik csütörtökén (nov.28.) tartják. 

• Mindenszentek Svédországban és Finnországban 
munkaszüneti nap november első szombatján. 

• Az Amerikai Egyesült Államokban minden 
második páros év novemberében tartják a 
választásokat, a hónap első hétfőjét követő kedden, 
így az november 2-a és 8-a közé esik. 

• A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek 
a november hónapba:  

o Skorpió (október 23-november 21.) és 
o Nyilas (november 22-december 21.) 

• November folyamán a Nap az állatöv csillagképei 
közül a Mérleg csillagképből a Skorpió 
csillagképbe, majd a Kígyótartó csillagképbe lép. 

• November minden évben a hét ugyanazon napjával 
kezdődik, mint az adott év márciusa, és a 
szökőévek kivételével a február is ugyanazon 
nappal kezdődik, mint a november. 

• A november szó jelenti az N betűt a NATO 
fonetikus ábécéjében. 

 

November eseményei, évfordulók:  
•••• november 1. Események fordulók:  

o Mindenszentek napja 
o Algéria A Forradalom évfordulója 
o Szlovénia: az emlékezés napja 
o Antigua és Barbuda függetlenségének napja 
 

• 167 éve, 1846-ban, november 1-én első igazgatója, 
Karácson Mihály ünnepi megnyitó beszédével és 
Arenstein József tanár „A mennyiségtan 
fontosságáról” tartott értekezésével megkezdte 
működését a József nádor nevét felvett pesti József 
Ipartanoda. Ezzel az „Institutum Geometricum” után a 
„József Ipartanoda” átvette a későbbi „Királyi József 
Műegyetem”, majd a „Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” örökségét és 
vált a „Budapesti Műszaki Egyetem” illetve 
napjainkban a „Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem” jogelődjévé. 

 

GGGÉÉÉPPPIIIPPPAAARRRTTTT  
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• 113 éve, 1900-ban, nov. 1-én született Bruckner 
Győző kémikus, gyógyszervegyész, a magyarországi 
szerves kémia kimagasló jelentőségű alakja, az MTA 
tagja († 1980). 

 
Bruckner Győző 

• 102 éve, 1911-ben az Olasz Légierő repülőgépe 
bombát dobott le a Tanguira oázisra Líbiában, ez 
volt az első légi bombázás a világon. 

• 57 éve, 1956-ban, november 1-én Nagy Imre magyar 
miniszterelnök kormánya felmondta a Varsói 
Szerződést és kinyilvánította Magyarország 
semlegességét. Elhangzott Kádár János rádióbeszéde 
felvételről, miközben már Münnich Ferenccel 
Moszkvába távozott.  

 
Nagy Imre mellszobra  

• A Corvin közben 1956. nov. 1-én Pongrátz Gergely 
lett a főparancsnok. 

 
A Corvin köz 1956-ban 

 
• 2013. nov. 1. Surányi-Unger Tivadar halálának 40. 

évfordulója (Budapest, 1898. febr. 4. - New York, 
USA, 1973. nov. 1.)  
Közgazdász, egyetemi tanár 
Tanulmányait a budapesti, grazi és bécsi egyetemeken 
végezte. 1919-ben állam- és jogtudományi doktorátust 
szerzett a grazi egyetemen, 1920-ban filozófiai 
doktorátust a budapesti egyetemen és 1921-ben 
közgazdasági doktorátust a budapesti műegyetemen. 
Nyilvános rendes tanári kinevezést 1933-ban vette át. A 
Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá 
választotta 1935-ben, majd 1948-ban kizárták az 
akadémikusok soraiból és 1991-ben rehabilitálták. A 

szegedi egyetemen eltöltött idő alatt, 1936-1937-ben az 
állam- és jogtudományi kar dékánja, majd az ezt követő 
tanévben prodékáni tisztséget töltött be. Szegedi évei 
alatt háromszor hívták meg vendégprofesszornak a los 
angelesi egyetemre (1935, 1937, 1939). 1940-től a 
pécsi tudományegyetem tanára. 1945-től külföldön élt, 
a syracusai (USA, New York állam) egyetem 
vendégprofesszora 1946-tól 1964-ig. 1958-tól a 
göttingeni egyetemen tanított nyolc évig és 1964-65-
ben az egyetem társadalomtudományi és közgazdasági 
karának a dékáni tisztjét töltötte be. 
Vendégprofesszorként oktatott a müncheni, marburgi, 
tübingeni, bombay-i és sanghaji egyetemen. Elméleti 
közgazdaságtannal, gazdaságtörténettel és 
gazdaságfilozófiai kérdésekkel, valamint kelet- európa 
gazdasági problémáival foglalkozott. 

 

 
Surányi Unger Tivadar 

 
•••• november 2. Események, évfordulók:  

o Halottak napja 
o Panamai Köztársaság: A függetlenség 

kikiáltásának napja 
 

• 308 éve, 1705-ben, nov. 2-án megindult a Rákóczi-
szabadságharc második dunántúli hadjárata. 
 

 
II. Rákóczi Ferenc 

• 198 éve, 1815-ben, november 2-án született George 
Boole angol matematikus és filozófus, a „Bool-algebra” 
kidolgozója († 1864). 

 

 
George Boole  
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• 13 éve, 2000-ben, november 2
(korábban tervezett független űrállomások, az orosz 
Mir–2, az amerikai Freedom űrállomás
Columbus laboratórium egyesítését jelent
Nemzetközi Űrállomásra az els
William Shepherd (USA), Jurij Gidzenko
Krikaljov  (Oroszország); 2000
állandó az emberi jelenlét az 
folyamatosan legkevesebb két tagú személyzete van.

 
•••• november 3. Események, évfordulók

o A Magyar Tudomány napja: 
napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét 
István gróf a Magyar Tudós Társaság

o Dominikai Köztársaság: Függetlenség és 
felfedezés napja 

o Moldova nemzeti ünnepe 
o a japán kultúra napja 
o Mikronézia: Függetlenség Napja
o Panama nemzeti ünnepe 

 

Széchenyi István
• 188 éve, 1825-ben Széchenyi István

az országgyűlés kerületi ülésén 
társaságról tanácskozáskor tette nevezetes felajánlását 
a nemes cél támogatásáról, melyet 
Károlyi György és Vay Ábrahám
november 8-án kelt ünnepélyes nyilatkozatban is 
megerősítettek. 

• 2013. nov.3. Guldin, Paul halálának 370. évfordulója
(St. Gallen, Svájc, 1577. jún. 12. -
Svájci matematikus, csillagász 
Jezsuita szerzetes volt, Rómában, Bécsben és Grazban 
tanított. Levelezést folytatott Johannes Keplerrel
Matematikai munkássága során vizsgálta a testek 
súlypontját, és s Föld súlypontja változásainak hatását a 
Föld mozgására. Megvédte XIII. Gergely pápa 
naptárreformját annak ellenző
Meghatározta forgástestek felszínének és térfogatának 
kiszámítási módját. Mivel ezt a szabályt már Pappus, az 
ókori görög matematikus is ismerte, ezért ma Pappus
Guldin szabálynak nevezzük 
 

Guldin, Paul
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, november 2-án érkezett meg a 
űrállomások, az orosz 
űrállomás és az európai 

laboratórium egyesítését jelentő) 
az első személyzet: 

Jurij Gidzenko  és Szergej 
2000. november 2-a óta 

állandó az emberi jelenlét az űrállomáson: 
folyamatosan legkevesebb két tagú személyzete van. 

Események, évfordulók:  
Magyar Tudomány napja: 1825-ben ezen a 

napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét Széchenyi 
Magyar Tudós Társaság létesítésére. 

: Függetlenség és 

: Függetlenség Napja 

 
échenyi István  
Széchenyi István gróf Pozsonyban 

lés kerületi ülésén a magyar tudós 
tanácskozáskor tette nevezetes felajánlását 

a nemes cél támogatásáról, melyet Andrássy György, 
Vay Ábrahám grófokkal közösen 

kelt ünnepélyes nyilatkozatban is 

2013. nov.3. Guldin, Paul halálának 370. évfordulója  
- Graz, 1643. nov. 3.)  

Jezsuita szerzetes volt, Rómában, Bécsben és Grazban 
Johannes Keplerrel is. 

Matematikai munkássága során vizsgálta a testek 
súlypontját, és s Föld súlypontja változásainak hatását a 

ld mozgására. Megvédte XIII. Gergely pápa 
naptárreformját annak ellenzőivel szemben. 
Meghatározta forgástestek felszínének és térfogatának 
kiszámítási módját. Mivel ezt a szabályt már Pappus, az 
ókori görög matematikus is ismerte, ezért ma Pappus-

 
Paul 

• 113 éve, 1900-ban, november 3
Dassler német vállalkozó, az 
modern sportcikk-ipar megalapítója (
és a családnév első három betű
védjegyet) († 1978). 

Az Adidas márkajel
 

• 102 éve, 1911-ben alapította
William Durant Detroitban, a 

 

Louis Chevrolet
• 506 éve, 1507-ben kapott megbízást 

Vinci  egy gazdag firenzei
Gerardini portréjának megfestésére. A képet ma 
Lisaként ismerjük. 

Mona Lisa
• 236 éve, 1777-ben, november 3

működését a Nagyszombatból
palotába áthelyezett tudományegyetem
tanulmányi rendszer, a Ratio Educationis

• 56 éve, 1957-ben, novembe
felbocsátotta a Szputnyik
élőlénnyel, Lajka kutyával

• 25 éve, 1988-ban avatták fel
Akadémia Könyvtára Rózsa György
alatt és vezetésével felépült első

 
•••• november 4. Események, évfordulók

o Az emlékezés napja Magyarországon
 
• 57-éve 1956. november 4-

támadást a világ akkoriban leger
hadserege a Magyar Köztársaság ellen, mintegy el
jelezve a Csehszlovák köztársaság 
bekövetkezendő sorsát. Nagy Imre miniszterelnök 
hajnali rádióbeszédében tudatta a világ 
közvéleményével, hogy „..csapataink harcban állnak, a 
kormány a helyén van.   …”

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 

. SZÁM (NOVEMBER) 

, november 3-án született Adolf 
német vállalkozó, az Adidas cég és egyben a 

ipar megalapítója (Adi  becenevéből 
ő három betűjéből képezte az Adidas 

 
Az Adidas márkajel 

ben alapította Louis Chevrolet és 
, a Chevrolet autógyárat. 
 

 
Louis Chevrolet 

ben kapott megbízást Leonardo da 
irenzei polgárasszony, Lisa 

Gerardini portréjának megfestésére. A képet ma Mona 

 
Mona Lisa  

, november 3-án kezdte meg 
Nagyszombatból a budai királyi 

ába áthelyezett tudományegyetem, az új 
Ratio Educationis alapján. 

, november 3-án a Szovjetunió 
Szputnyik–2-t, fedélzetén az első 

. 
ban avatták fel a Magyar Tudományos 

Rózsa György főigazgatósága 
alatt és vezetésével felépült első önálló épületét. 

Események, évfordulók: 
Magyarországon 

-én ezen a hajnalon indított 
támadást a világ akkoriban legerősebb szárazföldi 
hadserege a Magyar Köztársaság ellen, mintegy előre 
jelezve a Csehszlovák köztársaság 1968. augusztusában 

Nagy Imre miniszterelnök 
hajnali rádióbeszédében tudatta a világ 
közvéleményével, hogy „..csapataink harcban állnak, a 
kormány a helyén van.   …” 
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• 2013. nov.4. Abt Antal születésének 185. évfordulója  
(Rézbánya, 1828. nov. 4. - Kolozsvár, 1902. ápr. 2. ) 
Kísérleti fizikus, főgimnáziumi és egyetemi tanár 
Középiskolai tanulmányait Nagyváradon kezdte a 
premontreieknél, majd Szegeden fejezte be a 
piaristáknál. Ezután a bécsi műegyetemet végezte el, 
majd a bécsi tudományegyetemen szerzett gimnáziumi 
tanári oklevelet. Először Ungváron, majd Budán volt 
főgimnáziumi tanár. 1870-ben Budapesten doktorált 
fizikából Jedlik Ányosnál. 1872-től az akkor alapított 
kolozsvári tudományegyetemen lett a kísérleti fizika 
első professzora. Egyetemi kutatásaiban 
szikrakisülésekkel, termoelektromossággal és 
földmágnességgel foglalkozott, de legnagyobb érdeme 
mégis a kolozsvári kísérleti fizikai iskola megteremtése 
volt. Igényes laboratóriumot rendezett be, hasznos 
segédkönyveket fordított le ill. adaptált a kolozsvári 
egyetemi hallgatók számára kísérleti fizikából. 
1883/84-ben az egyetem rektora volt.[Dr. Radnai Gyula 
–ELFT] 

 

 
Abt Antal 

• 2013. nov. 4. Hell (Höll) Máté Kornél halálának 270. 
évfordulója (Schlackenwerth, Csehország, 1650. - 
Selmecbánya, 1743. nov. 4.)  
Bányagépmester 
1694-ben telepedett le Selmecbányán. Jó matematikus 
és képzett technikus volt. Több technikai újítása, ill. 
találmánya ismert. Lóhajtású vízemelő berendezést 
készített, majd 1711-ben az ő javaslatára Mikovinyi 
tervei alapján vízikerekes rudasszivattyút helyezett 
üzembe. Ez utóbbit Svédországban, majd 
Bajorországban is bevezették selmecbányai szivattyú 
néven. Korszerűsítette a függőleges aknaszállító 
gépeket is, melyek egész Európában elterjedtek. Fiai: 
Hell József Károly gépész és Hell Miksa csillagász. 

• 133 éve, 1880-ban Daytonban (Ohio, USA) James és 
John Ritty szabadalmaztatta a pénztárgépet. 

• 13 éve, 2000-ben a Matematika Nemzetközi Éve 
(International Mathematical Year) alkalmából az MTA 
Matematikai Tudományok Osztálya jubileumi 
rendezvénye keretében a Magyar Tudományos 
Akadémián – 90 évi szüneteltetés után – adták át az 
első megújított Bolyai János Nemzetközi 
Matematikai Díjat  Saharon Shelah izraeli professzor 
részére. 

 
•••• november 5. Események, évfordulók:  

o Európai Kereskedelmi Nap 
o Nagy-Britanniában és Észak-Írországban Guy 

Fawkes sikertelen lőporos összeesküvésének 
napja 

o Salvador: Függetlenség napja 
o Szent Imre ünnepe 

 

• 98 éve, 1915-ben, november 5-én született Gruber 
József gépészmérnök, műegyetemi tanár, 1951-től 
haláláig az Áramlástan Tanszék vezetője; 1953– 55 
között a gépészmérnöki kar dékánja, 1961–63 között a 
BME rektora († 1972). 

• 88 éve, 1925-ben a magyar országgyűlés elfogadta az 
1925. évi XLV. törvénycikket Széchenyi István gróf, 
a legnagyobb magyar emlékének törvénybe 
iktatásáról. 

 
•••• november 6. Események, évfordulók:  

o Nemzetközi nap a környezet, háború és fegyveres 
konfliktus során történő kifosztásának 
megelőzéséért 

 
• 2013. nov. 6. Nemetz József János halálának 205. 

évfordulója (Buda, 1753. - Debrecen, 1808. nov. 6.)  
Fizikus, feltaláló 
Bölcsészdoktori oklevelét a pesti tudományegyetemen 
szerezte. 1784-1788 és 1795-1805 között a 
tudományegyetem és Mérnöki Intézet fizika és 
mechanika (géptan) tanszékén tanársegéd. Egy korabeli 
tudósításban említett 67 találmánya közül (szőlőprés, 
különféle malmok; cséplőgép, önműködő ajtó, 
cölöpverő gép stb.) a legismertebb: új rendszerű 
légpuskája, melyet a bécsi arzenál vásárolt meg 1790-
ben, óraművel összekötött lámpája, melynek 
meggyújtására az elektromosságot használta fel és 
1807-ben szerkesztett tűzifecskendője, melyet a pesti 
magisztrátus előtt mutatott be. Uradalmak számára 
mérnöki megbízásokat is vállalt: malmokat, kaszáló- és 
cséplőgépeket, stb. épített. Empirikus beállítottsága 
miatt lebecsülte a matematika szerepét a gépészetben. 

• 153 éve, 1860-ban, november 6-án az Egyesült 
Államok elnökévé választották a köztársaságpárti, 
rabszolgaság-ellenes Abraham Lincolnt , amire 
válaszul 11 déli állam kilépett az Unióból, és új 
konföderációt alapított. 

 
Abraham Lincoln 

• 2013. nov. 6. Szentmártony (Stachó) Aladár 
halálának 55. évfordulója  
(Budapest, 1899. máj. 22. - Budapest, 1958. nov. 6. ) 
Gépészmérnök 
A budapesti műegyetem gépészmérnöki karára 
iratkozott be. Szigorló gépészmérnök volt, amikor a 
Magyar Siemens és Schuckert kábelgyár szolgálatába 
lépett, melynek utóbb műszaki, majd ügyvezető 
igazgatója lett. Közvetlenül a 2. világháború után hozta 
létre élete legjelentősebb művét, a hazai kábelgépgyártó 
ipart, 1949-től a Ganz Villamossági Gyár 
műhelyfőnöke, 1950-től a Villamosipari Központi 
Kutató Laboratórium (ma Villamosipari Kutató Intézet) 
technológiai osztályának vezetője volt. Itt dolgozta ki 
munkatársaival az alumíniumköpenyű kábelek 
gyártását 
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Szentmártoni (Stacho) Aladár

• 2013. nov. 6. Némethy Emil halálának 70. 
évfordulója (Arad, 1867. febr. 17. 
nov. 6.)  
Gépészmérnök, feltaláló 
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki diplomát 
szerzett, majd a papírgyártásban alkalmazott 
berendezések tervezésével foglalkozott. Nagy szakmai 
tekintélyét mutatja, hogy az új európai papírgyártási 
technológiák meghonosítása céljából meghívták 
Japánba. Innen 1897-ben tért vissza Magyarországra, az 
aradi papírgyár igazgatója lett. Emellett a repülés 
elméleti és technikai kérdéseivel foglalkozott. A 
világon elsőként, az amerikai, és francia 
repülőkonstruktőröket megelőzve találta fel 
Lajos felismeréseitől függetlenül -
1910-es évek elején elsőként használt acélcsövet több 
repülőgép konstrukciójához, évtizedekkel megel
Fokkert, a későbbi német konstruktő
szerkezetek sohasem emelkedtek a leveg
motor gyengesége miatt. Elméleti felismerései azonban 
jelentősek, így a felhajtóerő számítására kidolgozott 
képletét a tervezésben jól használták.

 

Némethy Emil
• 42 éve, 1971-ben az Amerikai Egyes

Atomenergia Bizottsága az eddigi legnagyobb földalatti 
nukleáris kísérletet hajtotta végre az 
tartozó Amchitka szigeten. A kísérlet a 
magyarul vödör kódnéven szerepelt.

 

A Cannikin leeresztése 
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Szentmártoni (Stacho) Aladár 

2013. nov. 6. Némethy Emil halálának 70. 
(Arad, 1867. febr. 17. - Budapest, 1943. 

egyetemen gépészmérnöki diplomát 
szerzett, majd a papírgyártásban alkalmazott 
berendezések tervezésével foglalkozott. Nagy szakmai 
tekintélyét mutatja, hogy az új európai papírgyártási 

ológiák meghonosítása céljából meghívták 
ben tért vissza Magyarországra, az 

aradi papírgyár igazgatója lett. Emellett a repülés 
elméleti és technikai kérdéseivel foglalkozott. A 

ként, az amerikai, és francia 
őzve találta fel - Martin 

- a csűrőkormányt. Az 
őként használt acélcsövet több 

nstrukciójához, évtizedekkel megelőzve 
bbi német konstruktőrt. Az általa épített 

szerkezetek sohasem emelkedtek a levegőbe, főként a 
motor gyengesége miatt. Elméleti felismerései azonban 

ő számítására kidolgozott 
képletét a tervezésben jól használták. 

 
Némethy Emil 

Amerikai Egyesült Államok 
Atomenergia Bizottsága az eddigi legnagyobb földalatti 
nukleáris kísérletet hajtotta végre az Aleut-szigetekhez 

szigeten. A kísérlet a „Cannikin” 
kódnéven szerepelt. 

 
az aknába. 

• 92 éve, 1921-ben, november 6
magyar történelem folyamán harmadszor 
Habsburg-ház trónfosz
törvénycikk) 

• 47 éve, 1966-ban, november 6
„EMKE aluljárót”  Budapesten

 
•••• november 7. Események, évfordulók

o októberi forradalom 
októberi orosz forradalom
Szocialista Forradalom”) (

o Rákellenes nap 
 
• 312 éve, 1701-ben - az érte életét áldozó 

kapitány segítségével - 
börtönéből II. Rákóczi Ferenc
jutott, hogy a császári udvar a magyar törvények 
mellőzésével akarja őt elítélni, és 
sereg élén tért vissza hazáját felszabadítani.

II. Rákóczi Ferenc
• 146 éve, 1867-ben született 

Kémiai Nobel-díjas lengyel
(† 1934). 

Marie Curie
• 128 éve, 1885-ben elkészült 

partját összekötő országegyesít
vasút (Canadian Pacific Railway
robogott végig a híres Last Spike
becenevű) expressz. 

Az "Utolsó Szög"
 

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 

. SZÁM (NOVEMBER) 

, november 6-án a Nemzetgyűlés – a 
magyar történelem folyamán harmadszor – kimondta a 

trónfosztását. (1921. XLVII. 

ban, november 6-án átadták az 
Budapesten, a Blaha Lujza téren. 

Események, évfordulók:  
rradalom – oroszországi 1917-es 

októberi orosz forradalom („Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom”) (1917) 

az érte életét áldozó Lehman 
 megszökött bécsújhelyi 

II. Rákóczi Ferenc, miután tudomására 
jutott, hogy a császári udvar a magyar törvények 

őt elítélni, és 1703. június 16-án 
sereg élén tért vissza hazáját felszabadítani. 

 

 
II. Rákóczi Ferenc 
ben született Marie Curie Fizikai- és 

lengyel származású francia fizikus 

 
Marie Curie 

ben elkészült Kanada keleti és nyugati 
 országegyesítő transzkontinentális 

Canadian Pacific Railway), melyen először 
Last Spike ("Utolsó Szög" 

 
Az "Utolsó Szög"  
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• 100 éve, 1913-ban hunyt el Alfred Russel Wallace 
brit naturalista, felfedező, geográfus, antropológus, és 
biológus, aki Charles Darwin-tól függetlenül jutott el a 
természetes szelekció törvényszerűségének 
felismeréséhez (* 1823). 

 

 
Alfred Wallace  

• 96 éve, 1917-ben ezen a napon történt a Bolsevik 
hatalomátvétel Szentpéterváron („Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom”). Erre a napra emlékeztet az 
„Auróra” cirkáló ágyúlövése és a „Téli Palota” 
ostroma. 

• 92 éve, 1921-ben, november 7-én született Horváth 
János közgazdász, politikus, az Országgyűlés 
korelnöke. 

• 88 éve, 1925-ben, november 7-én született Pál 
Lénárd Kossuth-díjas fizikus, matematikus, az MTA 
tagja. 

• 73 éve, 1940-ben a - Tacoma Narrows hidak helyén 
eredetileg álló - Tacoma Narrows szoros felett átívelő 
"Gallopping Gertie" híd négy hónappal felavatása 
után az erős szél okozta belengés és a rezonancia miatt 
leszakadt. 

• 63 éve, 1950-ben, november 7-én avatták fel 
Budapesten a magyar honalapító nevét viselő Árpád 
hidat (amelynek felavatásától 1958-ig Sztálin híd volt a 
hivatalos neve). 

 

 
Árpád híd  

• 53 éve, 1960-ban állt forgalomba az első magyar 
csuklós autóbusz Budapesten, az egykori 1-es busz 
vonalán a Népköztársaság útján (a mai Andrássy úton). 

 
•••• november 8. Események, évfordulók:  

o Kréta (Görögország) nemzeti ünnepe 
 
•••• 437 éve, 1576-ban a genti városházán 

együttműködési szerződést írtak alá a németalföldi 
tartományok képviselői, amelyben létrehozták rendi 
gyűlésükett, helytartójuknak nyilvánították Orániai 
Vilmost, a „hallgatag herceget”, akinek vezetésével 
megkezdték a felszabadítás és országegyesítés azon 
munkáját, amely Európa első polgári állama 
létrejöttéhez vezetett. 
 

•••• 357 éve, 1656-ban, november 8-án született Edmond 
Halley angol csillagász, geofizikus, matematikus, 
meteorológus és fizikus. († 1742) 

 

 
Edmond Halley 

•••• 188 éve, 1825-ben az országgyűlés pozsonyi kerületi 
ülése ünnepélyes nyilatkozatban jelentette be a 
nádornak és az országgyűlésnek, hogy Tudós 
Társaságot alapítanak. 

•••• 118 éve, 1895-ben Wilhelm Conrad Röntgen német 
fizikus (a fizikai Nobel-díj első kitüntetettje) felfedezte 
a róla elnevezett röntgensugárzást. 

 

 
Wilhelm C. Röntgen 

•••• 103 éve, 1910-ben, november 8-án született Dégen 
Imre  mérnök, egyetemi tanár, a hazai vízügyi szolgálat 
kiemelkedő vezetője és szervezője; munkásságához 
fűződik a korszerű, egységes vízügyi igazgatás 
szervezetének kiépítése és megerősítése, a magyar 
vízgazdálkodás távlati fejlesztési koncepciójának 
kialakítása és a tervezés alapjául szolgáló Országos 
Vízgazdálkodási Keretterv kidolgozása († 1977). 

• 2013. nov. 8. Kilby, Jack St. Clair születésének 90. 
évfordulója (Jefferson City, Missouri, USA, 1923. 
nov. 8. - Dallas, Texas, 2005. jún. 20.)  
Fizikus, feltaláló, egyetemi tanár, Nobel-díjas 
Villamosmérnöki tanulmányait az illinoisi és a 
wisconsini egyetemen végezte és a B.S. fokozatot 
1947-ben, az M.S. fokozatot 1950-ben szerezte meg. 
Egészen 1958-ig a Milwaukee-i Globe Union cég 
Centralab laboratóriumában dolgozott, ahol kerámia-
alapú szitanyomású áramkörök fejlesztésével 
foglalkozott. 1958 elején a dallasi Texas Instruments 
cégnél helyezkedett el, ahol elektronikus komponensek 
(alkatrészek) miniatürizálásán dolgozott. 1958. 
szeptember 12-én mutatta be a Texas Instruments 
vezetőinek az első több elemből álló integrált 
áramkört, mely egy szilícium félvezető lapkán egy 
tranzisztoron kívül további, passzív elemeket is 
tartalmazott. Ez vetette meg az integrált áramkörök 
fejlesztésének alapjait. Ő vezette az első kézi 
számológép létrehozásán dolgozó csoportot, több, mint 
60 szabadalma volt. Kilby 1970-ben kutatási 
szabadságot vett a Texas Instruments-től, és önálló 
fejlesztőként dolgozott. 1978-tól 1984-ig a Texas A&M 
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Egyetem professzoraként elsősorban kutatással és 
fejlesztéssel foglalkozott. Nyugdíjbavonulása után is 
aktív maradt szakmailag. 2000-ben megkapta a fizikai 
Nobel-díjat az integrált áramkörök létrehozásában 
elért eredményeiért. 

 

 
Kilby, Jack St. Clair 

• 157 éve, 1856-ban, november 8-án született Fodor 
István (Etienne de Fodor) villamosmérnök, a Magyar 
Elekrotechnikai Egyesület alapító tagja Edison, és 
Puskás Tivadar munkatársa. († 1929) 

 
Fodor István 

•••• 2013. nov. 8. Roller Mátyás halálának 115. 
évfordulója (Üröm, 1840. szept. 13. - Budapest, 1898. 
nov. 8.)  
Tanító, majd tanársegéd a műegyetemen 
Tanítói oklevelet szerzett, majd hat évi tanítás után, 
1864-ben állását feladva beíratkozott a 
Polytechnikumba, ahol a gépészmérnöki kart végezte 
el. 1868-ban, közvetlenül oklevelének megszerzése 
után már tanársegédként alkalmazták; e két éves 
időszakban fordult érdeklődése a csillagászat felé. Az 
üstökös pályákkal és földrajzi helymeghatározásokkal 
foglalkozott. Elsőként mutatta ki a rövid periódusú 
üstökösök félnagytengelyének bolygó távolságok 
szerinti csoportosulását (üstökös családok). 
Magyarország földmágneses felméréséhez földrajzi 
helymeghatározásokat végzett Schenzl Guidó számára. 
[Bartha Lajos – ELFT] 

•••• 33 éve, 1980-ban, november 8-án hunyt el Heller 
László Kossuth-díjas magyar gépészmérnök, egyetemi 
tanár, az MTA tagja, az erőművek víz nélkül, levegővel 
történő hűtésére szolgáló „Heller-System” néven 
világszerte ismertté vált eljárás kidolgozója (* 1907). 

•••• 68 éve, 1945-ben, november 8-án Neumann János 
Memorandum on the Program of the High-Speed 
Computer (Emlékeztető a nagy sebességű számítógép 
kifejlesztésének programjáról) című előterjesztésében a 
számítógép építésén messze túlmutató programot 
kezdeményezett a modern számítógépek kifejlesztésére. 

 

 
Neumann János  

•••• 32 éve, 1981-ben Berlinben a Magyar Kultúra 
Házában Bolyai János remekműve, az "Appendix" 
megjelenésének 150. évfordulója alkalmából 
nemzetközi TDK konferenciát tartottak Bolyai, 
Gauss és Lobacsevszkij egymást kiegészítő úttörő 
munkásságáról. 

 
•••• november 9. Események, évfordulók:  

o Kambodzsai Királyság: A Függetlenség ünnepe 
o a berlini fal megnyitásának napja Németországban 

 
• 8 éve, 2005-ben, november 9-én indult a Venus 

Express Bajkonurból Szojuz rakétával. 
• 72 éve, 1941-ben, november 9-én született Bierbauer 

Lipót Ferenc fizika- és kémiatanár, az ő érdeme a 
győri vízvezeték megalapítása († 1917). 

• 72 éve, 1941-ben, november 9-én Budapesten is 
bevezették a jobb oldali közlekedési rendszert (amely 
Magyarország többi területén már július 6-án 
megtörtént). 

• 97 éve, 1916-ban, november 9-én elesett az első 
világháborúban Gillemot Ferenc magyar labdarúgó, 
edző, sportújságíró, a magyar labdarúgó-válogatott első 
szövetségi kapitánya Dr Gillemot László kétszeres 
Kossuth díjas gépészmérnök édesapja (* 1875). 

• 91 éve, 1922-ben, november 9-én született Lakatos 
Imre  magyar származású angol matematika- és 
tudományfilozófus († 1974). 

 
Lakatos Imre 

• 2013. nov. 9. Kozma László halálának 30. 
évfordulója  
(Miskolc, 1902. nov. 28. - Budapest, 1983. nov. 9. ) 
Villamosmérnök, egyetemi tanár 
A csehszlovákiai Brno német műszaki egyetemen 
1930-ban megszerezte a villamosmérnöki diplomát. 
1930-tól az antwerpeni Bell Telephone cég mérnöke 
volt, több szabadalmat adott be. A szabadalmak között 
volt egy távszámolórendszer is, amelyen a 
számológépet, illetve az elektromágneses 
huzalmemóriákat bármilyen távolságból távgépírókon 
és telexhálózaton keresztül lehetett elérni. 1945 és 1949 
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között a budapesti Standard gyár műszaki igazgatója 
volt. 1949-től a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, a 
Villamosmérnöki Kar egyik alapítója. Az első 
koncepciós perek egyikében, a Standard-perben először 
halálra, majd pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték, 
majd 1955-ben rehabilitálták. 1958 végére megépítette 
az első működő jelfogós, programozható, digitális 
számítógépet hazánkban. 1960-1963 között a 
Villamosmérnöki Kar dékánja, irányításával hajtották 
végre első oktatási tanterv- reformot. 

 
Kozma László 

 
•••• november 10. Események, évfordulók:  

o Nemzetközi ifjúsági világnap 
 
• 238 éve, 1775-ben kongresszusi utasításra 

létrehozták az Egyesült Államok Tengerész-
gyalogságát (United States Marine Corps, USMC). 

• 128 éve, 1885-ben, november 10-én Gottlieb Daimler 
és Wilhelm Maybach szabadalmaztatta az első 
motorkerékpárt , az első belső égésű motorral hajtott 
járművet a világon. 

• 118 éve, 1895-ben, november 10-én született Öveges 
József Kossuth-díjas magyar fizikus, tanár, televíziós 
személyiség († 1979). 

 

 
Öveges József mellszobra Tatán 

• 103 éve, 1910-ben, november 10-én született 
Mosonyi Emil Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar 
vízépítő mérnök, az MTA tagja, nemzetközileg elismert 
kiemelkedő tudós († 2009).  

 

 
Mosonyi Emil  

• 118 éve, 1895-ben, november 10-én született John 
Knudsen Northrop amerikai repülőgéptervező, a 
Northrop Corporation alapítója († 1981). 

• 27 éve, 1986-ban november 10–16. között, a Béke 
Nemzetközi Éve (International Year of Peace) keretében 
tartották meg az ENSZ által proklamált első Tudósok a 
Békéért Nemzetközi Hét (First International Week of 
Scientists for Peace) rendezvényeit. 

• 27 éve, 1986-ban aláírták a McDonald’s éttermi 
hálózat magyarországi kialakításáról szóló szerződést 

• 8 éve, 2005-ben nyitották meg a Southern African 
Large Telescope (SALT, magyarul Dél-afrikai Nagy 
Távcső) nevű, Dél-Afrika Karoo régiójában felépített 
csillagvizsgálót, a déli félteke legnagyobb távcsövével. 

 

 
A SALT épülete  

 
•••• november 11. Események, évfordulók:  

o Angolai Köztársaság: A Függetlenség kikiáltása 
o Lengyelország: A Függetlenség napja 
 

• 1616 éve, 397-ben hunyt el Szent Márton római tiszt, 
majd tours-i keresztény püspök, mártír, aki Pannonia 
provincia Savaria (ma: Szombathely) helységében 
született, és ünnepe november 11. a liturgikus évkörben 
(* 316 vagy 317). 

 
Szent Márton 

• 393 éve, 1620-ban Massachusettsben kikötött a 
Mayflower hajó, fedélzetén 41 európai kivándorlóval, 
az "Amerikai Egyesült Államok alapító atyáival". 

 

 
A Mayflower emlékbélyegen 

• 2013. nov. 11. Striker György születésének 100. 
évfordulója (Bécs, Ausztria, 1913. nov. 11. - Budapest, 
1992. szept. 30. ) 
Mérnök, feltaláló, egyetemi tanár 
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Elvégezte a berlini, a charlottenburgi és a bécsi 
műszaki főiskolát, majd 1938-1948 között az Egyesült 
Államokban élt, ahol különböző kutatóintézetekben 
dolgozott, többek között a poligráf, az ún. 
hazugságvizsgáló készülék mérőérzékelőinek 
kifejlesztésében és az első hordozható közép- és 
rövidhullámú világvevő rádiókészülékek elkészítésében 
vett részt. Hazatérése után az Orion Rádiógyár és az 
EMG főmérnöke volt, később az Akadémia 
Műszerügyi Kutatóintézetében és a Kohó - és Gépipari 
Minisztérium méréstechnikai kutatólaboratóriumában 
dolgozott igazgatóként. 1950-1975-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának oktatott. 
Egyik alapítója az IMEKO-nak, a Nemzetközi 
Méréstechnikai Szövetségnek. Tudományos 
munkásságát angol és amerikai szakmai szervezetek 
tiszteletbeli tagsággal honorálták. 

 
Striker György 

• 83 éve, 1930-ban, november 11-én született Hugh 
Everett amerikai fizikus, aki először javasolta a 
kvantumfizika úgynevezett sokvilág interpretációját 
(many-worlds interpretation (MWI)), amelyet 
eredetileg „relatív állapot” formulának nevezett († 
1982). 

• 83 éve, 1930-ban kapták meg Albert Einstein és 
Szilárd Leó US1781541 szám alatt Amerikában 
hűtőgép-találmányuk szabadalmát. 

• 67 éve, 1946-ban megalakult a Magyar Csillagászati 
Egyesület (MCSE); a Kulin György által alapított 
legnagyobb magyar csillagászati ismeretterjesztő 
szervezet csupán 1949-ig működhetett. Újjáalakulására 
1989-ben került sor: február 19-én, Kopernikusz 
születésnapján alapították meg ismét az előző szervezet 
jogutódjaként; a jogutód egyesület alapítóit szintén 
Kulin György köszöntötte. 

• 207 éve, 1806-ban, november 11-én született 
Rottenbiller Lipót  jogász,1843-ban Pest városa 
alpolgármestere, 1848-ban pedig főpolgármestere, Ő 
írta alá elsőnek március 15-én a Petőfiék vezette nép 
által a tanács elé terjesztett tizenkét pontot, 1865-től 
újra főpolgármesterré választva vezetésével kezdődött 
meg a főváros területének feltöltése és a város 
vízművének kiépítése († 1870). 

 
Rottenbiller 

•••• november 12. Események, évfordulók:  
o Minőségügyi világnap 
o a szociális akció nemzetközi napja 

 
• 217 éve, 1796-ban királyi helytartó nádorrá  

választották József főherceget, II. Lipót magyar király 
7. fiát. 

 
József nádor 

• 171 éve, 1842-ben, november 12-én született 
Lord Rayleigh angol fizikai Nobel-díjas († 1919). 

 

 
Lord Rayleigh 

• 58 éve, 1955-ben, november 12-én hunyt el Hajós 
Alfréd  építész, az 1896-ban, az első újkori olimpián 
kétszeresen győztes első magyar olimpiai bajnok, a 
nevét viselő Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda 
tervezője (* 1878). 

 

 
Hajós Alfréd 

• 53 éve, 1960-ban hunyt el Vidéky Emil 
gépészmérnök, a fogaskerék-számítás és - gyártás egyik 
nemzetközileg elismert hazai úttörője, az első magyar 
fogaskerék-monográfiák szerzője (* 1879). 

 
•••• november 13. Események, évfordulók:  

o Cukorbetegek napja 
o a Magyar Szentek emléknapja 

 
•••• 378 éve, 1635-ben Nagyszombatban ünnepélyes 

megnyitóval megkezdte működését a Pázmány Péter 
alapította egyetem. 
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•••• 138 éve, 1875-ben, november 13-án született 
Klebelsberg Kunó magyar kultúr- és 
tudománypolitikus, kultuszminiszter († 1932). 

 

 
Klebelsberg Kunó  

•••• 162 éve, 1851-ben megindult a távírószolgáltatás 
London és Párizs között. 

•••• 42 éve, 1971-ben,november 13-án megérkezett a 
Marshoz a Mariner–9, a NASA Mariner-
programjának kilencedik űrszondája, és a Mars első 
műholdja. 

 

 
Mariner–9  

•••• 23 éve, 1990-ben elkészült az első ismert World Wide 
Web oldal (Sir Tim Berners-Lee Genfben, a CERN 
magkutató központban kifejlesztette a világ első 
webböngésző programját). 

 
•••• november 14. Események, évfordulók:  

o Térinformatikai világnap 
 
• 248 éve, 1765-ben, november 14-én született Robert 

Fulton amerikai mérnök, feltaláló, az első működő 
gőzhajó alkotója († 1815). 

 

 
Fulton emlékbélyeg 

• 83 éve, 1930-ban, november 14-én született 
Edward White amerikai űrhajós (†1967). 

 

 
White űrsétája  

• 297 éve, 1716-ban, november14-én hunyt el 
Gottfried Wilhelm Leibniz  német filozófus és 
polihisztor (* 1646) 

 

 
Leibniz 

• 182 éve, 1831-ben, november 14-én hunyt el 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus, 
egyetemi tanár; a klasszikus német filozófia és a 
német idealizmus legnagyobb és legjelentősebb 
képviselője (* 1770). 

 

 
Hegel  

• 91 éve, 1922-ben az „informálni, oktatni és 
szórakoztatni” célkitűzés jegyében megkezdte 
adását a Londonban 1922. október 18-án 
megalapított British Broadcasting Corporation, 
röviden BBC, egy kvázi független brit 
közszolgálati műsorszolgáltató, amely egyben a 
világ legnagyobb ilyen jellegű intézménye. 

 

 
A BBC székháza  

• 61 éve, 1952-ben, november 14-én hunyt el Széki 
János magyar kohómérnök, egyetemi tanár (* 
1879). 

 
•••• november 15. Események, évfordulók: 

o Brazília – A Köztársaság Kikiáltásának Napja 
(1889) 

 
• 58 éve, 1955-ben Szentpéterváron (akkor: 

Leningrád) megnyitották a város jelenleg négy 
vonalból álló metróhálózatának első vonalát. 

• 23 éve, 1990-ben, november 15-én indult az STS-38 
jelű küldetés, az amerikai űrrepülőgép-program 37., az 
Atlantis űrrepülőgép hetedik repülése. 
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• 433 éve, 1580-ban, november 15-
Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629
magyar király (1620–1621), az egyik legjelent
államférfi a magyar történelemben (†

Bethlen Gábor
• 383 éve, 1630-ban, november 15

Johannes Kepler német matematikus
(*1571). 

Johannes Kepler
• 343 éve, 1670-ben, november 15

Comenius (Jan Amos Komensky
modern pedagógia atyja, „a nemzetek tanítója” (*
1592). 

Comenius  
• 113 éve, 1900-ban, november 15

László Kossuth-díjas matematikus
MTA tagja, a magyar absztrakt algebr
megalapozója († 1980). 

• 57 éve, 1956-ban alapították meg 
Közel-keleti Műszaki Egyetemet
Teknik Üniversitesi, rövidítve ODTÜ,) 
egyik legjobb műszaki egyetemét.

A "Tudás fája" az ÖDTÜ
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-én született Bethlen 
1629), megválasztott 

), az egyik legjelentősebb 
államférfi a magyar történelemben († 1629). 

 
Bethlen Gábor  
, november 15-én hunyt el 

matematikus, csillagász 

 
Johannes Kepler 

, november 15-én hunyt el 
Komensky) cseh teológus, a 

atyja, „a nemzetek tanítója” (* 

 
 

, november 15-én született Rédei 
matematikus, egyetemi tanár, az 

absztrakt algebrai iskola 

ban alapították meg Ankarában a 
szaki Egyetemet (törökül: Orta Doğu 

Üniversitesi, rövidítve ODTÜ,) Törökország 
szaki egyetemét. 

 
ÖDTÜ előtt  

• 42 éve, 1971-ben az Intel 
„16 lábas” CERDIP tokozásban a
mikroprocesszort, a cég első

Intel 4004
• 6 éve, 2007-ben, november 15

Domokos Széchenyi-nagydíjas
tanár, az MTA elnöke (1990
ban ő indította útjára a 
sorozatnyitó kötetét (* 1913

Kosáry Domokos
 
•••• november 16. Események, évfordulók

o Tolerancia napja 
 
• 2013. nov. 16. Amsler-Laffo

190. évfordulója  
(Stalden bei Brugg, Svájc, 1823. nov. 16. 
Schaffhausen, 1912. jan. 3. )
Svájci matematikus, mérnök
1848-ban doktorált Königsbergben és ugyanabban az 
évben tért vissza Svájc
gyártulajdonos, ahol finom mű
kivitelében ért el sikereket. Technikai és tudományos 
szempontból is legjelentősebb m
feltalált, síkidomok területének meghatározására 
szolgáló polár-planiméter. 

 

Amsler-Laffon
 
• 172 éve, 1841-ben, november 16

Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos
politikus, országgyűlési képvisel
 

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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 vállalat forgalomba hozta 
„16 lábas” CERDIP tokozásban az Intel 4004-es 

a cég első számítógép processzorát. 

 
Intel 4004  

ben, november 15-én hunyt el Kosáry 
nagydíjas történész, egyetemi 

elnöke (1990-1996); elnökként 1993-
 indította útjára a Magyar nagylexikon 

1913). 
 

 
Kosáry Domokos 

Események, évfordulók: 

Laffon, Jakob születésének 

(Stalden bei Brugg, Svájc, 1823. nov. 16. - 
Schaffhausen, 1912. jan. 3. ) 
Svájci matematikus, mérnök 

ban doktorált Königsbergben és ugyanabban az 
évben tért vissza Svájcba. Schaffhausen-ben 
gyártulajdonos, ahol finom művű műszerek gyakorlati 
kivitelében ért el sikereket. Technikai és tudományos 

ősebb műszere az 1856-ban 
síkidomok területének meghatározására 

 

 
Laffon 

, november 16-án született 
Kossuth Lajos idősebbik fia, 

űlési képviselő († 1914). 
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Kossuth Ferenc atyjával
• 147 éve, 1866-ban, november 16

Péter agrogeológus, a Nemzetközi Talajtani Tá
tagja († 1935). 

• 127 éve, 1886-ban, november 16
Marcell  (Marcel Riesz) matematikus, a 
Egyetem professzora, a Svéd Királyi Tudományos 
Akadémia tagja, Riesz Frigyes 
professzor testvére († 1969). 

• 57 éve, 1956-ban, november 16-
Központi Munkástanács (NBKMT) elnökének 
választották Rácz Sándort. 

 

Rácz Sándor 
• 296 éve, 1717-ben, november 16-

Rond d’Alembert francia matematikus
mérnök, enciklopédista († 1783). 

d’Alembert  
• 16 éve, 1997-ben, november 16

népszavazást Magyarországon
csatlakozásról. 

 
•••• november 17. Események, évfordulók

o dohányzás elleni nap – Füstmentes nap 
o Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesíté
o ekkortájt van a Leonidák

láthatóságának csúcspontja 
o Kongói Demokratikus Köztársaság

napja 
o Azerbajdzsán: Az újjászületés napja

 
• 223 éve, 1790-ben, november 17

Ferdinand Möbius német matematikus
1868). 
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atyjával 

, november 16-án született Treitz 
agrogeológus, a Nemzetközi Talajtani Társaság 

, november 16-án született Riesz 
(Marcel Riesz) matematikus, a svéd Lundi 

Svéd Királyi Tudományos 
 szegedi matematika-

-án a Nagy-Budapesti 
(NBKMT) elnökének 

 
  
-án született Jean le 

matematikus, filozófus, 
 

 
 

, november 16-án tartottak 
Magyarországon a NATO-

Események, évfordulók: 
Füstmentes nap – WHO 
Buda és Pest egyesítése 

Leonidák meteorraj 
 

Kongói Demokratikus Köztársaság: A hadsereg 

: Az újjászületés napja 

ovember 17-én született August 
matematikus, csillagász († 

Möbius
• 213 éve, 1800-ban az Egyesült Államok

először tartott kongresszusi ülést
Capitolium épületében. 

Capitolium
• 183 éve, 1830-ban, november 17

főrendek termében megtartotta alakuló ülését a 
Magyar Tudományos Akadémia
Teleki Józsefet, másodelnöknek 
választották. 

Teleki József
• 168 éve, 1845-ben, november 17

közgyűlését a Védegylet 
138 vidéki fiókegylet részvételével; a 
ipar védelmére 1844-ben létrehozott, 
Kázmér elnök, Teleki László
igazgató irányításával működő
igen sok tekintélyes ipartelep létesült 
(az egykori feljegyzések szerint 95

• 143 éve, 1870-ben, november 17
Rottenbiller Lipót  Pest 
1806). 

• 103 éve, 1910-ben, november
Cserháti Jenő gépészmérnök, 
Kandó Kálmánnal együtt a magyar 
munkálatok szervezésének úttör

• 43 éve, 1970-ben, november 17
űrhajó leszállt a Hold 
bocsátotta a Lunohod–
holdjárművet. 

Lunohod 
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Möbius  

Egyesült Államok kongresszusa 
ször tartott kongresszusi ülést a washingtoni 

 
Capitolium 1800-ban 

, november 17-én Pozsonyban a 
megtartotta alakuló ülését a 

Magyar Tudományos Akadémia, ahol első elnőknek 
, másodelnöknek Széchenyi Istvánt 

 
Teleki József  
, november 17-én tartotta első 

 Pest megye dísztermében, 
kegylet részvételével; a magyarországi 

ben létrehozott, Batthyány 
Teleki László alelnök és Kossuth Lajos 

űködő egyesület hatása alatt 
igen sok tekintélyes ipartelep létesült Magyarországon 
(az egykori feljegyzések szerint 95 db. csak 1845-ben!). 

, november 17-én hunyt el 
 város főpolgármestere (* 

, november 17-én hunyt el 
gépészmérnök, műegyetemi tanár, 
együtt a magyar vasútvillamosítási 

rvezésének úttörője (* 1855). 
, november 17-én a Luna–17 szovjet 

 felszínére és a Holdra 
–1 holdautót, az első 

 
 holdautó  
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• 2013. nov. 17. Pekár Dezső születésének 140. 
évfordulója  
(Arad, 1873. nov. 17. - Budapest, 1953. júl. 4. ) 
Geofizikus 
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1895-től 
Eötvös Loránd tanársegédje, 1901-től az MTA Semsey-
ösztöndíjasa. 1908-ban részt vett Eötvös Lorándnak a 
súlyos és tehetetlen tömeg arányosságát nagy 
pontossággal kimutató kísérletében. 1915-ben 
főgeofizikussá nevezték ki. 1919-től a Geofizikai 
Intézet első igazgatója. A 20-as években geofizikai 
expedíciókat vezetett Indiába és Franciaországba. A 
Beiträge zum Gesetz der Proportionalität von Trägheit 
und Gravität c. munkájával (Annalen d. Physik, 
Leipzig, 1922) Eötvös Loránddal és Fekete Jenővel 
együtt elnyerte a göttingeni egyetem Benecke-
pályadíját. Terepkutatásokhoz alkalmas kis ingát 
szerkesztett, amelyet róla Pekár-ingának neveznek. 
1922-től az MTA tagja. 1949-ben ún. "tanácskozó tag"-
gá minősítették vissza, ami gyakorlatilag az 
Akadémiából való kizárással volt egyenértékű.  

 

 
Pekár Dezső 

 
• 107 éve, 1906-ban, november 17-én született Honda 

Szóicsiró japán üzletember, a Honda megalapítója, 
1948 és 1973 között a vállalat elnöke († 1991). 

• 7 éve, 2006-ban, november 17-én hunyt el Puskás 
Ferenc (közismert becenevén Puskás Öcsi, 
Spanyolországban Pancho ) olimpiai bajnok magyar 
labdarúgó, az Aranycsapat kapitánya, a Nemzet 
Sportolója, 1958–1966 között a Real Madrid játékosa, 
majd edző, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 
által 2009-ben az év legszebb gólját szerző játékos 
kitüntetésére alapított FIFA Puskás Ferenc-díj névadója 
(* 1927). 

 
Puskás Ferenc  

• 111 éve, 1902-ben, november 17-én született Wigner 
Jenő magyar származású amerikai Nobel-díjas fizikus 
(† 1995). 

 
 

 
Wigner Jenő  

 
•••• november 18. Események, évfordulók:  

o Lett Köztársaság: A Köztársaság kikiáltásának 
napja 

o Domino Day- dominó-nap 
o Üzbegisztán: Zászló napja 
o Marokkó: Függetlenség napja 
o Litvánia, Omán nemzeti ünnepe 

 
• 1687 éve, 326-ban ezen a napon szentelték fel a régi 

római Szent Péter-bazilikát; ennek alapjaira épült a mai 
Szent Péter-bazilika 1506-1626 között, melyet 1626-
ban ugyanezen a napon szenteltek fel. 

 

 
A Szent Péter-bazilika 

• 226 éve, 1787-ben, november 18-án született Louis 
Daguerre francia vegyész, a fényképezés történetének 
egyik úttörője († 1851). 

• 193 éve, 1820-ban, november 18-án Nathaniel 
Palmer felfedezte az utolsó kontinenst, az Antarktiszt. 

• 116 éve, 1897-ben, november 18-án hunyt el 
Lechner Lajos magyar építészmérnök, az 1879-es 
árvíz által elpusztított Szeged városa Lechner tervei 
alapján épült újjá (* 1833). 

•••• 2013. nov. 18. Fialovszky Lajos születésének 115. 
évfordulója (Nagybecskerek, 1898. nov. 18. - 
Budapest, 1987. márc. 17. ) 
Geodéta 
1934-ben szerzett hadmérnöki oklevelet a budapesti 
műegyetemen. A harmincas években a Precíziós 
Szerszámgépgyár igazgatója volt. 1949-től közel 20 
éven át a Gamma, majd Magyar Optikai Művek 
vállalatánál geodéziai műszerfejlesztéssel foglalkozott. 
Nevéhez fűződik a geodéziai műszertan egyetemi 
oktatásának megindítása a földmérőmérnök képzésben. 
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület alapító tagja. A 
geodéziai műszerek fejlesztésén kívül különféle 
matematikai problémák megoldásával foglalkozott a 
geodéziában. 

• 87 éve, 1926-ban, november 18-án született Hatvany 
József mérnök, fizikus, a Közgazdaságtudományi 
Egyetem docense az MTA tagja († 1987). 
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• 68 éve, 1945-ben avatták fel Budapesten a Petőfi 
pontonhidat (pesti népnyelven a „Böske” hidat), 
amelyet a január 18-án felrobbantott Erzsébet híd 
roncsaitól északra, a Petőfi tér és a Döbrentei tér között 
állítottak fel, és (kisebb megszakítással) az újjáépített 
Lánchíd 1949. november 20-i átadásáig üzemelt. 

• 57 éve, 1956-ban ezen a napon magyar emigránsok 
egy csoportja egy hatalmas magyar zászlót tűzött ki a 
New York-i Szabadság-szoborra. 

• 51 éve, 1962-ben, november 18-án hunyt el Niels 
Bohr fizikai Nobel-díjas dán fizikus (* 1885). 

• 42 éve, 1971-ben, november 18-án hunyt el Rybár 
István fizikus, geofizikus, egyetemi professzor, az 
MTA tagja, az AUTERBAL (Automatic Eötvös-Rybár 
Balance) elnevezésű inga feltalálója (* 1886). 

 

 
Rybár István 

•••• 38 éve, 1975-ben, november 18-án hunyt el 
Zorkóczy Béla Kossuth-díjas gépészmérnök, egyetemi 
tanár (* 1898). 

 
Zorkóczy Béla szobra 

Zorkóczy Béla (Moson, 1898. március 27. – Budapest, 
1975. november 18.) fiatalon, 18–19 évesen került az 
első világháború olasz frontjára, ahol hadifogságba 
esett. Visszatérve beiratkozott a budapesti József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol 1924-
ben szerezte meg gépészmérnöki diplomáját. Végzés 
után az egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén 
maradt tanársegédként, majd 1932-től 1934-ig 
adjunktusként. Első publikációja – A hegesztés 
technológiája és korszerű alkalmazása – 1930-ban 
jelent meg a Magyar Anyagvizsgálók Közleményeiben. 
1934-ben a Hubert és Sigmund Acél- és Fémárugyár (a 
mai Kőbányai Vas- és Acélöntöde elődje) gyárfőnöke 
lett, 1937-ben műszaki igazgató, majd 1941–1944 
között vezérigazgatója volt. Ipari tevékenysége mellett 
továbbra is előadott az egyetemen. 1945-ben a Csonka 
Gépgyárban dolgozott, ahol elindította a könnyűfém-
dugattyúk gyártását (a Vörös Hadsereg számára). 1945-
től a Magyar Gyufaipari Rt-nél műszaki igazgató volt. 
1950-ben – rövid ideig – a Vasipari Kutató Intézetben 
volt osztályvezető, majd a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem Mechanikai Technológiai 
Tanszékének alapító tanszékvezetője lett. Ezt a 

munkakörét egészen 1969-es nyugdíjazásáig betöltötte. 
Közben ezzel párhuzamosan – 1962 és 1966 között – a 
Vasipari Kutató Intézet tudományos tanácsadója is volt. 
1957-ben szerezte meg a műszaki tudományok 
kandidátusa címet, akadémiai doktori címét 1976-ban, 
posztumusz kapta meg. Kiemelkedő szakmai 
munkájáért 1956-ban Kossuth-díj kitüntetést, 1958-ban 
Bánki Donát-díjat kapott. Érdemeit 1974-ben a 
Nehézipari Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktori 
címmel, a BME aranydiplomával ismerte el. Emlékére 
a Hegesztési Szakosztály 1983-ban Zorkóczy Béla-
emlékérmet alapított. A Miskolci Egyetem aulájában áll 
mellszobra, Lakatos Pál Sándor alkotása. 1994-ben 
Kecskeméten is avattak szobrot tiszteletére. 
 
Zorkóczy professzor kiemelkedő oktató tevékenységet 
folytatott, ugyanakkor tudományos tevékenysége is 
fontos volt: a mechanikai technológia számos területén 
folytatott eredményes kutató munkát. Tudományos 
munkássága középpontjában azonban végig a hegesztés 
és a hőkezelés volt. Alapító tagja volt a Gépipari 
Tudományos Egyesületnek, tagja volt a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium Műszaki Tanácsának és az 
MTA Műszaki Osztálya különböző bizottságainak, az 
Inernational Institute of Welding magyar bizottságának 
elnöke, illetve igazgatótanácsának tagja volt. 
Fontosabb művei[: 
• A hegesztés technológiája és korszerű 

alkalmazása. Magyar Anyagvizsgálók 
Közleményei, 1930/8. 

• Modern textilfestő berendezések. Magyar 
Textiltechnikusok Lapja, 1935/6. 

• Gépészeti zsebkönyv (társszerzőkkel). Budapest, 
1937. 

• Maródásálló acélok. Budapest, 1942. 
• Acélok hőkezelése. Budapest, 1949. 
• Anyagismeret bányakutató és -művelő hallgatók 

számára. Miskolc, 1950. 
• A hőkezelés technológiája. Budapest, 1951. 
• Szerkezeti anyagok technológiája II–III. Miskolc, 

1951. 
• Az öntöttvas hőkezelése. Budapest, 1952. 
• Hegesztési anyagismeret. Budapest, 1962. 
• Metallográfia és anyagvizsgálat. Budapest, 1968. 

 
•••• november 19. Események, évfordulók:  

o Monaco: Nemzeti ünnep 
o Mali: A hadsereg napja 
o Puerto Rico: Puerto Rico felfedezésének napja 

 
• 208 éve, 1805-ben, november 19-én született 

Ferdinand de Lesseps francia mérnök, diplomata, a 
Szuezi-csatorna építője († 1894). 

 
Lesseps 
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• 173 éve, 1840-ben Kossuth Lajos Pest vármegye 
közgyűlésén tartott beszédében gróf Széchenyi Istvánt 
a „legnagyobb magyarnak” nevezte. 

 

 
Széchenyi István 

• 113 éve, 1900-ban indultak el Budapest utcáin első 
gyűjt őútjukra a Csonka János konstrukciója alapján 
a Ganz-gyárban a Posta részére készített automobilok 
(hátsókerék-meghajtású háromkerekű motoros 
levélgyűjtő triciklik), az első magyar tervezésű és 
építésű motoros járművek. 

 

 
A Csonka-féle tricikli 

• 108 éve, 1905-ben megnyitották a hívők előtt a 
budapesti Szent István-templomot, a későbbi Bazilikát 
(a zárókő ünnepélyes elhelyezésére december 8-án 
került sor). 

 
Szent István-bazilika 

• 33 éve, 1980-ban, november 19-én hunyt el Szőke 
Béla gépészmérnök, feltaláló, technikatörténész, a 
műszaki tudományok kandidátusa, a Gépipari 
Tudományos Egyesület Műszaki Nagyjaink című 
könyvsorozatának elindítója (* 1894). 
 
Szőke Béla (Jósvafő, 1894. október 21. – Budapest, 
1980. november 19.) gépészmérnöki diplomáját a 
Műegyetemen szerezte 1922-ben. Pályafutását a Weiss 
Manfred Rt.-nél szerszám- és gépszerkesztőként kezdte 
(1922-1925). Ezt követően 1940-ig az Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár gépszerkesztője. 

Technikatörténészettel leginkább 1955-ös nyugdíjba 
vonulása után foglalkozott. 1972-ben a műszaki 
tudományok kandidátusa. Az első világháborúból 
hadnagyként szerelt le. Az Első Magyar Gazdasági 
Gépgyár gépszerkesztőjeként elért kiemelkedő alkotása 
a kombinált búzamosógép. A munkatársaival együtt 
tervezett botkormányos vezérmű – harántgyalugépbe 
beépítve – az 1958. évi brüsszeli világkiállításon 
nagydíjat nyert. Technikatörténészi munkája során, 
például Eötvös Loránd tudományos életének-
munkájának kutatója. 1967-ben szerkesztésében jelent 
meg a Műszaki Nagyjaink 1-3. kötete. További munkái: 
Esztergáláskor fellépő rezgések (1953), A 
forgácsolószerszámok geometriája (1966). Húgával, 
Annával grafikus öröknaptárt szerkesztett. 
A Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisában szereplő 
szabadalmi bejelentései (lajstromszám, cím):  
• 140483 Billegő kapa 
• 137537 Lamellás tengelykapcsoló 
• 137311 Dörzstárcsás hajtás 
• 111614 Síkszitahajtás 
• 111558 Mosó és tisztító gép búza és egyéb szemes  

 terményekhez 
Díjai, kitüntetései: 
• Az 1958. évi brüsszeli világkiállítás nagydíja 
• GTE Irodalmi Díj (1962 és 1965) 
• Bánki Donát-díj (1963) 
• MTESZ-díj (1975) 
 

• 302 éve, 1711-ben, november 19-én született Mihail 
Vasziljevics Lomonoszov orosz fizikus, kémikus, 
prózaíró, költő; az ő nevét viseli az 1755-ben alapított 
Moszkvai Állami Egyetem († 1765). 
 

 
Lomonoszov  

• 172 éve, 1841-ben, november 19-én született Schulek 
Frigyes magyar műépítész, műegyetemi tanár, az MTA 
tagja, Schulek János apja († 1919) 

• 132 éve, 1881-ben alapították a Budapest főváros első 
kerületi nyilvános községi leányiskoláját, a Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium jogelődjét. 

• 57 éve, 1956-ban, november 19-én született Eileen 
Collins amerikai űrhajósnő. 

 
Eileen Collins 
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• 77 éve, 1936-ban, november 19-én született Li Jüan-
ce (Yuan T. Lee) Nobel-díjas kémikus, aki születése 
50. évfordulója évében, 1986-ban vehette át a díjat, 
megosztva Polányi János és Dudley R. Herschbach 
kémikus-társaival, és aki születése 75., és Nobel-díjjal 
kitüntetése 50. évfordulóján, a Kémia Világévében 
Budapesten a Tudomány Világfóruma (WSF) 
nyitónapján tartott beszédet a Nemzetközi Tudományos 
Tanács (ICSU) elnökeként. 

 
Li Jüan-ce  

 
•••• november 20. Események, évfordulók:  

o Ifjú Zenebarátok Világnapja 
o a gyermekek jogainak világnapja, ezen a napon 

fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek 
jogairól szóló egyezményt 1989-ben 

 
o 411 éve, 1602-ben, november 20-án született Otto 

von Guericke német tudós, felfedező és politikus, 
akinek fő műve a magdeburgi féltekékkel végzett 
vákuum-kísérlete († 1686). 

 
Rajz Otto von Guericke 

fő művéről a „Magdeburgi féltekékről” 
• 231 éve, 1782-ben, november 20-án született Sina 

György bankár, nagybirtokos, mecénás, Széchenyi 
István fő támogatója az 1849-ben november 20-án 
felavatott Lánchíd megépítésében († 1856). 
 

 
Sina György 

•••• 357 éve, 1656-ban Apáczai Csere János De summa 
scholarum necessitate earumque inter Hungarorus 
barbariei causis (Az iskolák fölöttébb szükséges 
voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk 
okairól) címen és témáról mondta el beköszöntő 
beszédét a kolozsvári református kollégiumban. 

•••• 157 éve, 1856-ban, november 20-án hunyt el Bolyai 
Farkas magyar matematikus, a marosvásárhelyi 
református kollégium professzora, a Magyar Tudós 
Társaság tagja, Bolyai János édesapja (* 1775). 

 

 
Bolyai Farkas  

• 1949. november 20-án, első megnyitásának századik 
évfordulóján ismét átadták a forgalomnak az 
újjáépített budapesti Lánchidat. Egy amerikai írónő 
az 1930-as években így mutatta be útikönyve 
olvasóinak Budapest büszkeségét: ”…Azért nevezik 
Lánchídnak, mert a függőhidat láncszerkezet tartja, a 
maga nemében az első volt Európában. Amikor 
Széchenyi István a Pestet és Budát összekötő híd 
építését kezdeményezte (1838-ban), őrült tervnek 
tartották. A Lánchíd építésekor iszonyú nehézségekkel 
kellett megküzdeni a folyón levonuló jég miatt, és 
amikor 1849-ben megnyitották, a világ nyolcadik 
csodájaként ünnepelték. Mindenkinek, aki áthaladt 
rajta, nemesnek és közembernek egyaránt, hídpénzt 
kellett fizetnie, ez a szabály először itt lépett életbe! ...” 

• 2013. nov. 20. Hall, Edwin Herbert halálának 75. 
évfordulója (Great Falls, Maine, USA, 1855. nov. 7. - 
Cambridge, Massachusetts, 1938. nov. 20.)  

 

 
Hall, Edwin Herbert 

Amerikai fizikus 
A róla elnevezett effektust 24 éves korában, doktori 
disszertációján dolgozva fedezte fel a Johns Hopkins 
Egyetemen Baltimore-ban, és 1880-ban publikálta az 
American Journal of Science-ben, Európában pedig a 
Philosophical Magazine-ben. Felfedezése gyorsan 
elterjedt, de csak a huszadik század második felében 
talált széleskörű alkalmazásra. Eredetileg aranyfüst 
lemezből vágott és üveglemezre helyezett, téglalap 
alakú vezetőn mutatta ki, hogy az árammal átjárt 
vezetőlapon, ha az áram irányára merőleges mágneses 
térbe helyezzük, a mágneses térre és az áramra egyaránt 
merőleges irányban elektromos potenciálkülönbség lép 
fel. Ezt nevezzük Hall feszültségnek. Ma már rengeteg 
alkalmazása van ennek a nemcsak fémekben, de 
félvezetőkben és ionizált gázokban is tapasztalható 
jelenségnek. Az alacsony hőmérsékleten és erős 
mágneses térben jelentkező kvantum-Hall-effektus a 
modern kutatások egyik kedvenc területe. Edwin Hall, 
mint a Harvard Egyetem professzora, később számos 
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tankönyv és laboratóriumi kézikönyv szerz
ismertté a fizikusok és a fizikát tanuló egyetemisták 
körében az Egyesült Államokban. [Dr. Radnai Gyula 
ELFT] 

• 78 éve, 1935-ben, november 20
Makovecz Imre magyar műépítész
az organikus építészet kiemelkedő hazai alkotój

• 28 éve, 1985-ben jelent meg a 
1.0 (eredetileg csak Windows), a számítástechnikában
Microsoft Windows grafikus felhasználói felület
legelső verziója, egy új szoftverkörnyezetet
személyi számítógépekre. 

 

Windows 1.0
 

 
•••• november 21. Események, évfordulók

o A Televíziózás nemzetközi napja
o A filozófia napja 

 
•••• 2013. nov. 21. Simon Sándor sz

évfordulója  
(Szikszó, 1923. nov. 21. - Miskolc, 1989. aug. 20.) 
Kohómérnök, egyetemi tanár 
Miskolcon végzett a Fa- és Fémipari Szakiskolában, a 
felsőipariskolát Marosvásárhelyen fejezte be 1944
1944-től a Diósgyőri Vasgyárban dolgozot
Moszkvai Acél Intézetben volt aspiráns. 1955
Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen oktatott, 
1960-tól 1988-ig a vaskohászati tanszék vezet
1972-78 között rektor. Működése alatt a tanszék az 
ország vaskohászatának jelentős szak
bázisává fejlődött. 1976-tól az MTA tagja.

 

Simon Sándor
•••• 2013. nov. 21. Hankó Vilmos halálának 90. 

évfordulója  
(Parajd, 1854. márc. 2. - Budapest, 1923. nov. 21. )
Kémikus, ismeretterjesztő 
A kolozsvári egyetemen tanári oklevelet nyert. 1
a dévai reáliskolában tanár. 1879
Kirchhoff és Liebig laboratóriumainak tanulmányozása 
végett külföldi tanulmányutat tett. 1885
II. ker. főreáliskola tanára, 1907-tő
ásványvízelemzéssel foglalkozott. Sokat tett a 
természettudományok, különösen a kémia 
népszerűsítése érdekében. Leghatásosabb vállalkozása 
az Universum évkönyv volt. "Egy elfelejtett magyar 
találmány" címmel 1894-ben a Természettudományi 
Közlönyben ő hívta fel a figyelm
szódavízgyártó készülékére, melyet ma már a hazai 
szódavízgyártás első gépeként tartunk számon.
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tankönyv és laboratóriumi kézikönyv szerzőjeként vált 
ismertté a fizikusok és a fizikát tanuló egyetemisták 
körében az Egyesült Államokban. [Dr. Radnai Gyula – 

, november 20-án született 
űépítész, közíró, politikus, 

kiemelkedő hazai alkotója. 
ben jelent meg a Microsoft Windows 

számítástechnikában a 
grafikus felhasználói felület 
szoftverkörnyezetet biztosítva 

 
Windows 1.0 

Események, évfordulók:  
nemzetközi napja 

2013. nov. 21. Simon Sándor születésének 90. 

Miskolc, 1989. aug. 20.)  

és Fémipari Szakiskolában, a 
ipariskolát Marosvásárhelyen fejezte be 1944-ben. 

ri Vasgyárban dolgozott. 1951-től a 
Moszkvai Acél Intézetben volt aspiráns. 1955-től 

űszaki Egyetemen oktatott, 
ig a vaskohászati tanszék vezetője volt, 

űködése alatt a tanszék az 
ős szakmai-tudományos 

tól az MTA tagja. 

 
Simon Sándor 

2013. nov. 21. Hankó Vilmos halálának 90. 

Budapest, 1923. nov. 21. ) 

A kolozsvári egyetemen tanári oklevelet nyert. 1877-től 
a dévai reáliskolában tanár. 1879-ben Bunsen, 

laboratóriumainak tanulmányozása 
végett külföldi tanulmányutat tett. 1885-től a budapesti 

től igazgatója. Főként 
éssel foglalkozott. Sokat tett a 

természettudományok, különösen a kémia 
sítése érdekében. Leghatásosabb vállalkozása 

az Universum évkönyv volt. "Egy elfelejtett magyar 
ben a Természettudományi 

 hívta fel a figyelmet Jedlik Ányos 
szódavízgyártó készülékére, melyet ma már a hazai 

 gépeként tartunk számon. 

Hankó Vilmos
•••• 2013. nov. 21. Herrich Károly halálának 125. 

évfordulója  
(Makó, 1818. dec. 4. - Budapest, 1888. nov. 21.) 
Vízépítő mérnök 
Felsőfokú tanulmányait Pozsonyban és a pesti egyetem 
mérnöki intézetében (Institutum Geometricum) 
végezte. 1847-től a Tisza-szabályozásnál a fels
szakasz osztálymérnöke volt. A 
1850-től a Tisza-szabályozási bizottmány f
1857-től a központi felügyelő
1863-ban több tervváltozatot dolgozott ki a tisza
öntöző- és hajózócsatornára, 1867
osztálytanácsos, majd 1869
központi bizottságánál mint m
vezető szerepet a Tisza-szabályozásban; újjászervezte a 
Tiszavölgyi Társulatot (1877
azonban nem voltak elegend
árvízkatasztrófa elhárítására. Els
mezőgazdasági vízgazdálkodást szervezte.

Herrich
• 123 éve, 1890-ben, november 21

Gyula Kossuth-díjas vegyészmérnök, közgazdász, 
politikus, az MTA tagja († 1970

• 108 éve, 1905-ben jelent meg
ben Albert Einstein negyedik dolgozata
test tehetetlensége az energiájától?”
a relativitás axiómájának újabb következményét 
mutatta meg, híres egyenletét, mely szerint a test 
energiája (E) megegyezik a tömegének 
fénysebesség (c) négyzetének s

Einstein-emlékbélyeg

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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Hankó Vilmos 

Herrich Károly halálának 125. 

Budapest, 1888. nov. 21.)  

fokú tanulmányait Pozsonyban és a pesti egyetem 
mérnöki intézetében (Institutum Geometricum) 

szabályozásnál a felső-tiszai 
szakasz osztálymérnöke volt. A szabadságharc után 

szabályozási bizottmány főmérnöke, 
l a központi felügyelőség ideiglenes főnöke lett, 

ban több tervváltozatot dolgozott ki a tisza-körösi 
és hajózócsatornára, 1867-ben mint miniszteri 

majd 1869-től a Tisza-szabályozás 
központi bizottságánál mint műszaki tanácsos vitt 

szabályozásban; újjászervezte a 
Tiszavölgyi Társulatot (1877-78). Az elért eredmények 
azonban nem voltak elegendők az 1879-i szegedi 

a elhárítására. Első volt hazánkban, aki a 
gazdasági vízgazdálkodást szervezte. 

 

 
Herrich Károly 

ben, november 21-én született Hevesi 
vegyészmérnök, közgazdász, 

1970). 
ben jelent meg az Annalen der Physik-

gyedik dolgozata „Függ-e a 
test tehetetlensége az energiájától?” címmel, és benne 
a relativitás axiómájának újabb következményét 
mutatta meg, híres egyenletét, mely szerint a test 

megegyezik a tömegének (m) és a 
négyzetének szorzatával: E = mc2. 

 

 
emlékbélyeg 
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•••• 97 éve, 1916-ban, november 21-én elhunyt 
József magyar király, osztrák császár
Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója (*

 

I. Ferenc József
•••• 57 éve, 1956-ban, november 21

magyar kormány hosszú tárgyalások után 
megállapodást köt a jugoszláv követségen menedéket 
kapott magyar politikusok sorsáról, amelyben a 
kormány írásos garanciát ad, hogy 
nem fogják felelőségre vonni, szabadon hazatérhetnek 
otthonukba. 

•••• 57 éve, 1956-ban Budapesten a Kossuth Klubban 
létrehozták a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsát
amelynek elnöke Kodály Zoltán
György földrajztudós lett. 

•••• 52 éve, 1961-ben, november 21
Ferenc magyar sporttörténész, tanár, aki az 
amszterdami olimpián Az olimpiai játékok története
című munkájával szellemi olimpiai
és a Magyar valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
tagjaként elévülhetetlen érdemeket szerzett az olimpiai 
eszme terjesztésében (* 1885). 

•••• 136 éve, 1877-ben Thomas Alva Edison
fonográf-találmányát, egy olyan gépét, amely képes 
hangot rögzíteni, beszédet, éneket, zenét felvenni és azt 
ismételten visszaadni. 

 

Thomas Edison
•••• 41 éve, 1972-ben, november 21

Albert  Kossuth-díjas magyar 
torlósugár-hajtómű feltalálója, az MTA levelez
(* 1881). 

• 33 éve, 1980-ban, november 21
László Kossuth-díjas matematikus
MTA tagja, a magyar absztrakt algebrai
megalapozója (* 1900). 

• 22 éve, 1991-ben, november 21
Julius Zassenhaus német matematikus, a számítógépes 
algebra egyik úttörője (* 1912). 

 
•••• november 22. Események, évfordulók

o a Magyar Közoktatás Napja
1991 óta 

o Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek 
védőszentje 

o Libanoni Köztársaság: Függetlenség kikiáltása
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én elhunyt I. Ferenc 
osztrák császár, cseh király, az 

uralkodója (* 1830). 

 
I. Ferenc József 

ban, november 21-én a jugoszláv és a 
hosszú tárgyalások után 

a jugoszláv követségen menedéket 
kapott magyar politikusok sorsáról, amelyben a Kádár-

írásos garanciát ad, hogy Nagy Imrét és társait 
ségre vonni, szabadon hazatérhetnek 

a Kossuth Klubban 
Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsát, 

Kodály Zoltán, főtitkára Markos 

ben, november 21-én hunyt el Mező 
magyar sporttörténész, tanár, aki az 1928-as 

Az olimpiai játékok története 
szellemi olimpiai bajnokságot nyert, 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
tagjaként elévülhetetlen érdemeket szerzett az olimpiai 

Thomas Alva Edison bejelentette 
egy olyan gépét, amely képes 

hangot rögzíteni, beszédet, éneket, zenét felvenni és azt 

 
Thomas Edison 

ben, november 21-én hunyt el Fonó 
magyar gépészmérnök, a 
lója, az MTA levelező tagja 

ban, november 21-én hunyt el Rédei 
matematikus, egyetemi tanár, az 

absztrakt algebrai iskola 

, november 21-én hunyt el Hans 
matematikus, a számítógépes 

Események, évfordulók: 
Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 

napja: Szent Cecília a zenészek 

: Függetlenség kikiáltása 

• 516 éve, 1497-ben kerülte meg 
Jóreménység fokát. 

 

Vasco da Gama
• 153 éve, 1860-ban, november 22

Karlovszky Geyza gyógyszervegyész, 
tanársegédje, az idegbántalmak elleni rubidium
ammóniumbromid előállítója, 
Közlöny szerkesztője († 1936

• 57 éve, 1956-ban, november 22
követség épületét a kapott írásos garanciák alapján 
elhagyó Nagy Imrét és társait a megállapodást 
megszegve elrabolták a megszálló szovjet csapatok
és mátyásföldi parancsnokságukra vitték.

• 57 éve, 1956-ban, november 22
megkezdődtek a XVI. nyári olimpiai játékok
december 8-ig tartó rendezvényei; az ünnepi megnyitón 
a magyar versenyzők fekete szalaggal átkötött 
címert viseltek, magyar zászlóként
trikolor  lobogott. 

• 32 éve, 1981-ben, november 22
Adolf Krebs német származású 
1953-ban Nobel-díjjal tüntettek ki a 
(más néven Szent-Györgyi
egyik felfedezőjeként (* 1900

• 28 éve, 1985-ben felavatták az 
szakaszát, mely Budapestet

• 18 éve, 1995-ben mutatták be az 
Államokban és Kanadában
(Toy Story) amerikai számítógép
Pixar Animation Studios készítésében és a 
Pictures forgalmazásában; a film a mozi történetének 
első, teljes egészében számítógéppel
estés produkciója, s ezért 
különdíjban részesült az 1996

 
•••• november 23. Események, évfordulók
 
• 397 éve, 1616-ben, november 23

Wallis angol matematikus. Neki tulajdonítják 
bevezetését a végtelen jelölésére (†

John Wallis

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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ben kerülte meg Vasco da Gama a 

 
Vasco da Gama 

, november 22-én született 
gyógyszervegyész, Than Károly 

tanársegédje, az idegbántalmak elleni rubidium-
őállítója, 1892-től a Gyógyszerészi 

1936). 
ban, november 22-én a jugoszláv 

követség épületét a kapott írásos garanciák alapján 
és társait a megállapodást 

elrabolták a megszálló szovjet csapatok, 
snokságukra vitték. 

ban, november 22-én Melbourne-ben 
XVI. nyári olimpiai játékok  

tartó rendezvényei; az ünnepi megnyitón 
ők fekete szalaggal átkötött Kossuth-

magyar zászlóként pedig a lyukas 

, november 22-én hunyt el Sir Hans 
származású angol biokémikus, akit 

tüntettek ki a citromsavciklus 
Györgyi–Krebs-ciklus, citrátkör) 

1900). 
ben felavatták az M5 autópálya első 

 és Ócsát köti össze. 
ben mutatták be az Egyesült 

Kanadában a Toy Story – Játékháború 
számítógép-animációs filmet a 

készítésében és a Walt Disney 
forgalmazásában; a film a mozi történetének 

számítógéppel alkotott egész 
dukciója, s ezért John Lasseter, a rendező 

1996-os Oscar-gálán. 

Események, évfordulók:  

, november 23-án született John 
angol matematikus. Neki tulajdonítják a „∞”  jel 

bevezetését a végtelen jelölésére († 1703). 
 

 
John Wallis 
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• 176 éve, 1837-ben, november 23-án született 
Johannes Diderik van der Waals Nobel-díjas holland 
fizikus, a termodinamika egyik úttörője, a gázok és 
folyadékok állapotegyenletének megalkotója (van der 
Waals-egyenlet) († 1923). 

 

 
van der Waals 

• 157 éve, 1856-ban, november 23-án hunyt el 
Keczkés Károly magyar vízépítő mérnök, a Duna 
feltérképezésének úttörője (* 1789). 

• 141 éve, 1872-ben, november 23-án született 
Schimanek Emil Kossuth-díjas magyar gépészmérnök, 
egyetemi tanár († 1955). 

• 123 éve, 1890-ben, november 23-án hunyt el Schenzl 
Guidó meteorológus, akadémikus, a Magyar 
Meteorológiai és Földdelejességi Intézet létrehozója és 
első igazgatója. (* 1823). 

 
•••• november 24. Események, évfordulók: 

 
•••• 2013. nov. 24. Kürti Miklós (Kurti, Nicholas) 

halálának 15. évfordulója (Budapest, 1908. máj. 14. - 
Oxford, Anglia, 1998. nov. 24. ) 

 

 
Kürti Miklós 

Magyar születésű angol kísérleti fizikus 
A Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, egy 
évvel Teller Ede után. (Csak négy hónappal volt 
fiatalabb, mint Teller, akit azonban szülei egy évvel 
korábban iratták be az iskolába.) Párizsban és Berlinben 
járt egyetemre, itt doktorált 1931-ben 
alacsonyhőmérséklet fizikai témából, Franz Simon 
témavezetésével. Még ebben az évben Franz Simon 
sikeresen megpályázott egy tanári állást az akkor 
Németországhoz tartozó Breslau (Boroszló, Wroclaw) 
műszaki egyetemén, tanársegédként magával vitte Kürti 
Miklóst is. Hitler hatalomra jutása után mindketten 
jobbnak látták elhagyni Németországot. Angliába 
mentek, Oxfordban, a Clarendon Laboratory-ban 
kaptak állást. Kürti 1939-ben megkapta a brit 
állampolgárságot és a második világháború alatt 
bevonták az angliai titkos atomkutatási programba. 
Franz Simonnal 1945 után is folytatták közös 
alacsonyhőmérséklet-fizikai kutatásaikat. 1956-ban 

nekik sikerült először elérniük az egymilliomod 
kelvines "hőmérsékleti álomhatárt". Sajnos Simon 
ebben az évben meghalt, Kürtit viszont a Royal Society 
(az angol tudományos akadémia) tagjává választották. 
Az USA több egyetemére is meghívták, hogy 
megismertesse őket az általa alkalmazott nukleáris 
mágneses hűtés elvével és gyakorlatával. Hobbija, 
kedvenc témája volt a kulináris problémák fizikai 
megközelítése és megoldása, erről nemcsak Angliában, 
de 1970-től Magyarországon is tartott nagy 
érdeklődéssel kísért előadásokat "Fizikus a konyhában" 
címmel. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti 
tagjaként többször is járt itthon. Hosszú életének 
befejeztével hamvai hazakerültek, sírja ma már 
Budapesten, a Kerepesi úti temetőben található.[Dr. 
Radnai Gyula - ELFT] 

• 28 éve, 1985-ben, november 24-én hunyt el Bíró 
László József, a golyóstoll feltalálója, akinek 
születésnapja (szeptember 29-e) 1986-tól a Feltalálók 
Napja (Dia del Inventor) Argentínában, illetve az 
Argentin Feltalálók Napja (* 1899). 

 
Bíró László József 

•••• 92 éve, 1921-ben, november 24-én született Herbert 
Frank York  amerikai atomfizikus, a Manhattan terv 
résztvevője (†2009).  

•••• 87 éve, 1926-ban, november 24-én született Tsung-
Dao Lee Nobel-díjas (1957) kínai – amerikai fizikus, a 
nagyenergiájú részecskefizika, a szimmetriaelvek és a 
statisztikus fizika kutatója. 

•••• 67 éve, 1946-ban, november 24-én hunyt el Moholy-
Nagy László magyar fotográfus, konstruktivista festő, 
ipari formatervező, a Bauhaus iskola kiemelkedő 
tanára, a kísérleti filmek egyik magyar úttörője (* 
1895). 
 
Moholy-Nagy László, született: Weisz László 
(Bácsborsód, 1895. július 20. – Chicago, 1946. 
november 24.) Miután édesapja, Weisz Lipót az ő 
születése idején hagyta el a családot, 1910-ben 
nagybátyja, dr. Nagy Gusztáv pártfogásába vette az apa 
nélkül maradt családot. Ő és testvérei is Moholra, majd 
1905-ben Szegedre költöztek, ahol az Állami 
Főgimnáziumba íratták, (melyben Babits Mihály is 
tanította). Vezetéknevét bár megörökölte, 1910-ben 
nagybátyja tiszteletére, ő és testvérei vezetéknevüket 
Nagy-ra változtatták. 
 
Első művészi próbálkozásai sikeresnek bizonyulnak, 
1913-ban a Szegedi Napló néhány költeményét 
leközölte. Az érettségi után Budapestre költözött, ahol 
jogot kezdett tanulni, de a világháború közbeszólt, 
1916-ban tüzérségi megfigyelőnek sorozták be a 
Magyar Királyi Hadseregbe. A keleti frontra 
vezényelték, ahol több száz rajzot készített a frontélet 
mindennapjairól, kitépett lapokra, tábori 
levelezőlapokra, melyeket kezdetben a frontról, majd 
miután 1917-ben megsebesült, az ogyesszai katonai 
kórházból küldözgetett haza. 
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Miután 1918-ban leszerelt, hazatért Budapestre 
folytatni jogi tanulmányait, de záróvizsgáit már nem 
tette le, a félév végén otthagyta az egyetemet. Még 
ebben az évben mutatkozott be először a nagyközönség 
előtt, műveit a Hadviselt Művészek című kiállítás 
keretében állították ki. Ebben az időben a festészet 
mellett a Jelenkor című újságba is írogatott. 
 
1919 márciusában ő is aláírta a magyar aktivisták közös 
forradalmi nyilatkozatát, de a Tanácsköztársaság 
eseményeiben nem vett részt. Időközben ismét nevet 
változtatott, vezetékneve elé odabiggyesztette szeretett 
nagybátyja lakóhelyének, Moholnak a nevét is, így 
innentől kezdve rajzait, festményeit és egyéb műveit 
már a „Moholy-Nagy” (ejtsd: moholi) szignóval látta 
el. A forradalom bukása után a retorzióktól tartva 
Bécsbe menekült, ahol hamarosan csatlakozott 
Kassákhoz és a többi emigráns magyar művészhez, 
íróhoz, velük együtt utazott tovább Berlinbe 1920 
elején. 1920 áprilisában Berlinben ismerkedett meg 
Lucia Schultz-cal, későbbi feleségével, ő vezette be a 
fotográfia művészi világába. 1921-ben házasodtak 
össze. 1922 februárjában a Der Sturm galériában Péri 
Lászlóval közösen rendezett kiállítása zajos sikert 
aratott, neve hamar ismertté vált szerte a városban és az 
országban. Szintén ebben az évben jelent meg 
Kassákkal közösen szerkesztett írása, az Új művészek 
könyve. Moholy-Nagy művészeti illusztrációs anyaggal 
látta el Kassák Lajost és Kállai Ernőt. (Ma, Tett, Die 
Aktion, Der Sturm folyóiratok). 
 
A sikernek tudható be, hogy Walter Gropius őt kérte fel 
1923-ban a távozó Johannes Itten helyére a Bauhaus 
oktatói közé. Olyan nevek közé csöppent, mint Paul 
Klee, Vaszilij Kandinszkij, Oskar Schlemmer, és bár 
mellettük ő ismeretlennek számított, mégis a Bauhaus 
eszmeiségének egyik védjegyévé vált. 1921 és 1928 
között két könyvet is írt, Festészet, fényképészet, film 
(1925) valamint Az anyagtól az építészetig (1927) 
címmel, illetve a Bauhaus színháza című kötet 
társszerzője is volt. 
 
1928 mozgalmas év volt az életében, Walter Gropius-
szal együtt otthagyta a Bauhaust, elvált feleségétől, 
Luciától, visszaköltözött Berlinbe, ahol fotográfiai, 
tipográfiai és reklámgrafikai munkákat vállalt, 
miközben színházi díszleteket is tervezett (Hoffmann 
meséi, Berlini kalmár, Pillangókisasszony), 
szabadidejében pedig fény-alakítási problémákkal 
foglalkozott. 
 
1929-ben belekóstol a filmezésbe, leforgatja élete első 
nagyobb lélegzetű filmjét Marseille, régi kikötő címen. 
1931-ben a fény-alakítási problémák mintegy 
megoldásaként alkotja meg a fény-tér-modulátort 
(Lichtrequisit), mely egy kinetikus plasztika, fém és 
műanyag szobor – a rá vetülő fény pedig a környező 
falakon színes fényjátékot teremtett. Ez ihlette Fekete-
fehér-szürke (1932) és a Nagyvárosi cigányok (1932) 
című filmjeit is. 
 
1931 végén ismerte meg Sybille Pietzscht, akivel 1933-
ban házasodtak össze, első lányuk, Hattula is ebben az 
évben született. A nácizmus előretörése miatt 1934-ben 
Amszterdamba költöztek, ahol Moholy-Nagy egy helyi 
nyomda tipográfiai tanácsadójaként helyezkedett el. A 
munkahelyén foglalkozott életében először színes 

fotográfiával. Második lánya, Claudia (1934) itt 
született. Mivel nem érezték túlzottan jól magukat, 
1935 májusában Londonba költöztek tovább, ahol már 
egy sokkal izgalmasabb élet várta. A design szinte 
minden területén kipróbálta magát, a kirakattervezéstől 
egészen a filmdíszlet-tervezésig (a szintén magyar 
származású Korda Sándor Eljövendő dolgok c. 
filmjéhez) mindenbe belekóstolt, miközben három 
fotóalbuma is megjelent. 1936-ban az egyik aláírója 
Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztumának. 
 
1937 nyarán Walter Gropius javaslatára felkérték az 
időközben a tengerentúlra áttelepült Bauhaus iskola, új 
nevén a New Bauhaus irányítására. Júliusban költöztek 
át Amerikába, a főiskola 1937 októberében nyitotta 
meg kapuit Chicagóban. Korábbi aggodalmai 1938-ban 
beigazolódtak, mikor alkotásait „elfajzott művészetnek” 
minősítették és az összes német galériából és 
múzeumból eltávolították. 
 
1939-ben Moholy-Nagy néhány munkatársával, 
komoly tőke nélkül alapította meg a School of Design 
intézetet szintén Chicagóban, mely Institute of Design 
néven 1944-ben főiskolai rangra emelkedett. Az 
intézménynek egészen két évvel később bekövetkezett 
haláláig vezetője volt. Több rosszullét után 1945-ben 
került először kórházba, ahol az orvosok leukémiát 
diagnosztizáltak nála. Mivel a kor még nem ismert 
semmiféle gyógymódot a betegség leküzdésére, alig 
több mint egy évvel a szintén leukémiában 
megbetegedett Bartók Béla halála után, 1946. 
november 24-én ő is elhunyt. Hamvait Chicagóban 
temették el, sírja felett Walter Gropius mondott 
gyászbeszédet. 
 
1947-ben Vision in Motion címmel jelent meg Moholy-
Nagy László posztumusz munkája, mely pedagógiai 
programjának, művészeti célkitűzéseinek összességét 
foglalja magában. A 2006-ban a 125 éves Magyar 
Iparművészeti Egyetem fölvette Moholy-Nagy László 
nevét és Moholy-Nagy Művészeti Egyetemként 
működik tovább. 

• 381 éve, 1632-ben, november 24-énszületett Baruch 
Spinoza holland filozófus († 1677). 

 

 
Baruch Spinoza 

 
•••• november 25. Események, évfordulók:  

o a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 (MLSZ) 
(1993 óta) 

o Suriname: Függetlenség napja 
o Bosznia-Hercegovina nemzeti ünnepe 
o A nők elleni erőszak megszüntetésének 

világnapja 
 
• 247 éve, 1766-ban, november 25-én hunyt el Johann 

Maria Farina  német illatszergyártó, a kölni víz 
feltalálója (* 1685). 
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• 211 éve, 1802-ben alapította meg Széchényi Ferenc a 
nevét viselő Országos Széchényi Könyvtárat, a 
Magyar Nemzeti Könyvtárat, amely mára a kéziratos 
kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az 
elektronikus kiadványokig terjedő legnagyobb hazai 
közgyűjtemény. 

• 146 éve, 1867-ben Alfred Bernhard Nobel mérnök, 
kémikus, feltaláló szabadalmaztatta az 1866-ban a 
németországi Hamburg melletti Krümmelben általa 
feltalált dinamitot . 

 

 
Nobel Alfréd 

• 142 éve, 1871-ben, november 25-én született Pöschl 
Imre  gépészmérnök, műegyetemi tanár († 1963). 

• 2013. nov. 25. Putnoky László (Putnoki) 
születésének 125. évfordulója (Felsőkázsmárk, 1888. 
nov. 25. - Budapest, 1948. szept. 9.) 
Vegyészmérnök, műegyetemi tanár 
Vegyészmérnöki tanulmányait Karlsruhéban végezte 
1911-ben. Műszaki doktori disszertációjának készítését 
Liverpoolban kezdte, majd Manchesterben Rutherford, 
Geiger és Hevesy György mellett részt vett az urán-
izotópokkal kapcsolatos kutatásokban. Utóbb 
Párizsban, majd ismét Karlsruhéban dolgozott, s Haber 
munkatársaként itt szerezte meg műszaki doktori 
oklevelét 1913-ban. Magyarországra visszatérve a 
budapesti műegyetemen 1918-tól a szervetlen kémia 
tanszék tanára. Főbb kutatási területei: az aktív kovasav 
tulajdonságainak vizsgálata, a bauxitok különböző 
komponenseinek dúsítása és a bauxitok feltárása 
fémalumínium előállítása érdekében, zománcok 
összetételeinek és tulajdonságainak vizsgálata, a hazai 
nyersanyagok felhasználása finom üvegáruk 
előállításában. 

 

 
Putnoky László 

 
• 97 éve, 1916-ban, november 25-én Albert Einstein az 

általános relativitáselméletet előadássorozatban adta elő 
a Porosz Tudományos Akadémián. 

 

 
Albert Einstein 

• 86 éve, 1927-ben, november 25-én a Bethlen István 
miniszterelnök benyújtotta javaslatra a képviselőház 
után a felsőház is elfogadta az 1927. évi XXXI. 
törvénycikket " március tizenötödikének nemzeti 
ünneppé nyilvánításáról"  , valamint ugyanezen napon 
az 1927. évi XXXII. törvénycikket " Kossuth Lajos 
örök érdemeinek és emlékének törvénybeiktatásáról",  
amelyek az Országos Törvénytárban december 28-án 
kihirdettettek. 

• 52 éve, 1961-ben állt szolgálatba az USS Enterprise, 
a világ első nukleáris repülőgép-hordozója, melyet 
az USA haditengerészete üzemeltet. 

• 38 éve, 1975-ben, november 25-én hunyt el Benedikt 
Ottó Kossuth-díjas villamosmérnök, műegyetemi tanár, 
az MTA tagja, az MTA Automatizálási Kutató Intézet 
egyik alapítója és első igazgatója (* 1897). 

• 21 éve, 1992-ben, november 25-én a csehszlovák 
parlament úgy döntött, hogy 1993. január 1-jével az 
ország szétválik Csehországra és Szlovákiára. 

 
•••• november 26. Események, évfordulók:  
 
• 177 éve, 1836-ban, november 26-án hunyt el John 

Loudon McAdam skót mérnök, útfelügyelő, a róla 
elnevezett makadámút atyja (* 1756). 

 

 
McAdam 

• 137 éve, 1876-ban, november 26-án született Willis 
Carrier  amerikai mérnök, feltaláló, a modern 
légkondicionálás atyja († 1950). 

 

 
Willis Carrier 
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•••• 2013. nov. 26. Massány Ernő születésének 135. 
évfordulója (Kispalugya, 1878. nov. 26. - Budapest, 
1946. jún. 3. [jan. 20. / júl. 2.] ) 
Meteorológus, légügyi szakértő, csillagász 
A budapesti egyetemen szerzett tanári oklevelet. 1902-
től az Országos Meteorológiai Intézet munkatársa. 
Jelentős szerepe volt a műszeres meteorológiai 
léggömbök magyarországi felbocsátásának 
megszervezésében 1917-ben nyugdíjba ment, ekkor 
átvette az albertfalvai repülőgépgyár igazgatását. 1927-
től újból a Meteorológiai Intézet prognózisosztályának 
a vezetője 1943-ban igazgató helyettesi címmel 
nyugdíjba vonult. Részt vett a Magyar Aero Club, majd 
a Magyar Aero Szövetség megalakításában. 1911-ben a 
Magyar Automobil és Avitikai Szemlét, 1913-tól 1917-
ig az Aero c. lapot szerkesztette. Az ógyallai 
asztrofizikai obszervatóriumban Jupiter - észleléseket 
készített, és a felhősávok periodikus változásait 
tanulmányozta, utóbb üstökös megfigyeléseket is 
végzett. Igen tevékeny és értékes tudománynépszerűsítő 
munkát folytatott. [Bartha Lajos -ELFT] 

•••• 72 éve, 1941-ben, november 26-án megindult Pearl 
Harbor  felé az 1. japán légiflotta. 

• 48 éve, 1965-ben Franciaország a világon hatodik 
országként saját fejlesztésű Diamant–A 
hordozórakétával elindította az Astérix műholdat. 

 

 
Astérix 

 
•••• november 27. Események, évfordulók:  

o a véradók napja Magyarországon (1988 óta), 
annak emlékére, hogy először 1957. november 
27-én adtak át kitüntetéseket véradásért. 

o A Nobel-díj alapításának napja 
 
• 312 éve, 1701-ben, november 27-én született Anders 

Celsius svéd fizikus, csillagász a a Celsius-skála 
megalkotója († 1744). 

• 171 éve, 1842-ben Széchenyi István gróf beszéde 
Magyar Tudományos Akadémia ünnepélyes közűlésén, 
amelyben a magyar nyelv kisebbségek közötti 
erőszakos terjesztése veszélyére figyelmeztetett. 

 

 
Széchenyi István 

 

• 166 éve, 1847-ben Kossuth Lajos Pest vármegye 
követeként tett válaszfelirati indítványa az évenként 
Pesten tartandó országgyűlésért és a nemzet 
képviselőinek felelős parlamentáris kormányért 
többséget kapott. 

 

 
Kossuth Lajos 

• 2013. nov. 27. Rowland, Henry Augustus 
születésének 165. évfordulója (Honesdale, 
Pennsylvania, USA, 1848. nov. 27. - Baltimore, 1901. 
ápr. 16. ) 
Amerikai fizikus 
Az ohioi Wooster Egyetemen tanított. Néhány korai 
tanulmányát J. C. Maxwell tette közzé. 1876-ban nyerte 
el a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem fizika 
tanszékének vezetői posztját. A tanszék elfoglalása 
előtt egyéves berlini tanulmányúton, Helmholtz mellett 
az elektromos töltésű testek mozgása során keltett 
mágneses teret vizsgálta. Baltimore-ba visszatérve 
újból meghatározta a hő mechanikai egyenértékét, 
pontosabban, mint az első méréseket végző J.P. Joule. 
Legfontosabb eredményeit a fény optikai rácson való 
elhajlásával kapcsolatban érte el. Az új, 
nagypontosságú osztógépével készített optikai rácsok a 
csillagászati spektroszkópia fontos eszközei lettek. Ő 
maga a Nap színképének pontosabb és részletesebb 
felmérését végezte (1888). 1899 és 1901 között az 
Amerikai Fizikai Társaság elnöke volt. Nevét a Hold 
túlsó félgömbjének egyik krátere, és a 10557. sz. 
kisbolygó őrzi. Számos szakegyesület tiszteletbeli tagja 
volt.[Bartha Lajos -ELFT] 

 

 
Rowland, Henry Augustus 

 
• 121 éve, 1892-ben elkezdi működését a kolozsvári 

első telefonközpont 62 előfizetővel. 
 

• 118 éve, 1895-ben, november 27-én Alfred Nobel 
svéd kémikus, feltaláló, nagytőkés végrendeletileg 
megalapította a Nobel-díjat; testamentumának 
végrehajtását két mérnök munkatársára, Ragnar 
Sohlmanra és Rudolf Lilljeqvistre bízta. 
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Alfred Nobel végrendelete
 

• 103 éve, 1910-ben, november 27
Johnson amerikai mérnök, a 
repülőgéptervezője, aki több mint negyven repül
elkészítésében játszott vezető szerepet (†

 

Johnson egy U–2
• 76 éve, 1937-ben, november 27-én hangzott el 

Györgyi Albert  előadása, amelyet 
átvétele alkalmából Stockholmban
előbb Budapesten a Magyar Természettudományi 
Társulatban hangzott el magyarul, s az nyomtatásban a 
Társulat lapjában, a Természettudományi Közlönyben
még azon évben megjelent. 

 

Szent-Györgyi Albert köszöntése (
• 38 éve, 1975-ben, november 27-én

Mór  Kossuth-díjas vegyészmérnök, az 
műszaki kémia úttörő alakja (* 1888).

• 2013. nov. 27. Szigeti György halálának 35. 
évfordulója (Szentes, 1905. jan. 29. 
nov. 27. ) 
Mérnökfizikus 
A vákuumfizika kiemelkedő mű
Izzó kutatólaboratóriumában a gáztöltés
egyenirányítók és az elektroncsövek fejlesztésében ért 
el jelentős eredményeket. A katódsugárcsöveknél az 
elsők között vizsgálta a mű
elektronemissziója és a fém kristályszerkezete 
kapcsolatot. Bay Zoltánnal közös szabadalma (USA) a 
szilícium- karbidból készült elektrolumineszcens 
fényforrás (a mai világító diódák ő
vezette az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetet, ahol 
a vákuumtechnika, a szilárdtestfizika és a félvezet
hazai alkalmazásához szükséges  
alapkutatások folytak. 1954-től az MTA tagja.
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végrendelete 

ben, november 27-én született Kelly 
mérnök, a Lockheed 

je, aki több mint negyven repülőgép 
ő szerepet († 1990). 

 
2-vel 
én hangzott el Szent-

, amelyet a Nobel-díj 
Stockholmban mondott el németül, 

ar Természettudományi 
hangzott el magyarul, s az nyomtatásban a 

Természettudományi Közlönyben 

 
köszöntése (1937) 

én hunyt el Korach 
vegyészmérnök, az MTA tagja, a 

1888). 
2013. nov. 27. Szigeti György halálának 35. 

(Szentes, 1905. jan. 29. - Budapest, 1978. 

ő művelője. Az Egyesült 
Izzó kutatólaboratóriumában a gáztöltésű 
egyenirányítók és az elektroncsövek fejlesztésében ért 

s eredményeket. A katódsugárcsöveknél az 
k között vizsgálta a működő izzókatód 

elektronemissziója és a fém kristályszerkezete közötti 
nal közös szabadalma (USA) a 

karbidból készült elektrolumineszcens 
fényforrás (a mai világító diódák őse). Megszervezte és 

aki Fizikai Kutató Intézetet, ahol 
a vákuumtechnika, a szilárdtestfizika és a félvezetők 

ől az MTA tagja. 

Szigeti György
• 12 éve, 2001-ben a Hubble ű

Telescope rövidítve: HST
sikerült egy, a Naprendszerünkön
jelű csillag körül keringő 
légkörét észlelni. 

Exobolygónk
 
•••• november 28. Események, évfordulók

o Mauritániai Iszlám Köztársaság
napja 

o Albán Köztársaság: A Függetlenség kikiáltása, az 
ország felszabadítása 

o Panama: A Függetlenség napja
o Burundi, Csád: a Köztársaság napja

 
• 493 éve, 1520-ban Ferdinand Magellan

hajós elsőként érte el a 
Amerikát megkerülve áthajózva az azóta róla elnevezett 
tengerszoroson. 

Magellan
• 353 éve, 1660-ban alapították m

legrégibb angol tudományos
gondolkodás és fejlődés világhír
Royal Society-t. 

Royal Society mai székház

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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Szigeti György 
Hubble űrtávcső (Hubble Space 

HST) segítségével első ízben 
Naprendszerünkön kívül, a HD 209 458 

ő HD 209 458 b exobolygó 

 
Exobolygónk 

Események, évfordulók:  
Mauritániai Iszlám Köztársaság: A Függetlenség 

: A Függetlenség kikiáltása, az 
 

: A Függetlenség napja 
: a Köztársaság napja 

Ferdinand Magellan portugál 
ként érte el a Csendes-óceánt, Dél-

megkerülve áthajózva az azóta róla elnevezett 

 
Magellan 

ban alapították meg Londonban a 
tudományos társulatot, a tudományos 

ődés világhírű előmozdítóját, a 

 

 
mai székház 
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• 193 éve, 1820-ban, november 28-án született 
Friedrich Engels német filozófus, közgazdász, tőkés 
vállalkozó, a tudományos szocializmus és a Szocialista 
Internacionálé egyik megalapítója. († 1895). 

 

 
Engels 

• 126 éve,1887. november 28.-án indult meg az első 
villamos próbajárata Budapesten, a Teréz körúton, a 
Nyugati pályaudvar és a Király utca között. A forgalmat 
az egyméteres nyomtávú vonalon két motoros kocsival 
tartották fenn. Egy kocsi a pályaudvar előtt épült fa 
kocsiszínben, tartalékban volt. A szerelvények 20-40 
kilométeres sebességet értek el, s negyven utast 
szállíthattak. 

• 111 éve, 1902-ben, november 28-án született Kozma 
László villamosmérnök, az MTA tagja, a 20. századi 
távközlés- és számítástechnika kiemelkedő tudósa († 
1983). 

• 33 éve, 1980-ban megjelent a Bibó-emlékkönyv, a 
magyar szamizdat irodalom egyik meghatározó 
dokumentuma, amely 76 írásban emlékezett meg Bibó 
István szellemi hagyatékáról. 

 

 
Bibó István 

 
•••• november 29. Események, évfordulók:  

o Szerbia és Montenegró: Köztársaság napja 
 
• 2013. nov. 29. Doppler, Christian Andreas 

születésének 210. évfordulója  
(Salzburg, Ausztria, 1803. nov. 29. - Velence, Itália, 
1853. márc. 17.) Osztrák fizikus 
1822-25 között a bécsi műegyetemen tanult, majd 
szerzett oklevelet. Ezután Salzburgban folytatott 
filozófiai és matematikai tanulmányokat. 1829-33 
között a bécsi műegyetem felsőbb matematika 
tanszékén tanársegéd. 1835-től a prágai reáliskola 
tanára. 1837-től helyettes tanár, majd a gyakorlati 
geometria tanára (1841) a prágai műszaki egyetemen. 
1848-49-ben a selmeci akadémián a matematika-fizika-
mechanika tanára. 1848-51-ben a bécsi műegyetemen a 
gyakorlati geometria, majd 1851-53-ban a bécsi 
tudományegyetemen a fizika professzora. 1848-tól a 
bécsi tudományos akadémia tagja. A róla elnevezett 
Doppler-effektus elvének fölfedezője. 

 
Doppler, Christian Andreas 

 
•••• 2013. nov. 29. Pöschl Ede halálának 115. évfordulója  

(Bécs, Ausztria, 1820. máj. 10.-Budapest, 1898. nov. 29.)  
Bányamérnök 
Győrben jogot, majd 1837-1839-ben Selmecbányán 
bányászati tanulmányokat végzett. 1843-1845 között 
Bécsben folytatta természettudományi, műszaki 
tanulmányait. Visszatérve 1846-ban kincstári 
szolgálatba lépett. 1850-ben a selmecbányai akadémia 
ideiglenes, 1855-től az építészet és az ábrázoló 
geometria r. tanára. 1873-tól az akadémia igazgatója 
volt. Szakcikkei a Berg- und Hüttenmännisches 
Jahrbuchban, azonkívül a Bányászati és Kohászati 
Lapokban jelentek meg.  Unokája Pattantyús-Ábrahám 
Géza gépészmérnök, akadémikus. 
 

 
Pöschl Ede 

•••• 136 éve, 1877-ben mutatta be Thomas Edison egyik 
legsikeresebb találmányát, a fonográfot. Az első 
felvételen ő maga mondta fel a „Mary Had a Little 
Lamb” című mondókát. 

•••• 103 éve, 1910-ben, november 29-én Ernest E. Sirrine 
bejelentéséből származott az első amerikai 
szabadalom az utcai forgalom elektromos 
jelzőrendszerére (No. 976,939). 

•••• 71 éve, 1942-ben, november 29-én hunyt el 
Zipernowsky Károly  magyar feltaláló, gépészmérnök, 
a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megalapítója 
(* 1853). 

 
Zipernowsky Károly 
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•••• november 30. Események, évfordulók:  
o Türkmenisztán: Aratóünnep 
o Barbados, Jemen: a függetlenség napja 
o Benin: nemzeti ünnep 
o Skócia: nemzeti ünnep (Szent András-nap) 
o Szent András napja 

 

• 203 éve, 1810-ben született Oliver Fisher Winchester 
amerikai fegyver- és lőszergyáros, a Winchester-
ismétlőpuska feltalálója († 1880). 

• 113 éve, 1900-ban Budapesten megalakult a Magyar 
Automobil Club. 

 
 
 
 


