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Kalendárium: 
2013 December „ Karácsony hava”  
1.  vasárnap Elza 
2.  hétfő Melinda, Vivien 
3.  kedd Ferenc, Olívia, Xavér 
4.  szerda Borbála, Barbara 
5.  csütörtök Vilma 
6.  péntek Miklós, Döníz 
7.  szombat Ambrus 
8.  vasárnap Mária, Marion 
9.  hétfő Natália, Natasa 
10.  kedd Judit, Loretta 
11.  szerda Árpád 
12.  csütörtök Gabriella 
13.  péntek Luca, Otília,Lúcia  
14.  szombat Szilárda 
15.  vasárnap Valér 
16.  hétfő Etelka, Aletta 
17.  kedd Lázár, Olimpia 
18.  szerda Auguszta 
19.  csütörtök Viola, Violetta 
20.  péntek Teofil 
21.  szombat Tamás 
22.  vasárnap Zénó, Anikó, Tifani 
23.  hétfő Viktória, Niké 
24.  kedd Ádám, Éva 
25.  szerda Karácsony, Eugénia 
26.  csütörtök Karácsony, István 
27.  péntek János 
28.  szombat Kamilla, Apor 
29.  vasárnap Tamás, Tamara 
30.  hétfő Dávid, Zoárd 
31.  kedd Szilveszter, Darinka 
 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel 
köszöntjük a december hónapban született és 
névnapjukat december hónapban ünneplő Tagtársainkat! 

„Évfordulóink”, „eseményeink” áttekintésével 
folyamatosan életben kívánjuk tartani azt a hagyományt, amit 
a GTE legjobbjainak követendő gyakorlata, a „Műszaki 
Nagyjaink” életrajzi könyvsorozat megjelentetésével 
számunkra példát mutatott. 

December az év tizenkettedik hónapja a Gergely-
naptárban, és 31 napos. Neve a latin „decem” szóból 
származik, melynek jelentése ”tíz”– utalva arra, hogy 
eredetileg ez volt a tizedik hónap a római naptárban, mielőtt a 
január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. 
századi nyelvújítók szerint a december: „fagyláros”. Az 
Arvisurák szerint „Álom hava”. A népi kalendárium 
„Karácsony 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: 
• A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek 

decemberre: 
• Nyilas (november 22. – december 21.) és 
• Bak (december 22. – január 19.). 
• December folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül 

a Kígyótartó csillagképből a Nyilas csillagképbe lép. 
• December minden évben a hét ugyanazon napjával 

kezdődik, mint az adott év szeptembere. 
• december 25-e előtti negyedik vasárnap: (december 1.) 

„ advent első vasárnapja” . 
• december 25-e előtti harmadik vasárnap: (december 8.)  

„advent második vasárnapja”. 
• december 25-e előtti második vasárnap: (december 15.) 

„advent harmadik vasárnapja”. 
• december 25-e előtti első vasárnap: (december 22.) 

„advent negyedik vasárnapja”. 
• Karácsony utáni első vasárnap: (december 29.)  

„Szent család vasárnapja” 
December eseményei, évfordulók:  

• december 1. Események évfordulók: 
o AIDS-ellenes világnap – WHO 
o A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja 
o A magyar rádiózás napja 
o Románia nemzeti ünnepe A Nagy 

Egyesülés Erdéllyel (1918) évfordulója - az 
erdélyi magyarság gyásznapja 

o Közép-afrikai Köztársaság nemzeti ünnepe 
o Csád: a szabadság és a demokrácia ünnepe 
o Makaó: nemzeti emléknap 
o Angola: Az úttörők napja 
o Bissau-Guinea emléknap (Mocidade napja) 
o Libéria: emléknap 
o Portugália: nemzeti emléknap (az ifjúság 

napja) 
 

• 252 éve, 1761-ben született Marie Tussaud 
(szül. Marie Grosholtz) elzászi származású 
francia viaszöntőnő, a londoniMadame Tussauds 
Panoptikum alapítója († 1850). 

• 221 éve, 1792-ben született Nyikolaj Ivanovics 
Lobacsevszkij orosz matematikus, a 
hiperbolikus, az első nem-euklidészi geometria 
megalapítója, Bolyai Jánossal párhuzamosan († 
1856) 
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Lobacsevszkij 

• 213 éve, 1800. december 1.
Kápolnásnyéken Vörösmarthy 
drámaíró, akinek fő művei: a „Szózat” cím
hazafias költemény, a „Zalán futása”
a „Csongor és Tünde” mesedráma, valamint a 
„Vén cigány” költemény, amely id
remekműve 

 
Vörösmarty Mihály 

 
• 2013. dec. 1. Borbély Lajos születésének 170. 

évfordulója (Csóka (ma Čoka, Szerbia), 1843. dec. 1. 
Budapest, 1923. szept. 29.) 
Kohómérnök  
Mérnöki tanulmányait Selmecbányán és Pribramban 
(Csehország) végezte. 1875-ben a salgótarjáni 
vasfinomító társulat műszaki igazgatója, 1881
rimamurányi és salgótarjáni vasmű
műszaki vezérigazgatója lett. A kohászatban 
meghonosította a Siemens-rendszer
Felismerte a Martin-acélgyártás jelentő
elsőként ismertette a regeneratív tüzelés
és Salgótarjánban építtetett is egyet. Ugyanott 
alkalmazta először az általa szerkesztett kett
munkaterű, regeneratív tüzelésű kavarókemencét, mely 
a szakemberek előtt nevét külföldön is 

 

Borbély Lajos 
• 107 éve, 1906-ban Budapesten

Szépművészeti Múzeumot. 
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1800. december 1.-én született 
Vörösmarthy Mihály  költő és 

űvei: a „Szózat” című 
hazafias költemény, a „Zalán futása” című eposz, 
a „Csongor és Tünde” mesedráma, valamint a 
„Vén cigány” költemény, amely időskori 

letésének 170. 
, Szerbia), 1843. dec. 1. - 

Mérnöki tanulmányait Selmecbányán és Pribramban 
ben a salgótarjáni 

szaki igazgatója, 1881-ben a 
rimamurányi és salgótarjáni vasművek ipartelepeinek 

szaki vezérigazgatója lett. A kohászatban 
rendszerű gáztüzelést. 

acélgyártás jelentőségét. 1872-ben 
ként ismertette a regeneratív tüzelésű kemencéket, 
Salgótarjánban építtetett is egyet. Ugyanott 

ször az általa szerkesztett kettős 
ű kavarókemencét, mely 

tt nevét külföldön is ismertté tette. 

 

Budapesten megnyitották a 

Szépművészeti Múzeum
• 107 éve, 1906-ban Párizsban

világ első moziját (Cinema Omnia Pathe)
• 97 éve, 1916-ban Ferenc József

a hazautazókat szállító gyorsvonat
Herceghalomnál összeütközött egy személy
vonattal. A 71 halálos áldozatot követel
ez idáig a legnagyobb magyar vasúti 
katasztrófa. 

• 73 éve, 1940-ben tartotta a 
Könyvtár Barátainak Egyesülete
közgyűlését fennállása tíz éves jubileuma 
alkalmából. 

• 67 éve, 1946-ban Szent
díjas tudós beköszöntő
szerkesztésében megjelent az 
hetilap első száma. 

• 23 éve, 1990-ben december 1
alagút építésénél találkoztak
angol és a francia munkások.

 
 

• december 2. Események 
o A rabszolgaság felszámolásának világnapja
o Egyesült Arab Emírségek
o Kirgizisztán nemzeti ünnepe
o Laosz: a köztársaság napja
o Mianmar: a felsőoktatás napj
o Peru: Ayacucho csatájának emléknapja
o Új-Zéland emléknap

 
• 107 éve, 1906-ben született 

Károly  magyar mérnök, fizikus, az
Columbia Records mérnöke (†

• 71 éve, 1942-ben a Manhattan terv
Chicagói Egyetem laborjában a
amerikaifutball-stadion egyik lelátója alatt épült 
grafit reaktorblokkban
Fermi, Szilárd Leó és munkatársaik 
szabályozott-irányított 
cióját, egyben az els
atomreaktort. 

Fermi, Szilárd 
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űvészeti Múzeum 
Párizsban megnyították a 

(Cinema Omnia Pathe). 
Ferenc József bécsi temetéséről 

a hazautazókat szállító gyorsvonat 
Herceghalomnál összeütközött egy személy-

A 71 halálos áldozatot követelő baleset, 
a legnagyobb magyar vasúti 

ben tartotta a Technológiai 
Könyvtár Barátainak Egyesülete ünnepi 

fennállása tíz éves jubileuma 

Szent-Györgyi Albert  Nobel-
tudós beköszöntőjével és Csűrös Zoltán 

megjelent az Élet és Tudomány 

ben december 1-én a Csatorna-
találkoztak egymással az 

munkások. 

Események évfordulók:  
A rabszolgaság felszámolásának világnapja 
Egyesült Arab Emírségek nemzeti ünnepe 

nemzeti ünnepe 
: a köztársaság napja 

őoktatás napja 
csatájának emléknapja 

emléknap 

ben született Goldmark Péter 
magyar mérnök, fizikus, az amerikai 

mérnöke († 1977). 
Manhattan terv keretében a 
laborjában a Stagg Fieldi 

stadion egyik lelátója alatt épült 
grafit reaktorblokkban  indították be Enrico 

és munkatársaik a világ első 
irányított nukleáris láncreak-

egyben az első ember alkotta 

 
 és munkatársaik 
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• 42 éve, 1971-ben leszállt a Marsra
szovjet űrszonda. Ez volt az első
bolygó felszínén. 

Marsz–3 
• 18 éve, 1995-ben hunyt el Telkes Mária

magyar–amerikai tudós és feltaláló, a
hasznosítás kutatója, az első nap-ház tervez
(* 1900), aki 113 éve, 1900-ban, december 12
született 

Telkes Mária 
• 11 éve, 2002-ben hunyt el Marx György

magyar fizikus, az MTA tagja (* 
 
 

• december 3. Események évfordulók
o A fogyatékos emberek nemzetközi napja
o Francia Polinézia: Tahiti ünnepnapok
o Marshall-szigetek: a hálaadás (
o USA: Illinois csatlakozásának 

 
• 103 éve 1910. december 3-án

motorkiállításon először mutatták be a 
nyilvánosság előtt a Georges Claude
fizikus által kifejlesztett neonlámpát.

• 83 éve 1930-ban átadták a Hajós Alfréd
alapján felépült Nemzeti Sportuszodát
budapesti Margit-szigeten. 

 

 
Hajós Alfréd 
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Marsra a Marsz–3 
rszonda. Ez volt az első landolás a 

 

Telkes Mária 
tudós és feltaláló, a napenergia-

ház tervezője 
, december 12-én 

 

Marx György  
 1927) 

Események évfordulók: 
A fogyatékos emberek nemzetközi napja 

: Tahiti ünnepnapok 
: a hálaadás (Kamolol) napja 

csatlakozásának napja 

án a párizsi 
ször mutatták be a 

Georges Claude francia 
neonlámpát. 

Hajós Alfréd tervei 
Nemzeti Sportuszodát a 

 

• 2013. dec. 3. Farbaky István halálának 85. 
évfordulója (Nyíregyháza, 1837. aug. 15. 
Selmecbánya, 1928. dec. 3.)
Bányamérnök, bányászati akadémiai tanár
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti 
Akadémia professzora, tanszékvezet
1892 között - hatszori újraválas
igazgatója. 1892-ben az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 
egyik alapítója, majd alelnöke. Tanártársával
Schenek Istvánnal 
világítógáz-fejlesztő készüléket és akkumulátort 
(Farbaky-Schenek-féle akkumulátor, 1885) talált 
fel. Jelentős szerepe volt a magyar bányászati 
szaknyelv kialakításában. Több bányászati, 
kémiai és kohászati szabadalma ismeretes

 

Farbaky István
 

• 2013. dec. 3. Ajtay Zoltán Endre halálának 30. 
évfordulója  
(Zilah, 1900. febr. 11. - Budapest, 1983. dec. 3.
Bányamérnök, feltaláló 
A soproni Bányászati és Erdészeti F
szerzett oklevelet 1926
Hungária Kőszénbánya Rt. környei bányaüzeménél 
kezdett dolgozni, majd főmérnök lett. 1936
a Magyar Bauxitbánya Rt. f
bányaigazgatója volt. A szénbányák államosítása 
után á pilisszentiváni bányaüzem f
1955-1966-ig a Bányászati Kutató Intéze
igazgatója. Világhírű találmánya a jöveszt
típusú fejtő-rakodó gép, amelyet Szilárd Józseffel 
együtt alkotott meg. Fontos találmánya még a 
vízbetörések elzárásakor alkalmazott 
faszegmensekből készített 

Ajtay Zoltán

• 2013. dec. 3. Zeiss, Carl Friedrich halálának 125. 
évfordulója  (Weimar, Németország, 1816. szept. 
11. - Jena, 1888. dec. 3.) 
Német optikus-finommechanikus
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Farbaky István halálának 85. 
(Nyíregyháza, 1837. aug. 15. - 

Selmecbánya, 1928. dec. 3.) 
Bányamérnök, bányászati akadémiai tanár 
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti 
Akadémia professzora, tanszékvezetője, 1876-

hatszori újraválasztással - 
ben az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 
egyik alapítója, majd alelnöke. Tanártársával 

nagy teljesítőképességű 
ő készüléket és akkumulátort 
féle akkumulátor, 1885) talált 

s szerepe volt a magyar bányászati 
szaknyelv kialakításában. Több bányászati, 
kémiai és kohászati szabadalma ismeretes 

 
arbaky István 

Ajtay Zoltán Endre halálának 30. 

Budapest, 1983. dec. 3.) 

A soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán 
szerzett oklevelet 1926-ban. Ezt követően a 

a Rt. környei bányaüzeménél 
kezdett dolgozni, majd főmérnök lett. 1936-1945-ig 
a Magyar Bauxitbánya Rt. főmérnöke, ill. 
bányaigazgatója volt. A szénbányák államosítása 
után á pilisszentiváni bányaüzem főmérnöke lett. 

ig a Bányászati Kutató Intézet 
ű találmánya a jövesztőkaros F-

rakodó gép, amelyet Szilárd Józseffel 
együtt alkotott meg. Fontos találmánya még a 
vízbetörések elzárásakor alkalmazott 

l készített gömbgát. 
 

 
Zoltán 
 

s, Carl Friedrich halálának 125. 
(Weimar, Németország, 1816. szept. 

finommechanikus 
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A Jenai Carl Zeiss Művek alapítója. Fiatalon dr. 
Friedrich Körner jenai optikus-finommechanikus 
műhelyében dolgozott, e mellett előadásokat 
hallgatott a Jena-i és bécsi egyetemen. 1846-ban 
saját optikai és műszerkészítő műhelyt alapított 
Jenában, ahol főleg mikroszkópokat készített. 
Elméletileg is foglalkozott a lencsehibák 
javításával és a képalkotás tökéletesítésével. 
Műhelyében nagyon jó minőségű földmérő, 
csillagászati és más optikai eszközök készültek. 
1866-ban együttműködésbe kezdett Ernst Abbe 
(1840-1905) egyetemi tanárral, aki pontos 
elméleti számításokkal megalapozta a 
mikroszkóp- és távcsőlencsék tökéletesítését, 
1876-ban Zeiss társul vette be a cégbe, később ő 
lett a gyár irányítója. 1882-ben kapcsolatot 
teremtett Otto Schott vegyészmérnökkel, aki 
ideális törésmutatójú lencsék előállításához 
üveggyárat alapított Jena-ban. Ez az üveggyár lett 
később a Zeiss-művek egyedüli nyersanyag 
szállítója. A Zeiss Művek, nagyrészt Abbe 
kezdeményezésére úttörő volt a szociális 
intézkedések bevezetésében, 1875-ben 
valósították meg a gyár alkalmazottainak 
egészségbiztosítási rendszerét, csökkentették a 
munkások munkaidejét. [Barta Lajos – ELFT] 

 

 
Carl Zeiss 

• 76 éve, 1937-ben, december 3-án elhunyt 
József Attila Kossuth- és Baumgarten- és 
(posztumusz) Kossuth-díjas magyar költő, akinek 
kivételes nagyságát és elismertségét az is mutatja, 
hogy az ő születésnapja a Magyar Költészet 
Napja. 

 
József Attila 

 
• 21 éve, 1992-ben küldte el mobiltelefonjáról 

Neil Papworth brit mérnök az első rövid 
szöveges üzenetet, röviden SMS-t, a távközlés 
egyik történelmi lépéseként. 

 

 
SMS üzenet 

 
 
• december 4. Események évfordulók: 

o Bányásznap Magyarországon 
o Tonga: az alkotmány napja 
 

• 58 éve, 1955-ben hunyt el Galamb József 
feltaláló, gépészmérnök, a Ford Motor Company 
főmérnöke, a Ford T-modell konstruktőre (* 
1881). 

 

 
Galamb József 

• 48 éve, 1965-ben startolt a Gemini–7 amerikai 
űrhajó, a Gemini-program ötödik emberes 
küldetése. 

 
 

• december 5. Események évfordulók: 
o A gazdasági és szociális fejlődés 

világnapja 
o Ausztrália: az önkéntesek napja 
o Dominikai Köztársaság: a felfedezés 

napja 
o Haiti: a felfedezés napja 
o Thaiföld: a király születésnapja 

 
• 521 éve, 1492-ben Kolumbusz Kristóf 

felfedezte Hispaniolát, a mai Haiti és 
Dominikai Köztársaság területét. 

 

 
Kolumbusz 
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• 112 éve, 1901-ben, december 5-én született 
Walt Disney Oscar-díjas amerikai grafikus 
rajzfilmrendező († 1966) 

 

 
Walt Disney 

• 56 éve, 1957-ben Leningrádban vízre 
bocsátották a világ első nukleáris meghajtású 
felszíni hajóját, a Lenin atomjégtörőt. 

 
• december 6. Események évfordulók: 

o Mikulás napja: Szent Miklós püspök 
emlékére 

o Ghána a termelők napja 
o Ecuador: Quito alapításának napja 
o Finnország: nemzeti ünnepe, a 

függetlenség kikiáltásának napja 
o Spanyolország: az alkotmány napja 

 
• 2013. dec. 6. Gay-Lussac, Joseph Louis 

születésének 235. évfordulója (Saint-Léonard-
de-Noblat, Franciaország, 1778. dec. 6. - Párizs, 
1850. máj. 9.) 
Francia vegyész, fizikus 
Tanulmányait Párizsban végezte Berthollet 
tanítványa volt, később pedig asszisztense lett. 
1808-ban légköri vizsgálatok során felfedezte a 
róla elnevezett térfogati törvényt, melyet sav 
bázis reakcióknál is megvizsgált és észrevette, 
hogy pl. az ammóniagáz, mint bázis a savval 
szintén egyszerű térfogatviszonyok szerint reagál. 
Ez a megállapítás vezette aztán el a többszörös 
súlyviszonyok törvényéhez. Megfigyelte azt is, 
hogy a tömény kénsav a nitrogén monoxidot 
feloldja és megfelelő torony segítségével a 
nitrózus gázokat újra fel lehet használni. Ezeket 
az ún. Gay-Lussac-tornyokat még ma is 
használják, s hosszú ideig az ólomkamrás 
kénsavgyártás volt az egyetlen olyan módszer, 
mellyel kénsavat tudtak előállítani. Fizikából az 
ideális gázok hőtágulására vonatkozó törvények, 
valamint a gázok szabad tágulásának kísérleti 
vizsgálata őrzik nevét a középiskolai és egyetemi 
oktatásban. 

 
Gay-Lussac, 

• 148 éve, 1865-ben az Egyesült Államok 
alkotmánya 13. kiegészítésének ("amendment") 
elfogadásával az USA-ban törvényen kívülre 
helyezték a rabszolgaságot  

 

 
A XIII. cikk 

• 121 éve, 1892-ben, december 6-án hunyt el Ernst 
Werner von Siemens német feltaláló és 
gyáralapító (* 1816). 

 

 
Werner von Siemens 

• 67 éve, 1946-ban Willard Frank Libby  amerikai 
fizikus felfedezte az atomórát, amely a 
céziumatomok sajátrezgéseinek a számlálása 
alapján működött; Libby 1960-ban kémiai Nobel-
díjat kapott a C-14-es kormeghatározási módszer 
kidolgozásáért. 

• 51 éve, 1962-ben Bognár Géza elnökletével 
megalakult a Magyar Űrkutatási Bizottság. 

• 11 éve, 2002-ben avatták fel Halász Béla 
akadémikus, a Bolyai János Alapítvány elnökének 
vezetésével fővárosunkban a Nagy Imre nevét 
viselő téren, az akkori Hanukka zárónapján, 
egyben a Nobel-díj ünnepi hetének kezdőnapján 
Nobel-díjasaink és világraszólót alkotó további 
nagy tudósaink dicsőségtábláit. 

 

 
Nagyjaink emléktáblái 

a Nagy Imre téren 
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• december 7. Események évfordulók
o A nemzetközi polgári repülé
o Elefántcsontpart: a köztársaság kikiáltása
o Olaszország, Milánó: Szent Ambrus
o Örményország: a mártírok emléknapja
o Türkmenisztán: a jószomszédság napja
o USA: Delaware állam napja 

 
• 226 éve, 1787-ben Delaware lett az

Egyesült Államok első tagállama 
itt ratifikálták először az Egyesült Államok
alkotmányát. 

• 163 éve, 1850-ben, december 7
Schwarz Dávid magyar kereskedő
szerkezetű, könnyűfémből készült, 
kormányozható léghajó feltalálója
Zeppelin nevéről ismer a világ († 1897

Schwarz Dávid 
• 72 éve, 1941-ben a Japán légierő megtámadta

az Egyesült Államok Hawaii-szigeteken
Pearl Harbor-i haditengerészeti támaszpontját 
és megsemmisítette az amerikai flotta jelent
részét; ennek következtében az USA
háborúba, amely európai konfliktusból 
világháborúvá szélesedett. 

Pearl Harbor-i csata helyszíne
• 41 éve, 1972-ben, december 7-én 

az Apollo–17 űrhajó, az Apollo
tizenegyedik emberes küldetése és a hatodik 
misszió, amely landolt a Holdon
amerikai holdexpedíció; útközben, még az 
indulás napján készítette az űrhajó legénysége a
Földről azt a híres fotót, amely
üveggolyó” (The Blue Marble) nevet kapta.

 

A kék üveggolyó 
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Események évfordulók: 
A nemzetközi polgári repülés napja 

: a köztársaság kikiáltása 
Szent Ambrus napja 

ok emléknapja 
: a jószomszédság napja 

 

lett az Amerikai 
 (First State), 

Egyesült Államok 

december 7-én született 
magyar kereskedő, a merev 

ől készült, 
feltalálója, amelyet 

1897). 

 

légierő megtámadta 
szigeteken lévő 

i haditengerészeti támaszpontját 
tette az amerikai flotta jelentős 

USA belépett a 
háborúba, amely európai konfliktusból 

 
helyszíne 

 útjára indult 
Apollo-program 

tizenegyedik emberes küldetése és a hatodik 
Holdon, az utolsó 

holdexpedíció; útközben, még az 
űrhajó legénysége a 
, amely „A kék 
) nevet kapta. 

 
 

• 36 éve, 1977-ben hunyt el
(Peter Carl Goldmark) magyar származású
mérnök, fizikus, feltaláló, a 
tudományos elismerés, a National Medal of Science
kitüntetettje (* 1906). 
 
 

• december 8. Események évfordulók
o Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
o Buddha megvilágosodásának
o Panama az anyák napja
o Üzbegisztán: az alkotmány napja
 

• 328 éve, 1685-ban született
német illatszergyártó, a „
1766). 

Johann Maria Farina
• 58 éve, 1955-ben, december 8

Tanács elfogadta az európai zászlót
 

Az európai zászló
• 72 éve, 1941-ben az Egyesült Államok 

Kongresszusa - válaszul a
haditengerészeti támaszpont elleni el
támadására - hadat üzent 
Szövetségesek oldalán belépett a
világháborúba. 

• 33 éve, 1980-ban december 8.
gyilkosság áldozata John Lennon
Beatles”gitárosa, énekese, zenes
1940). John Lenont New Yorkban lel
egyben dalszerző, könyvíró, filmszínész és 
lemezproducer is volt. 

John Lennon
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en hunyt el Goldmark Péter Károly 
(Peter Carl Goldmark) magyar származású amerikai 

ó, a legrangosabb amerikai 
National Medal of Science 

Események évfordulók: 
őtelen fogantatása 

megvilágosodásának napja 
az anyák napja 

: az alkotmány napja 

ban született Johann Maria Farina 
„ kölni víz”  feltalálója († 

 
Johann Maria Farina 

, december 8-án az Európa 
európai zászlót jelképéül. 

 
európai zászló 

az Egyesült Államok 
válaszul a Pearl Harbor-i amerikai 

haditengerészeti támaszpont elleni előző napi 
hadat üzent Japánnak és az USA a 

oldalán belépett a második 

december 8. -án lett 
John Lennon, a”The 

gitárosa, énekese, zeneszerzője, költője (* 
New Yorkban lelőtték, aki 

ő, könyvíró, filmszínész és 

 

 
John Lennon szobra 
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• 22 éve, 1991-ben az orosz és az ukrán elnök, 
valamint a belorusz parlament elnöke aláírta a 
szovjet szövetségi államkeretet (CCCP) 
felszámoló dokumentumot, mely egyben 
leszögezte a Független Államok Közössége 
(FÁK) létrehozását; december 21-én egy 
jegyzőkönyv aláírásával kilenc korábbi szovjet 
tagköztársaság csatlakozott, ezzel megalakult a 
FÁK. 

• 2013. dec. 8. Sóltz Vilmos születésének 180. 
évfordulója (Svedlér, 1833. dec. 8. - Budapest, 
1901. okt. 12). 
Kohómérnök 
A selmecbányai akadémiára 1854-ben iratkozott 
be, 1864-ben kohómester, 1869-ben a 
turjaremetei vasgyárnál felügyelő. 1872-ben a 
pojniki vasgyár, majd 1874-ben a tiszolci vasgyár 
vezetője. 1881-től a selmecbányai akadémia 
vaskohászati tanszékének helyettes tanára; 1882-
től a tanszék vezetője. Az 1892-1896-ig az 
akadémia igazhatója. Nevéhez fűződik az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület megalakítása 1892-ben, melynek 
ügyvezető alelnöke volt. Tiszteletére az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1967-
ben Sóltz Vilmos-emlékérmet alapított. 
 

 
Sóltz Vilmos 

• 2013. dec. 8. Balogh Artur születésének 130. 
évfordulója (Budapest, 1883. dec. 8. - Budapest, 
1973. ápr. 28.) 
Gépészmérnök 
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. 
Utána 1906-1909 között a Schlick-gyár tervező 
mérnöke. Innen a Fegyver- és Gépgyárba került, 
ahol Diesel-motorok szerkesztésével foglalkozott. 
1919-ben a gyár termelési biztosává választották, 
emiatt 1920-ban állását vesztette. Ezt követően a 
Népszava ismeretterjesztő vállalkozásaiban vett 
részt. Jelentős tudománytörténeti kutató munkája. 
Gépészeti kérdésekkel mindvégig foglalkozott, a 
fogaskerék-bolygóművek kinematikai 
vizsgálatának új módját vezette be; a belsőégésű 
motorok torziós önlengésszámainak kiszámítására 
és az eredmények ellenőrzésére új eljárásokat 
dolgozott ki. 

• 136 éve, 1877-ben született Fenyő Miksa, a 
Nyugat alapító főszerkesztője, a Gyáriparosok 
Országos Szövetsége elnöke († 1972). 

• 26 éve, 1987-ben az akkori két szuperhatalom 
vezetőjének washingtoni csúcstalálkozóján 
Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan alírták az 
INF-szerződést (angolul:Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty), a közepes hatótávolságú 
nukleáris erők leszerelési szerződését. 

 
Gorbacsov és Reagan aláírja az INF-szerződést 

 
 

• december 9. Események évfordulók: 
o Tanzánia: a függetlenség napja 
 

• 147 éve, 1866-ban megalapították az Országos 
Erdészeti Egyesületet Pesten, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület  Üllői úti székházában (Üllői 
út Köztelek utca sarok) 
 
 

• december 10. Események évfordulók: 
o Emberi jogok napja 
o Nobel-díjak átadása – ezen a napon hunyt el 

Alfred Nobel 
o Angola nemzeti ünnepe 
o Thaiföld: az alkotmány napja 
 

• 107 évvel ezelőtt1896. december 10. hunyt el 
Alfred Bernhard Nobel (Stockholm, 1833. 
október 21. – Sanremo, 1896. december 10.) 
svéd kémikus, feltaláló, a róla elnevezett díj 
megalapítója.  

 

 
Alfred Nobel 

(Életéről és munkásságáról, rövid összefoglalót az 
alábbiakban készítettünk:) 

Dinamit feltalálása  
Kémikusként Alfred Nobel figyelme a 
robbanóanyagok felé fordult. Munkájához 
Svédországban nem kapott elegendő támogatást, 
ezért Szentpétervárra utazott, ahol részletei nem 
ismertek, de jelentős segítséghez jutott. Rövidesen 
Oroszország legismertebb mérnöke lett, ahol 
gépgyárat és kohót alapított. Akkorra már felnőtt 
fiaival egyre behatóbban foglalkozott a 
robbanóanyagok kutatásával és új torpedók 
konstruálásával. Később hazatért Svédországba. 
Kísérleteik a nitroglicerin alkalmazására irányultak. 
Sorra alakulnak a gyárak az új robbanóanyag 
előállítására. A gyárak közül azonban több 
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felrobbant és a sok tragikus eset miatt a 
nitroglicerin rettegett szerré vált. 
 
Nobel 1866-ban a németországi Hamburg melletti 
Krümmelben találta fel, és 1867-ben 
szabadalmaztatta. Nobel már 1847 óta kísérletezett 
nitroglicerinnel. 1864-ben szabadalmaztatta 
eljárását a nitroglicerin gyártására. Az eljárás 
lényege, hogy 10% nitroglicerint adott a lőporhoz, 
ezzel közel megkétszerezte annak hatásfokát. 
Megkezdődött a gyártás a németországi 
Heleneborgban. Az oldat a legkisebb ütésre is 
robbant, ezért több súlyos baleset is történt. 1864-
ben a heleneborgi gyár laboratóriuma felrobbant. 
Öten meghaltak, köztük a legifjabb Nobel, a 21 
éves Emil és Alfred régi barátja, Hertzmann, a gyár  
mérnöke. 
 
A véletlenül kiömlött nitroglicerint az ott lévő 
kovaföld fölitta. Nobel rájött, hogy az így képződőtt 
anyag jól kezelhető, ütésre nem érzékeny, tehát 
biztonságosan szállítható, de gyutaccsal ugyanúgy 
robban, mint a nitroglicerin. Kísérletezni kezdett, és 
arra a megállapításra jutott, hogy 75% nitroglicerin, 
0,5% szóda és 24,5% kovaföld keveréke kellően 
stabil, hogy az előállítás közbeni spontán 
robbanásokat elkerülje. 
Tömeges méretű gyártásra csak az Alfred Nobel 
által 1866-ban kifejlesztett dinamit vált alkalmassá, 
amely már biztonságosan volt szállítható. 
A dinamitot széleskörűen alkalmazzák az ipari 
robbantásokra, de katonai célokra csak elenyésző 
mértékben. Találmányát kifejezetten békés célokra 
akarta felhasználni, amely nélkül a bányák korszerű 
munkája, a vasút- és alagútépítés szinte 
elképzelhetetlen. Tudását a bakui olajmezők 
feltárása során hasznosította, ezzel tett szert óriási 
vagyonára. 
 
Nobel-díj alapítása  
Habár a díj alapítás indítékainak egy bizarr incidens 
valószínűleg nagyban hozzájárulhatott a díj 
megalapításához. 1888-ban Alfréd Nobel a 
franciaországi Cannes-ban tartózkodott, amikor 
testvére, Ludvig meghalt. A La Figaro tévedésből 
azt hitte, hogy Alfréd halt meg így leközölte 
halálhírét. A kellemetlen incidenst csak tetézte a 
nekrológ korántsem hízelgő szövege, amelyben azt 
írta: “Le marchand de la mort est mort” (“A halál 
kereskedője meghalt.”) Minden bizonnyal komoly 
motiváció volt, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsa. 
Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében 
rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból 
évről évre díjban és pénzjutalomban részesedjenek 
a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, 
továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki 
a békéért tett erőfeszítéseket. 
 
Halála  
1896. december 10-én, egy hideg téli éjszakán 
szívroham éri Nobelt, aki néhány óra múlva meghal 
sanremói lakásában. Végakarata szerint holtestét 
hazaszállítják Svédországba. Halálakor kilencven 
gyárral és 350 szabadalommal rendelkezett, 
vagyona – akkori értéken – meghaladta a 
kilencmillió dollárt. 
 

• 117 éve, 1896-ban, december 10-én hunyt el 
Alfred Nobel svéd kémikus, feltaláló, a 
legmagasabb tudományos elismerés, a róla 
elnevezett Nobel-díj megalapítója. 

• 112 éve, 1901-ben adták át először az 1896-ban e 
napon elhunyt Alfred Nobel végrendelete alapján 
megalapított Nobel-díjakat, köztük elsőnek a 
fizikai Nobel-díjat  Wilhelm Röntgen részére. 

• 108 éve 1905-ben (az akkor még öt féle) Nobel-díjjal  
a következőket tüntették ki: Lénárd Fülöp ( fizikai),   
továbbá Adolf von Baeyer (kémiai), Robert Koch 
(orvosi), Henryk Sienkiewicz (irodalmi), és Bertha 
von Suttner (békedíj) 
 

 
Bertha von Suttner 

• 97 éve, 1916-ban vette át Bárány Róbert az 1914-
ben neki ítélt orvosi Nobel-díjat. 

• 87 éve, 1926-ban Zsigmondy Richárd átvette a 
neki ítélt 1925-ös kémiai Nobel-díjat. 

• 76 éve, 1937-ben vette át – elsőként 
Magyarországról utazva Stockholmba és 
kitüntetését hazahozva - Szent-Györgyi Albert az 
élettani vagy orvosi Nobel-díjat "a biológiai 
égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, 
különösen a C-vitamin és a fumársav-katalízis 
vonatkozásában"; ő az első és máig egyetlen 
Nobel-díjas a magyar rektorok, és az MTA legfelső 
vezetési szintjéig emelkedettek között. 

 
Szent-Györgyi Albert 

• 52 éve, 1961-ben Békésy György magyar–
amerikai fizikus Stockholmban átvette az orvosi 
Nobel-díjat. 

• 42 éve 1971-ben Gábor Dénes magyar–brit fizikus 
Stockholmban átvette a fizikai Nobel-díjat . 

• 27 éve, 1986-ban Polányi János Stockholmban 
átvette a Dudley R. Herschbach és Li Jüan-ce 
(Yuan T. Lee)-vel (az ICSU, a Nemzetközi 
Tudományos Tanács jelenlegi elnökével) 
megosztott kémiai Nobel-díjat,  
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• 27 éve, 1986-ban ezzel egyidejűleg Oslóban Elie 
Wiesel a Nobel-békedíjat vette át. 

• 16 éve, 1997-ben az Országház Kupolatermében 
vették át a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal 
történt kitüntetésének 60. évfordulója alkalmából 
alapított „ Magyarság Hírnevéért Díjat” olyan 
kiválóságok, mint Puskás Ferenc és az 
Aranycsapat élő tagjai, Harsányi János és Oláh 
György Nobel-díjasok, Teller Ede, Rubik Ern ő, 
Marton Éva és további világhírű magyarok. 

• 12 éve, 2001-ben ünnepelték a Nobel-díj 
centenáriumát, mely jubileumi ünnepségen Oláh 
György Nobel-díjas kémikus képviselte a magyar 
Nobel-díjasok szellemét és üzenetét. 

• 12 éve, 2001-ben, a Nobel-díjak első átadásának 
100. évfordulója évében az ENSZ és volt főtikára 
,Kofi Annan kapta a Nobel-békedíjat. 

• 11 éve, 2002-ben tüntették ki Kertész Imrét 
elsőként irodalmi Nobel-díjjal  és elsőként a 21. 
században a Budapesten született Nobel-díjasok 
között. 

 

 
Kertész Imre 

 
 

• december 11. Események évfordulók: 
o Nemzetközi hegy nap 
o Burkina Faso nemzeti ünnepe 
o az UNICEF születésnapja 

 
• 148 éve, 1865-ben, december 11-én tartották a 

Dessewffy Emil elnök és Arany János főtitkár 
vezetésével az 1825-ben alapított Magyar 
Tudományos Akadémia palotájának avató 
ünnepét. 

 
Az MTA-palota 

 
• 131 éve, 1882-ben , december 11-én született 

Max Born Nobel-díjas német fizikus  
(† 1970). 

 
Max Born 

• 128 éve, 1885-ben, december 11-én született 
Pattantyús-Ábrahám Géza gépészmérnök, a 
gépészet és a mérnökök nevelésének egyik 
kiemelkedő személyisége, egyetemi tanár, 
akadémikus, nemzetközileg elismert tudós († 
1956). 

 
Dr. Pattantyús Ábrahám Géza 

 [- Megemlékezésünket lásd a GTE Gépipari 
Titkári Tájékoztató 2013. 02. (februári) 
számában az 5-8. oldalon és László 
György:„Ferencvárosi Kalendárium 2010.” 
(ISSN 1788-3512) című írásában a 35-38. 
oldalakon-] 

• 67 éve, 1946-ban alapította meg határozatával az 
ENSZ közgyűlése az UNICEF-et, az United 
Nations International Children's Emergency 
Fundot, magyarul az Egyesült Nemzetek 
Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapját, majd 
1953-ban az eredeti betűszó megtartásával United 
Nations Children's Fundra, az Egyesült Nemzetek 
Gyermekalapjára rövidítették a nevét; az UNICEF 
tevékenységé 1965-ben Nobel-békedíjjal ismerték 
el. 

• 40 éve, 1972-ben az Apollo-program  során 
Eugene Cernan és Harrison Hagan Schmitt 
amerikai asztronauták személyében utoljára lépett 
ember a Holdra. 

 
Apollo–17 
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• 15 éve, 1997-ben írták alá a Kiotói 
jegyzőkönyvet a 3. ENSZ éghajlatváltozási 
keretegyezmény konferencián a globális 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 2012. 
december 31-ig megalkotandó szabályozá-
sáról. 
 
 

• december 12. Események évfordulók: 
o Kenya: a függetlenség napja 
o Oroszország: az alkotmány napja 

 
• 2013. dec. 12. Zsélyi Aladár születésének 130. 

évfordulója  
(Bussa, 1883. dec. 12. - Budapest, 1914. júl. 1.) 
Gépészmérnök, repülőgéptervező 
1901-ben beiratkozott a műegyetem gépészmérnöki 
szakára. Már egyetemi évei alatt foglalkoztatta a 
repülés, főként annak műszaki kérdései. Blériot 
1909-es budapesti bemutatója akkora hatással volt 
rá, hogy hamarosan saját repülőgép tervezésébe 
kezdett. Gépénél több, korát megelőző konstrukciós 
megoldást alkalmazott. Ő alkalmazott először olyan 
kormányszerkezetet, amellyel a repülőgép 
valamennyi irányban irányítható volt. Nevéhez 
fűződik a rugózó futómű, valamint a kerekek közé 
szerelt biztonsági csúszótalpat is. Magyarországon 
elsőként kezdett el foglalkozni a gázturbinákkal. 
Jelentős tudományos és publikációs tevékenységet 
fejtet ki, ő volt a magyar repülési szakirodalom 
megalapítója. Repülőgépeinek építését mérnöki 
számítások alapján végezte. 1914-ben kipróbált 
gépével 170 km/óra csúcssebességet ért el a 
korabeli gépek 90-100 km/óra teljesítményével 
szemben. Emlékét a Budapest XVI. kerületében, a 
mátyásföldi repülőtér közelében lévő, róla 
elnevezett utca is őrzi. 

 
Zsélyi Aladár 

• 113 éve, 1900-ban, december 12-én született 
Telkes Mária magyar–amerikai fizika professzor, 
feltaláló, anapenergia-hasznosítás úttörője, az első 
Nap-ház (napenergiával fűtött ház) megalkotója, a 
"Nap Asszonya" († 1995). 

 
Telkes Mária 

• 112 éve, 1901-ben Guglielmo Marconi olasz 
fizikus először létesített sikeres rádiókapcsolatot 
Európa és Amerika között. 

• 20 éve, 1993-ban ezen a napon december 12-én  
hunyt el Antall József politikus, Magyarország 
rendszerváltás utáni első miniszterelnöke.  
 
 

• december 13. Események évfordulók: 
o Luca napja 
o Malawi: a faültetés napja 
o Málta: az alkotmány napja 
o Svédország: Luca napja 
 

• 5 éve, 2007-ben, december 13-án írták alá a 
Lisszaboni szerződés-t (teljes nevén a 
„Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról 
szóló szerződés és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés módosításáról”), 
amelynek életbe léptetése 2009. december 1-
én történt. 

• 193 éve, 1820-ben, december 13-án hunyt el Gróf 
Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum 
alapítója (* 1754). 

 
Széchényi Ferenc 

• 118 éve, 1895-ban, december13-án hunyt el 
Jedlik Ányos bencés szerzetes, tanár, természet-
tudós, a dinamóés a szódavíz feltalálója (* 1800). 

 
Jedlik Ányos 

• 207 éve, 1806-ban, december 13-án született 
Ernst Werner von Siemens német feltaláló és 
gyáralapító († 1892). 

 
Werner von Siemens 
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• 2013. dec. 13. Kühne Ede halálának 110. 
évfordulója (Hamburg, Németország, 1839. máj. 
16. - Moson, 1903. dec. 13.) 
Mérnök, gépgyáros 
Tanulmányait Kölnben végezte. 1860-1862 
között a berlini Schwarzkopf-féle vasöntöde és 
gépgyár technikai irodájában dolgozott, mint 
műszaki rajzoló. 1862-ben érkezett hazánkba, s a 
mosoni Pabst és Krauss-féle mezőgazdasági 
gépjavítóban vállalt munkát. 1863-ban Ludwig 
Róberttel megvették ezt a műhelyt. Az üzem a 
sorvetőgépek mellett gyártotta például a javított 
hohenheimi ekét, a Vidats-féle ekét, a mosoni 
rostát, járgányokat és az amerikai répavágót is. 
1869-ben ő lett az üzem egyedüli tulajdonosa. Új 
műhelyeket és öntödét létesített, gőzerőt 
alkalmazott; s egy évtized alatt üzeme országos 
jelentőségű mezőgazdasági gépgyárrá fejlődött. 
1874-ben megszületett a merítőkorongos 
"Hungaria Drill" lófogatú sorvetőgép. A gyár 
terméke volt az arató- és fűkaszáló gép, az 
amerikai lógereblye, a kétlovas szállítható 
cséplőkészlet is. 

 

.  
Kühne Ede 

• 2013. dec. 13. Kolbányi Géza születésének 150. 
évfordulója (Budapest, 1863. dec. 13. - 
Budapest, 1936. ápr. 13.) 
Mérnök 
Oklevelét 1922-ben szerezte. Repülőgép- és 
repülőgépmotor-szerkesztő, a repülés neves 
magyar úttörője. Jelentős újításokat vezetett be a 
repülőgépmotorok porlasztóin és 
gyújtóberendezésein. Az elkészült 60 lóerős 
motor minden tekintetben felvette a versenyt a 
hasonló külföldi konstrukciókkal. 

 

 
Kolbányi Géza 

• 119 éve, 1894-ben, december 13-án hunyt el 
Xántus János magyar író, természetkutató, 
néprajztudós (* 1825). 

 
Xántus János 

• 85 éve, 1928-ban kezdődött Budapesten az utcai 
távbeszélő-hálózat felszerelése. 

 
Régi telefonkészülék 

• 11 éve, 2002-ben ezen a napon az Európai Unió 
15 tagállama és a 10 tagjelölt állam egyezségre 
jutott az Európai Unió kibővítésének feltételeiről, 
melyre 2004. május 1-én került sor. 

 

 
Ünnepélyes aláírás 

a Jeromos-kolostorban 
 
 

• december 14. Események évfordulók: 
o A hűség napja Magyarországon 
o USA: Alabama csatlakozásának napja 
 

• 113 éve, 1900-ben Max Planck német fizikus a 
berlini  Fizikai Társaság előtt  beszámol azon 
felismeréséről, hogy a hőmérsékleti sugárzás 
energiája nem folytonos, hanem kis kvantumokból 
áll; ezt az eseményt tekintik kvantummechanika 

születésnapjának. 
• 92 éve, 1921-ben ezen a napon kezdődött 

népszavazás Sopron hovatartozásáról. A 
szavazók 65%-a Magyarországot választotta, a 
város ezért megkapta a „Civitas Fidelissima”  (a 
„ Leghűségesebb Város”) elnevezést. 
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• 51 éve, 1962-ben az amerikai Mariner–2 
űrszonda elérte a Vénuszt. 

• 41 éve, 1972-ben az Apollo-program utolsó 
amerikai holdexpedíciója keretében a december 
13-i búcsúzó Holdséta után Eugene Cernan és 
Harrison Schmitt a Holdkomppal visszatértek az 
Apollo–17 űrhajóra, és Ronald Evans 
parancsnokkal hármasban elindultak haza, a Föld 
felé. 

 
Cernan a Holdon 

 
• 21 éve 1992-ben az MTA palotájának 

dísztermében a Bolyai János Alapítány és a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
rendezésében, Szentágothai János akadémikus 
vezetésével Bolyai János születésének 190. 
évfordulója alkalmából meghirdették a 2002-ig 
ívelő, tíz éves Bolyai Bicentenárimi Programot. 
 
 

• december 15. Események évfordulók: 
o Nepál: az alkotmány napja 
 

• 431 éve, 1582-ben Spanyolországban, 
Hollandiában, Dániában és Norvégiában 
bevezették a Gergely-naptárt. 

• 222 éve, 1791-ben, december 15-én ratifikálták 
az Amerikai Egyesült Államokban a „Bill of 
Rights-t”,  annak a tíz alkotmánymódosításnak az 
összességét, amelyet az Egyesült Államok 
Kongresszusa hozott létre, kiegészítvén az 1787-
es alkotmányt. A”Bill of Rights” napja (Franklin 
D. Roosevelt elnök 1941-es deklarációjától, az 
Amerikai Egyesült Államokban) az amerikai 
szabadságjogok és kultúra egyik alapja és 
szimbóluma. 

• 211 éve, 1802-ben született Bolyai János, a 
„magyar Euklidész”, az egyik leghíresebb magyar 
matematikus († 1860). 

 

 
Bolyai János 

• 181 éve, 1832-ben született Alexandre Gustave 
Eiffel  francia mérnök, a párizsi Eiffel-torony 
tervezője († 1923) 

 

 
Gustave Eiffel 

 
• 161 éve, 1852-ben született Henri Becquerel 

francia fizikus († 1908)., az 1903. évi fizikai 
Nobel-díj kitüntetettje, aki ezt a megtisz-teltetést 
tudóstársaival megosztva kapta: Marie Curie és 
férje, Pierre Curie  

 

 
Becquerel 

• 146 éve, 1867-ben, december 15-én hunyt el 
Ganz Ábrahám magyar vasöntőmester, gyáros, a 
magyar nehézipar egyik megteremtője (* 1814). 

• 118 éve, 1895-ben alapították meg a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapító 
tagja, Dr. Kemény Ferenc kezdeményezésére a 
Magyar Olimpiai Bizottságot, amely a nemzeti 
olimpiai bizottságok között az elsők egyike. 

 

 
Dr. Kemény Ferenc 

 
• 108 éve, 1905-ben Henri Poincaré francia 

matematikus, fizikus és filozófus részére ítélték 
oda a díj történetében elsőnek a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai János 
Nemzetközi Matematikai Díját. 
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• 103 éve, 1910-ben másodikként (és kilencven 
éven át utolsóként) David Hilbert  részére ítélték 
oda a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai 
Díját . 

 
David Hilbert 

• 43 éve, 1970-ben a szovjet Venyera-program 
keretében a Venyera–7 űrszonda belépett a 
Vénusz légkörébe és leereszkedett a bolygóra. 

 

 
Venyera-7 

• 8 éve, 2005-ben volt az ELTE TTK Pázmány 
Péter sétány 1/A alatti épületének 
Gömbaulájában Nobel-díjasaink és Nagyjaink 
emléktábláinak elhelyezése és felavatása, 
valamint tanácskozás a Bolyai Nagydíjról és a 
hiányzó fővárosi Bolyai térről. 

• 47 éve, 1966-ban, december 16-án hunyt el 
Walt Disney Oscar-díjas amerikai 
rajzfilmrendező, producer (* 1901) 

 

 
Walt Disney 

 
 

• december 16. Események évfordulók: 
o A magyar kórusok napja 
o Románia: Az 1989-es forradalom kezdete 
o Banglades: győzelem napja, a pakisztáni 

csapatok feletti győzelem ünnepe 

o Kazahsztán: Függetlenség napja 
o Bahrein nemzeti ünnepe 

 
• December 16-án, születése 130. évfordulója 

alkalmából születésnapján Kodály Zoltánra  
emlékezett a világ; a világszerte ismert Kodály-
módszert ábrázoló képpel köszöntötte, ünnepelte 
főoldalán a Google kereső 
 

• 243 éve, 1770-ben december 16. -án 
született Ludwig van Beethoven német 
zeneszerző († 1827). 

 
Beethoven 

 
 

• december 17. Események évfordulók: 
o Bhután nemzeti ünnepe 

 
• 212 éve 1800. december 17-én született Czuczor 

Gergely költő és nyelvész, bencés tanár akadé-
mikus. 

• 118 éve 1895-ben, december 17-én hunyt el 
Irinyi János magyar vegyész, a zajtalan és 
robbanásmentes gyufa és a számológép feltalálója 
(* 1817). 

 
Irinyi János 

 
• 93 éve, 1920-ban, december 17-én született 

Kenneth E. Iverson kanadai számítástechnikai 
tudós, 1962-ben az APL magas szintű interaktív 
programnyelv megalkotója, a Turing-díj 1979. évi 
kitüntetettje († 2004). 

• 78 éve, 1935-ben (napra pontosan 32 évvel a 
Wright fivérek  első motoros repülését 
követően) hajtotta végre első repülését a Douglas 
DC–3, a Douglas Aircraft Company által 
kifejlesztett kétmotoros, alsószárnyas, teljesen 
fémépítésű utas- és teherszállító repülőgép, 
melynek hatalmas előrelépést jelentő 
sárkányszerkezetét Kármán Tódor magyar 
származású tudós alkotta meg. 
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• 8 éve, 2005-ben hunyt el Rózsa György 
diplomata, közgazdász, könyvtáros, az ENSZ 
genfi könyvtára, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára 
főigazgatója. Az ő vezetésével épült meg utóbbi, 
az MTA Könyvtára 1988. november 3-án 
felavatott modern otthona (* 1922). 

 

 
Rózsa György 

 
 

• december 18. Események évfordulók: 
o Kisebbségek napja Magyarországon 
o Emigránsok nemzetközi napja 
o Niger: a köztársaság napja 
o USA: New Jersey csatlakozásának napja 

 
• 157 éve, 1856-ban született Joseph John 

Thomson angol Nobel-díjas fizikus, a elektron 
felfedezője († 1940). 

 

 
Thomson 

• 148 éve, 1865-ben megalkották az USA 
Alkotmányában a XIII. alkotmánymódosító 
cikket, amely kimondja: "Az Egyesült 
Államokban vagy annak fennhatósága alá eső 
területen sem rabszolgaság, sem kényszerű 
szolgaság nem fordulhat elő, kivéve 
bűncselekmény elkövetéséért kiszabott büntetés 
esetét, amikor az elkövetőt törvényes eljárással 
kell elítélni." 

 
A XIII. cikk 

• 136 éve, 1877-ben Fejes Jenő magyar 
gépészmérnök, feltaláló, nevéhez kötődik a Fejes-
féle lemezmotor és a gépkocsigyártásban 
elfogadott több műszaki megoldás († 1952). 

• 103 éve, 1910-ben, december 18-án született 
Varga László magyar politikus, ügyvéd, író, 1948-
tól emigráns, 1956-tól a Szabad Magyar Jogászok 
Világszövetségének és 1985-től az Európai Rab 
Nemzetek Szövetségének elnöke, majd újra itthon a 
KDNP elnöke és az Országgyűlés korelnöke († 
2003). 

 

 
Varga László 

• 56 éve, 1957-ben az Amerikai Egyesült Államok 
első atomerőműve megkezdte működését 
Shippingportban. 

• 18 éve, 1995-ben hunyt el Konrad Zuse német 
mérnök, a számítástechnika egyik úttörője (* 1910). 
 
 

• december 19. Események évfordulók: 
o Anguilla: a kiválás napja 

 
• 347 éve, 1666-ban alapították meg Lund 

városában Svédország máig legnagyobb egyetemét, 
amely a nemzetközi ranglistán a világ 100 legjobb 
egyeteme körébe tartozik. 

 

 
Lund egyeteme főépülete 

• 211 éve 1802-ben, december 19-én született 
Vidats István az első magyar mezőgazdasági 
gépgyár alapítója († 1883). 

 

 
Vidats István 
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• 2013. dec. 19. Szalay József születésének 115. 
évfordulója (Orosháza, 1898. dec. 19. - 
Budapest, 1988. ápr. 4.) 
Gépészmérnök 
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, 
ahol 1922-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 
1923-ban a karlsruhei műegyetem 
vendéghallgatója. 1923-26-ban Ad. Laudin 
karlsruhei mérnöki irodájában tervezőmérnök, 
1926-29-ben az ausztriai Riemenfabrik 
Prinzersdorfnál üzemvezető. 1933-1948 között a 
Központi Gáz és Villámossági Rt.-nél 
üzemmérnök, majd a szegedi villamosmű és 
gázgyár üzemigazgatója. 1960-tól a Műszeripari 
Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. 1949-
1960 között a budapesti műegyetem meghívott 
előadója. Főként az erőművek automatizálásának 
kérdéseivel foglalkozott. 

• 41 éve, 1972-ben az Apollo–17 űrhajó  befejezve 
küldetését visszatért a Földre. 

• 13 éve, 2000-ben, december 19-én hunyt el 
Györffy György  történész, István király 
életének és művének kiemelkedő kutatója, az 
MTA tagja († 1917). 

 
 

• december 20. Események évfordulók: 
o Panama: a gyász napja 
o USA: Louisiana csatlakozásának napja 
 

• 2013. dec. 20. Sávoly Pál halálának 45. 
évfordulója (Budapest, 1893. jan. 30. - Budapest, 
1968. dec. 20.) 
Mérnök, statikus 
A vezetésével épült hidak közül említendők a 
Naft-folyó kábelhídja, az India részére tervezett 
híd, 52 sziámi híd és a tiencsini Hao-Ho folyamot 
áthidaló nyitható híd. Ugyanakkor több 
nemzetközi hídpályázaton szerepelt sikerrel 
(Casablanca, Mechra, Abbei stb.) Részt vett az 
óbudai Duna-híd (Árpád-híd) tervezésében. Ő 
tervezte a Boráros téri híd (Petőfi-híd) hídfőit, 
alul- és felüljáróit, továbbá az angyalföldi 
szennyvízátemelőt. A II. világháború után 
közreműködött számos híd újjáépítésében. A 
Ferenc József-híd (Szabadság-híd), a szobi Ipoly-
híd, majd a Lánchíd helyreállítási munkáinak volt 
a tervezője. Tervezte az 1958-ban átadott heluani 
(Egyiptom) 800 m hosszú közúti és vasúti Nílus-
hidat. Legjelentősebb alkotása, a budapesti 
Erzsébet- híd újjáépítése, megszerkesztése. 

 

 
Sávoly Pál 

• 96 éve, 1917-ben született David Bohm az 
Amerikai Egyesült Államokan született angol 

kvantumfizikus, akinek jelentős hozzájárulásai 
voltak az elméleti fizikához, a filozófiához, a 
neuropszichológiához és a Manhattan tervhez († 
1992). 

• 17 éve, 1996-ban az Apple megvásárolta a Steve 
Jobs alapította NeXT Computert, mellyel az 
Apple-höz került az UNIX-alapú OpenStep, annak 
vezető fejlesztője, Avie Tevanian, és hazatért Steve 
Jobs, aki visszavéve az irányítását, a céget 
szárnyaló pályára emelte. 

 

 
Steve Jobs 

 
 

• december 21. Események évfordulók: 
o Nepál: a függetlenség napja 
o USA: az ősök napja 

 
• 23 éve, 1990-ben, december 21-én hunyt el Kelly 

Johnson, a Lockheed repülőgép tervezője, aki 
több mint negyven repülőgép elkészítésében 
játszott vezető szerepet (* 1910). 

 

 
"Kelly"  

• 18 éve, 1995-ben adták át először a 
Magyarországért Alapítvány kuratóriuma által 
alapított Magyar Örökség díjakat a Magyar 
Nemzeti Múzeum dísztermében; az első 
kitüntetettek: az István, a király című rockopera, 
László Gyula, Nemeskürty István, a Valahol 
Európában című film, Neumann János, Papp 
László és Tőkés László. 

 
Neumann János 
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• december 22. Események évfordulók: 
o Vietnam: a hadsereg napja 

 
• 2013. dec. 22. Lévai András születésének 105. 

évfordulója (Oravica, 1908. dec. 22. - Budapest, 
2003. ápr. 23.) 
Gépészmérnök, műegyetemi tanár 
Egyetemi tanulmányait a grazi és a bécsi 
Műegyetemen folytatta, 1931-ben szerzett 
gépészmérnöki oklevelet. Ipari tevékenységét 
üzemmérnökként és energetikusként román és 
magyar ipartelepeken kezdte. Megtervezte a 
Csepeli Erőmű rekonstrukcióját. 1950-ben 
megalapította az Erőmű Tervező Irodát, 
amelynek több mint egy évtizeden keresztül volt 
vezérigazgatója, majd 1962-1967 között 
nehézipari miniszterhelyettesként irányította a 
hazai erőművek tervezését, a villamosenergia-
rendszer fejlesztését és nemzetközi 
összeköttetésének kiépítését. Irányítása alatt épült 
az összes szénerőművünk. A hazai atomenergia-
program elindítója volt, ő készítette elő a Paksi 
Atomerőmű építésére vonatkozó magyar-szovjet 
államközi szerződést. Sokat foglalkozott az 
energetika távlati tervezésével, a kimerülő 
energiakészletek energiatakarékos hasznosí-
tásával, és a megújuló energiák várható 
szerepével. Előbb meghívott előadóként oktatott a 
Műegyetem Villamosmérnöki és Gépészmérnöki 
Karain, majd 1953-ban megalapította a 
Hőerőművek Tanszékét, amelyet 25 éven át 
vezetett. Egyetemi oktatóként kialakította a 
hőerőművek, az atomtechnika és a köréjük 
csoportosuló tárgyak egyetemi oktatásának 
programját. 1968.-72-ben a BME tudományos 
rektorhelyettese volt. Számos állami 
kitüntetésben részesült. 1962-től az MTA tagja 

 

 
Lévai András 

 
 

• december 23. Események évfordulók: 
o Japán: a császár születésnapja (Tenno 

Tanjobi) 
o Oaxaca, Mexikó: a retkek ünnepe 
o Peru: Virgen de la Puerta 
o Svédország: a királynő születésnapja 

 
• 281 éve, 1732-ben, december 23-án született sir 

Richard Arkwright  angol vállalkozó, a mai 
szárnyas orsóval működő előfonógép elődjének 
feltalálója és a kártológép tökéletesítője († 1792). 

• 111 éve 1902-ben, december 23-án született 
Bánhidy Antal magyar gépészmérnök, 
repülőgép-tervező és pilóta († 1994). 

• 2013. dec. 23. Sperry, Lawrence Burst halálának 
90. évfordulója. (Chicago, Illinois, USA, 1892. 
dec. 22. - Anglia, 1923. dec. 23.) 
Amerikai feltaláló, pilóta Elmer Ambrose Sperry 
fia volt, a repülés egyik úttörője. Ő találta fel a 
robotpilótát, amit nagy sikerrel mutatott be 
Franciaországban 1914-ben. 1917-ben 
megalapította saját vállalatát, a Sperry Aircraft 
Company-t a giroszkópos iránytű, 
továbbfejlesztésére, és a repülésben használatos 
eszközök gyártására. Kifejlesztett egy repülőgépről 
kilőhető torpedót, azonban ez iránt a világháború 
befejeződése után csökkent a kormányzat 
érdeklődése. Ugyancsak az ő találmánya volt a 
mesterséges horizont, amelyet repülőgépeken 
alkalmaztak. 1923-ban repülőbalesetben vesztette 
életét. Halála után vállalata beolvadt apjának 
cégébe. 

 

 
Sperry 

• 41 éve, 1972-ben december 23-án hunyt el 
Andrej Nyikolajevics Tupoljev  orosz repülőgép-
tervező (* 1888). 

 

 
Andrej Tupoljev 

 
 
 

• december 24. Események évfordulók: 
o Szenteste 
o Mikronézia: az alkotmány napja 
 

• 2013. dec. 24. Kolossváry Endre születésének 
155. évfordulója (Veszprém, 1858. dec. 24. - 
Budapest, 1939. dec. 13.) 
Gépészmérnök 

Műegyetemi tanulmányainak befejezése után, 
1882-ben a MÁV, majd 1887-ben a posta 
szolgálatába lépett. 1909-től a Posta és Távírda 
Igazgatóság műszaki osztályának vezetője. 1928-
ban mint helyettes vezérigazgató vonult 
nyugalomba. Újjászervezte és korszerűsítette a 
posta műszaki szolgálatát. Nevéhez fűződik a 
távíró- és az interurbán távbeszélő-hálózatok 
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kiépítése, az automata telefonközpontok 
létesítése, a magyar rádióállomások és az első 
nagyadó létesítése, felállítása. 

 

 
Kolossváry Endre 

• 127 éve, 1886-ban, december 24-én született 
Kertész Mihály magyar származású amerikai 
filmrendező(† 1962) 

 

 
Kertész Mihály 

• 103 éve 1910-bendecember 24-én született 
Erdei Ferenc jogász, szociológus, tudós 
parasztpolitikus, akadémiai főtitkár, ő 
kezdeményezte az államalapítás ópusztaszeri 
helyének régészeti feltárását és közigazgatási 
rendezését († 1971). 

 
Erdei Ferenc 

• 66 éve, 1947-ben építette meg az első működő 
tranzisztort  a Bell Laboratórium (a híres Bell 
Labs) három kutatója: John Bardeen, Walter 
Brattain és William Shockley, akik találmányukat 
1948. július 17-én szabadalmaztatták, és 1956-
banfizikai Nobel-díjasok lettek. 

 

 
Bardeen, Shockley és Brattain 

• 152 éve, 1861-ben, december 24-én született 
Thirring Gusztáv  magyar földrajztudós a MTA 
rendes tagja († 1941). 

 
Thirring Gusztáv 

 
• 137 éve, 1876-ban, december 24-én született Adolf 

Otto Reinhold Windaus német Nobel-díjas 
szerveskémikus († 1959). 

 

 
Adolf Otto Windaus 

• 72 éve, 1941-ben, december 24-én született 
Halász Gábor matematikus, az MTA rendes 
tagja. 

• 47 éve, 1966-ban a Luna–13 a Holdon landolt. 
• 22 éve, 1991-ben lemondott Mihail Szergejevics 

Gorbacsov, a Szovjetunió elnöki posztjáról. 
 

 
Mihail Gorbacsov 

 
 
• december 25. Események évfordulók: 

o Karácsony napja 
o Tajvan: az alkotmány napja 
o Angola, Mozambik: a család napja 
o Tibet: Tsongkapa halálának napja 
 

• 521 éve, 1492-ben, december 25-én kötött ki 
Kolumbusz Kristóf  Dominikán. 
 

• 371 éve, 1642-ben, december 25-én született 
Isaac Newton angol fizikus, matematikus († 1727) 
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Isaac Newton 

• 91 éve, 1922-ben, december 25-én hunyt e 
Weiss Manfréd báró, nagyiparos (* 1857) 

 
 
• december 26. Események évfordulók: 

o Szent István vértanú ünnepe 
 
• 271 éve, 1742-ben született Born Ignác (Ignaz 

von Born) osztrák geológus, a világ első 
nemzetközi tudományos társaságának az alapítója 
(† 1791). 

 

 
Born Ignác 

• 2013. dec. 26. Rómer István születésének 225. 
évfordulója (Nagysáros, 1788. dec. 26. - Bécs, 
Ausztria, 1842. júl. 30.) 
Gyógyszerész, gyáros 
Tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, 1814-
ben gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett. Egy 
ideig tábori gyógyszerészként működött, majd 
újból Bécsben gyógyszertárban dolgozott. 1832-
ben Bécsben gyárat alapított ún. dörzsgyújtók s 
egyéb vegyi termékek gyártására. Irinyi Jánossal 
megismerkedve megvette tőle a zajtalan 
foszforos gyújtó ötletét, arra szabadalmat szerzett 
s 1837-ben megkezdte az újfajta gyújtók 
gyártását. 

 

 
Rómer István 

• 222 éve, 1791-ben született Charles Babbage 
angol matematikus († 1871). 

• 148 éve, 1865-ben született Róth Miksa 
iparművész, üvegfestő, mozaikkészítő, aki 125 éve, 
1885-ben alapította meg önálló "üvegfestészeti 
műintézet"-ét († 1944). 

• 107 éve, 1906-ban hunyt el Zichy Jenő politikus, 
Ázsia-kutató, akadémikus, 1881–1906 között az 
Iparegyesület elnöke (* 1837). 

 

 
Zichy Jenő 

• 22 éve, 1991-ben (Mihail Szergejevics Gorbacsov 
lemondása után) felbomlott a világ legnagyobb 
területű állama, a kommunista Szovjetunió és 
megalakult a Független Államok Közössége. 

 
 
• december 27. Események évfordulók: 

o Észak-Korea: az alkotmány napja 
o Vanuatu: a család napja 
 

• 442 éve, 1571-ben, december 27-én született 
Johannes Kepler német csillagász († 1630). 

 

 
Johannes Kepler 

• 288 éve, 1725-ben Szentpéterváron megtartotta 
alakuló ülését az (1724. február 8-án alapított) 
Orosz Tudományos Akadémia. 

• 193 éve, 1820-ban, december 27-én Széchenyi 
István lóháton elindul Debrecenből Bécsbe atyja 
temetésére. Pesten megállítja a zajló Duna, 
amelyen nem tud átkellni. Ekkor rérlelődött meg 
benne az elhatározás az állandó hídról Buda és Pest 
között. 

• 193 éve, 1820-ban, december 27-én hunyt el 
Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, pedagógus, 
pedagógiai és gazdasági szakíró (* 1742). 

• 112 éve, 1901-ben, december 27-én született Id. 
Janáky István Ybl Miklós-díjas  építész, a Margit-
szigeti Palatinus strandfürdő tervezője, a Miskolci 
Egyetem épületcsoportjának társtervezője és a 
Veszprémi Egyetem főépületének tervezője († 
1966). 
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• 191 éve, 1822-ben, december 27-én született 
Louis Pasteur francia kémikus, mikrobiológus a 
pasztőrözési eljárás felfedezője († 1985). 

 

 
Louis Pasteur 

• 2013. dec. 27. Széchy Károly születésének 110. 
évfordulója (Budapest, 1903. dec. 27. - Budapest, 
1972. máj. 22.) 
Hídépítő mérnök, egyetemi tanár 
Elméleti és gyakorlati munkásságában egyaránt 
újszerű számítási eljárásokat, építési módszereket, 
eredeti szerkezeti megoldásokat alkalmazott. 
Tudományos szakterületén belül főként az 
építmény és az altalaj kapcsolatát vizsgálta. A 
második világháború után nagy szerepet vállalt a 
magyarországi hidak újjáépítésében. A budapesti 
metró építésének előkészítésében, majd 
megvalósításában is tevékeny részt vállalt. Az 
alagútépítés nemzetközileg elismert 
szakembereként hol mint igazgató, hol mint 
főmérnök vezette a munkálatokat. Hivatásához 
haláláig hű maradt: a metró Déli pályaudvari 
befejező szakaszának építése közben, az ottani 
munkahelyen kapott szívinfarktust. 1951-től az 
MTA tagja 

 
Széchy Károly 

• 91 éve, 1922-ben több magánvállalat 
összevonásából megalakul Budapesten a 
Budapest Székesfőváros Közlekedési 
Részvénytársaság (BSZKRT, a köznyelvben: 
Beszkárt). Ma a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK)vette át szerepét. 

• 83 éve, 1930-ban hunyt el Farkas Gyula 
matematikus, fizikus, az MTA tagja, a 
magyarországi alkalmazott matematika és elméleti 
fizika jelentős alakja; nevéhez fűződik a 
Carathéodory-elvet is megelőző Farkas-féle 
entrópiatétel kidolgozása (1895), valamint a lineáris 
egyenlőtlenségek vizsgálata kapcsán kidolgozott, 
később a lineáris programozásban is alkalmazott 
Farkas-lemma (1902) (* 1847). 

 
Farkas Gyula 

• 13 éve, 2000-ben, december 27-én a Vatikánban 
konferenciát rendeztek Nagy Károly 800. 
karácsonyi koronázására emlékezésül, melyen II. 
János Pál pápa hiányolta az Európai Unió 
Chartájának Preambulumából az Istenre és 
Európa keresztény gyökereire valóutalást. 

 
 

• december 28. Események évfordulók: 
o aprószentek napja 
 

• 401 éve, 1622-ben figyelte meg elsőként a 
csillagászok közül Galileo Galilei a Neptunusz 
bolygót, melyet azonban tévesen állócsillagnak 
vélt. 

 

 
Galileo Galilei 

• 162 éve, 1851-ben, december 28-án született 
Gonda Béla magyar mérnök, szakíró, tanár, a 
Vaskapu-szoros szabályozója, a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás úttörője, a magyar tengerkutatás 
megszervezője († 1933). 

• 118 éve, 1895-ben Wilhelm Röntgen átadta a 
helyi Fizikai-Orvosi Társulatnak az "X-sugár" (a 
"Röngten-sugár") felfedezéséről szóló, „Über eine 
neue Art von Strahlen” című közleményét, és 
elkészítette tulajdon feleségének kezéről annak 
átvilágított képét. 

 
Röntgen felvétele 
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• 118 éve, 1895-ben a Lumière fivérek, Auguste és 
Loui mozgókép-találmányuk szabadalmaztatása 
után a párizsi Grand Caféban megtartották saját 
filmjeikből a filmtörténet első nyilvános fizetős 
bemutatóját. 

 
Az ősmozi plakátja 

 
• 2013. december 28. Neumann János (Neumann, 

John von) születésének 110. évfordulója (Budapest, 
1903. dec. 28. - Washington, 1957. febr. 8.) 
 

 
Neumann János 

Magyar születésű amerikai matematikus, 
matematikai fizikus, informatikus 
Kezdetben behatóan foglalkozott kvantumelmélet 
matematika alapjaival, mely témában világhírű 
könyvet írt. Tőle származik a halmazelmélet egzakt 
megalapozása. Jelentős eredményeket ért el az 
ergodel elméletben és kifejlesztette a "folytonos 
geometria" elméletét is. Az ő nevéhez fűződik a 
"játékelmélet" megteremtése (minimax elv, 1928), 
melyet Morgensternnel készített el. Ennek 
továbbfejlesztéséért azóta többen közgazdasági 
Nobel-dijat kaptak. Az elektronikus számítógépek 
logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket 
szerzett. Ennek alapvető gondolatait - a kettes 
számrendszer alkalmazása, memória, 
programtárolás, utasításrendszer - Neumann-
elvekként emlegetjük. Az Eckert és Mauchly által 
megépített EDVAC számítógép, amelyet 1951-ben 
helyeztek üzembe, az első olyan számítógép, amely 
a Neumann által megfogalmazott elvek szerint 
épült meg. A Financial Times 2000-ben a 20. 
század emberének nevezte a magyar matematikust. 
[ Horváth István – ELFT] 
 

• 2013. dec. 28. Grimaldi, Francesco Maria 
halálának 350. évfordulója  
(Bologna, Itália, 1618. ápr. 2. [1613.] - Bologna, 
1663. dec. 28.) 

 

 
Grimaldi 

 
Itáliai jezsuita fizikus, matematikus 
Fényhullámok esetében először ő figyelte meg a 
diffrakciót, azaz a fényhullámok elhajlását és a 
színszóródást résen való áthaladást követően, vagy 
egy akadály élei körül. Az eltérült hullámok 
interferálnak egymással, egyes tartományokban 
erősítik, máshol gyengítik egymást. Leírta a 
fényelhajlást, valamint a napsugarak prizmán 
történő színekre szóródásának jelenségét, 20 évvel 
Newton előtt. Társával, Ricciolival, Galileivel 
egyidőben határozta meg a szabadesés törvényét. 
Ricciolival szerkesztették meg a nagy holdtérképet. 
A holdbeli hegyek és tengerek nagy része ma is a 
Riccioli és Grimaldi által javasolt elnevezést viseli 

• 2013. dec. 28. Rossby, Carl-Gustav Arvid 
születésének 115. évfordulója  
(Stockholm, Svédország, 1898. dec. 28. - 
Stockholm, 1957. aug. 19.) 
Svéd-amerikai meteorológus 
A Stockholmi Egyetemen matematikai fizikát 
tanult. Meteorológusi pályáját 1918-ban a Nyugat-
norvégiai Bergenben levő Időjárási Hivatalban 
kezdte, Vilhelm Bjerknes norvég meteorológus 
irányításával. 1925-ben megszerezte doktori 
fokozatát a Stockholmi Egyetemen. Ezután az 
Egyesült Államokba ment, ahol a U.S. Wheather 
Bureau-nál helyezkedett el. 1928-tól a 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
alkalmazta oktatóként. A 2. világháború után 
segített újraszervezni az Amerikai Meteorológiai 
Szolgálatot. 1941-ben a Chicagói Egyetem újonnan 
alakult Meteorológiai Osztályának elnöke lett. Itt 
hidrodinamikai kísérleteket folytatott, 
együttműködve Neumann Jánossal. Chicagóban 
újraépítette a stockholmi kapcsolatait és 
megteremtette a kommunikációt a meteorológusok 
nemzetközi közösségében. A meteorológiai 
tudomány fejlődéséhez a róla elnevezett Rossby-
egyenlet megalkotásával is jelentősen hozzájárult. 
Kimutatta, hogy az időjárás változékonyságáért 
leginkább felelős ciklonok és anticiklonok 
mozgását az úgynevezett hosszúhullámú rendszerek 
határozzák meg. 
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Rossby 
 
 
• december 29. Események évfordulók

o Szent Tamás (Thomas Becket)
o Nepál: a király születésnapja 
o A magyar kártya napja 
 

• 122 éve, 1891-ben Thomas Alva Edison
szabadalmaztatta a „jelek elektronikus átvitelét”, 
azaz a rádiót . 

Edison 
 

• 212 éve, 1800. december 29.-én  született Charles 
Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója.

 
 
• december 30. Események évfordulók

o Madagaszkár: a köztársaság napja
 
• 322 éve, 1691-ben, december 30-

Robert Boyle angol fizikus, kémikus,
a gázokra vonatkozó Boyle–Mariotte-
névadója; 400 éve, 1661-ben jelent meg
kételkedő kémikus című könyve, melyben a kísérleti 
megfigyelés és a kémiai reakciók kvantitatív 
módszerekkel történő tanulmányozásának 
fontosságát hangsúlyozza (* 1627). 

 

Robert Boyle 
 

KALENDÁRIUM , ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK

- 21 - 
GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 12. SZÁM (DECEMBER)

 

Események évfordulók: 
Szent Tamás (Thomas Becket) ünnepe 

Thomas Alva Edison 
a „jelek elektronikus átvitelét”, 

 

született Charles 
a vulkanizált gumi feltalálója. 

ordulók: 
: a köztársaság napja 

-án hunyt el 
, matematikus, 
-törvény egyik 

ben jelent meg A 
 könyve, melyben a kísérleti 

megfigyelés és a kémiai reakciók kvantitatív 
 tanulmányozásának 

 

• 217 éve, 1796-ban, december 30
Wesselényi Miklós, az országgy
egyik vezéralakja a reformkorban, a
Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli 
tagja, az 1838-as pesti árvíz

Wesselényi
• 91 éve, 1922-ben Vlagyimir Iljics Lenin

ünnepélyesen bejelentette
Köztársaságok Szövetsége, 
megalakulását. 

Szovjetunió
• 86 éve, 1927-ben megnyílt a

szakasza, egyben az első ázsiai metróvonal.

Metrókocsi a tokiói Metrómúzeumban
• 8 éve, 2005-ben a "Tropical Storm Zeta

zeta betűvel megnevezett
rendkívül intenzív és pusztító
óceáni hurrikánszezonban a szezon utolsó vihara.

A trópusi ciklon
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, december 30-án született 
az országgyűlési főrendiház 

egyik vezéralakja a reformkorban, a Magyar 
igazgatósági és tiszteletbeli 

as pesti árvíz árvízi hajósa († 1850). 
 

 
Wesselényi 

Vlagyimir Iljics Lenin  
ünnepélyesen bejelentette a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége, a Szovjetunió 

 
Szovjetunió címere 

ben megnyílt a tokiói metró első 
ő ázsiai metróvonal. 

 

 
Metrókocsi a tokiói Metrómúzeumban 

Tropical Storm Zeta" , a görög 
nevezett trópusi ciklon volt a 

rendkívül intenzív és pusztító 2005-ös Atlanti-
hurrikánszezonban a szezon utolsó vihara. 

 

 
A trópusi ciklon képe az űrből 



GTE-KALENDÁRIUM, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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• december 31. Események évfordulók: 
o Szilveszter napja 
o Azerbajdzsán: a szolidaritás napja 
o Kongó: a köztársaság napja 
 

• 202 éve, 1811-ben, december 31-én született 
Nendtvich Károly  kémikus, a József Ipartanoda, 
majd a Műegyetem tanára, 1873–1874-ben rektora, 
az MTA tagja († 1892). 

• 77 éve, 1936-ban, december 31-én  született Vizi 
E. Szilveszter magyar orvos, farmakológus, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

 

 
Vizi E. Szilveszter 

• 76 éve, 1937-ben, december 31-én született 
Avram Hersko Nobel-díjas magyar származású 
izraeli biokémikus. 

 

 
Avram Hersko 
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