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Októberi csillagos égbolt az esti órákban 

�

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Megemlékezések 

 
A FIRKA megalakulásakor a fizika, informatika, kémia alapismeretekhez kapcsolta tárgykörét, 

ezekben a témakörökben igyekezett érdekességeket, vonzó olvasnivalót, gyakorlatokat nyújtani ifjú olvasó-
inak. Az évek során az általános műveltség fejlesztésére törekedve tágítottuk a tárgykört biológiai, földta-
ni, környezetismeret-tani, csillagászattani, tudománytörténeti és ezekhez kapcsolódó szépirodalmi cseme-
gékkel is. Az utolsó két évben elhanyagoltuk a tudománytörténeti évfordulókról való megemlékezéseket. 
Ezt szeretnénk pótolni, s a következő számokban a 2006. évhez kötődő, főleg magyar vonatkozású ese-
ményekre, tudósokra, feltalálókra kultúrtörténeti jelentőségükre emlékezünk. 

 
120 éve született: 
Papp Simon (Kapnikbánya, 1886. február 14. – Budapest, 1970. július 27.) Egyetemi 

tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. Ezt követően ugyanott Szádeczky-
Kardoss Gyula professzor tanársegédje lett (1909). Két év múlva a selmeci bányászati és 
erdészeti főiskolára hívta meg Böckh Hugó, a kőolajkutatás nemzetközi szaktekintélye, 
akinek irányítása mellett részt vett az erdélyi földgázkutatásban (1911-1930). Horvátor-
szági, és dél-dunántúli földgáz és kőolaj előfordulásokat térképezett fel. 1920-32 között 
az Anglo – Persian Oil Co. vállalatnak végzett olajkutatási munkálatokat  Jugoszláviá-
ban, Albániában, Törökországban, Új-Guieniában, 1930-32 között Angliában, Kanadá-
ban, az A. E. Államokban, Németországban. Szakmai tapasztalataival hazatérve felfedte 
az első ipari jelentőségű magyar kőolaj – és földgáz előfordulást. Megalapozta a magyar 
kőolajbányászatot. Kutató tevékenysége mellett jelentős egyetemi oktató munkája is. 
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1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja, politikai meggondolásokból 1949-ben 
kizárták az akadémikusok sorából. 

Pávai – Vajna Ferenc (1886. március 6. – Szekszárd, 1964. január 12.) Egyetemi ta-
nulmányait Budapesten végezte, Selmecbányán Böckh Hugó mellett tanársegéd Papp 
Simonnal egyidőben, akivel együtt dolgozott a kőolaj és földgázkutatásban. Jelentősek a 
hévíz és gyógyvíz kutatásai. Elsőként jelezte a geotermikus energia hasznosításának je-
lentőségét, amit az akkori  hatóságok nem értékeltek. Jelentősek a kőolaj-földtani térké-
pészeti munkálatai (pl. 1942-ben a máramarosi Iza-völgyében), barlangkutatásai. 

Rybár István (Budapest, 1886. május 7. – Budapest, 1971. november 18.) Középisko-
lai és egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte kitűnő eredménnyel. Eötvös Lo-
ránd tanársegéde, majd egyetemi munkájának folytatója lett. 1918-tól a MTA levelező,
majd 1931-től rendes tagja. Külföldi tanulmányútjain kedvező ajánlatokat kapott (pl. a 
houstoni egyetemen a hazai fizetésének százszorosát), de mindig hazatért. Korszerűsí-
tette az Eötvös-féle torziós ingát, az E 54 jelzésű készüléke 1958-ban a Brüsszeli Világ-
kiállítás nagydíját nyerte el. 

Schuller Aladár (Budapest, 1886. július 21. – Belgium, 1960. május 22.) Vegyészmér-
nöki képesítéssel Berlinben fotokémiából doktorált. Franciaországban majd Belgiumban 
dolgozott. Továbbfejlesztette a fényérzékeny réteget hordozó filmszalag gyártási tech-
nológiáját, feltalálta az „éghetetlen” triacetát filmet (az első nem gyúlékony, biztonsági 
film, amit a Gevaert cég forgalmazott) amiért jelentős belga állami kitüntetésekben ré-
szesült. 

Bányai János (Kézdivásárhely, 1886. november 6. – Székelyudvarhely, 1971. május 
13.). Középiskolai tanulmányai után a budapesti Pedagógiumban tanári oklevelet szer-
zett 1908-ban. Kétévi németországi tanulmányúton a korszerű természettudományos 
oktatást és múzeum-szervezést tanulmányozta, miközben a jénai egyetemen és berlini 
Bányászati Akadémián szakmai felkészültségét is kiteljesítette. Hazatérve középiskolák-
ban  tanított (1920 – 1947 között Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen) és a buka-
resti Földtani Intézet munkatársaként tudományos kutatást is végzett. 1929-ben elindí-
totta és 13 éven át szervezte nyaranként a „Hargita expedíciót” a Székelyföldet megis-
merni és azt kutatni  vágyó egyetemi hallgatók, szakemberek, természetbarátok számára. 
1947-ben nyugdíjazták, s ezután csak kutatótevékenységét folytatta. Ásványtani vizsgá-
lódásai mellett a Székelyföld élővilágát (növény és állatvilág, az emberi közösségek) ta-
nulmányozta. Elkészítette az ásványvizek kataszteri térképeit, vizsgálta az iszapvulkáno-
kat, a mofettákat, ezek gyógyhatásáról értekezett. Nagyszámú, különböző nyelven írt 
tudományos közleménye, ismeretterjesztő, honismereti írása, térképei folyóiratokban, 
napilapokban jelentek meg. Jelentősek összefoglaló jellegű kötetei: A Magyar Autonóm 
Tartomány hasznosítható ásványkincsei (Akadémiai kiadó, Bukarest, 1957), A Magyar 
Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések (Társszerzők Soós Ilona, Szabó 
Árpád, Swartz Árpád, Várhelyi Csaba,  Akadémiai kiadó, Bukarest, 1957). 

Vendl Aladár (Gyergyóditró, 1886. november 18. – Budapest, 1971. január 9.) Isko-
lai tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Sopronban végezte be. A budapesti tudo-
mányegyetemen képezte magát, ahol doktori fokozatot is nyert 1911-ben a Duna ho-
mokjának ásványtani vizsgálatával, aminek nemzetközi sikere volt. Elsőként foglalko-
zott a lösz részletes ásványtani vizsgálatával, az agyagokkal. Elkészítette a Déli-
Kárpátok kristályos paláinak monográfiáját. Vizsgálta a talajvíz szulfát-tartalmának ke-
letkezését és betonbontó hatásának megszüntetésére módszert dolgozott ki. A mérnök-
képzésben még ma is használható a „Geológia” című kétkötetes munkája. 

115 éve született Bródy Imre  (Gyula, 1891. december 23. – Mühldorf, 1944. december 
20.) Budapesten végezte egyetemi tanulmányait, göttingeni tanulmányútja során Max 
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Born tanársegédje volt. 1923-tól Budapesten az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában 
dolgozott az izzólámpa tökéletesítésén. Nevéhez fűződik a kriptonlámpa feltalálása 
(1930-ban szabadalmaztatta). 

A gáztöltésű izzólámpa élettartamát az izzószál párolgása korlátozza. Az izzószálból 
kilépő nehéz volfrám atomok a kis atomsúlyú töltőgázban (Ar, N2 keverék) gyorsan 
mozognak a bura fala felé. Ha a töltőgáz nagyobb, nehezebb atomokból áll, akkor a 
fématomok mozgása lefékeződik. Ezért javasolta a kriptont töltőgázként. A kísérleti té-
nyek igazolták Bródy számításait. Polányi Mihállyal kidolgozták az olcsó kripton-xenon 
gázkeverék gyártását, s így olcsó, jó hatásfokú izzókat tudtak gyártani. Az 1936-os bu-
dapesti ipari vásáron már műszaki szenzációként mutatták be a kriptonégőket, s ugyan-
abban az évben már exportálták is. 1944-ben a vállalat mentesítette a deportálástól, de 
önként követte családját. 

110 éve született Kabay János (Büdszentmihály, 1896. december 27. – Budapest, 1936. 
január 29.) Középiskolai tanulmányai után a Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki ka-
rára iratkozott 1915-ben, de katonai behívója miatt nem tudta befejezni képesítését. A 
háború után gyógyszerész gyakornokként dolgozott bátyja mellett, majd beiratkozott a 
gyógyszerészeti fakultásra, s okleveles gyógyszerészként a Gyógynövénykísérleti Állo-
máson kezdett dolgozni, ahol Kelp Ilona vegyésszel, későbbi feleségével folytatta a 
morfinokkal kapcsolatos kutatásait. Addig morfiumot csak ópiumból tudtak előállítani. 
Kabaynak kísérletei során sikerült zöld mákból kivonnia a morfin-származékokat. Eljá-
rását 1925-ben szabadalmaztatta „Eljárás ópiumalkaloidák előállítására zöld máknö-
vényből” néven. Büdszentmihályon megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyárat. Eljá-
rásának üzemeltetése még nem volt elég jövedelmező, ezért továbbfejlesztette, hatékony 
módszert dolgozva ki száraz mákszalmából, mákszárból és mákgumóból való morfium 
előállításra. Módszerét siker koronázta, világszerte alkalmazták. Üzeme beindulásakor 
komoly anyagi nehézségekkel küzdött, de hamarosan megindult a siker felé, amit Kabay 
már nem élvezhetett korai halála miatt. Az üzem nyersmorfin exportja szerint a világ-
ranglista élére került a század közepén.  

(folytatjuk) 
 

Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

A Microsoft Windows története 
� 1983. november 10.: bejelentették a Microsoft Windows-ot és árulni kezdték 

100 USD értékben. 
� 1985 novembere: megjelent a Microsoft Windows 1.0. 
� 1987. december 9.: megjelent a Microsoft Windows 2.0, ára 100 USD. 
� 1987. december 9.: megjelent a Microsoft Windows/386 vagy Windows 386. 

Ára 100 USD. 
� 1988 júniusa: megjelent a Microsoft Windows/286 vagy Windows 286. Ára 

100 USD. 
� 1990. május 22.: megjelent a Microsoft Windows 3.0. A teljes verzió ára 

149,95 USD, az upgrade ára 79.95 USD. 
� 1991 októbere: megjelent a Microsoft Windows 3.0 multimédiás változata. 


