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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a ”Híres magyar feltalalók és tudósok” füzetét
néhai dr. Ádám János, szeretett Ádám atyánk, emlékére ajánlja.
A szeretetpofon feltalálója és a lelkek nagy tudósa volt.

Szerkesztették:

Lendvai-Lintner Imre
Nádas János
Szórád Gábor

A fedılapot készítette:

Nádas János

Köszönetünket fejezük ki Kerkay Emesének és a passaici Szent István magyar iskolának, hogy az
általuk szerkesztett három füzetet (Híres Magyarok, Magyar Feltalalók, Magyar Tudosók I és II)
rendelkezésünkre bocsátotta.
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Szerb Antal írta, hogy “Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen; az emberek
mindig csak azt találják fel, amire szükségük van, és azt mindig fel is találják.” A 2011-es
akadályverseny témája erről szól, “a magyar feltalálók”-ról. Ismerjük meg azokat a magyarokat,
akik a világ népességének életét megkönnyebbítették tudásukkal és abból kifolyó
találmányaikkal és felfedezéseikkel. Erre nemcsak büszkék lehetünk, hanem játszva jól is
szórakozhatunk egy akadályverseny keretén belül.
Érdekes lesz majd átélni, hogy a központi (III. és V. kerület) és I. kerület akadályversenyein
milyen feladatok várják majd a cserkészeket. Irinyi találmánya, a gyufa, biztosan fog
szerepelni. Még Bolyai abszolút geometriája is megjelenhet a becslés állomásnál. Biró József
töltőtolla pedig minden állomásnál jelen lesz, legalább a pontozók kezében. De mi lesz majd
Neumann János (számítógép), Szilárd Leó és Teller Ede (atombomba) és Asboth Oszkár
(helikopter) szerepe az akadályversenyen? Majd meglátjuk.
Kétségtelen, hogy a magyar géniusz sok formában megjelenik – a zenében, a művészetben ÉS a
tudományban. Ezt szolgálja ez a füzet. Itt megtalálhatod 21 magyar felfedező munkájának rövid
összefoglalóját. A 19. és 20. század nagy magyar gondolkozóinak csak egy kis százaléka van
képviselve. Ha érdekel a téma, a forrásmunkák felsorolásában találhatsz további tudósok
munkájára utalásokat.
Ezen kívül, közzé adjuk a magyar származású Nobel díjasok listáját is. Bennünket, magyarokat
méltán tölt el büszkeséggel, hogy kis nemzetünk kiemelkedő szerepet játszott, játszik a világ
természettudományi fejlődésében, hogy kiváló elméinket mindenütt ott találjuk a tudományok
győzelmi emelvényein. Erről is olvashatsz máshol még sokkal többet.
Jó olvasást kívánunk. Figyelj oda, mert ezek közül bizonyára sok találmány szerepelni fog az
akadályversenyen is !!!
Lendvai-Lintner Imre
A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami
jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben
bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos
megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra,
néha új ismeretekre.
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a
munkát, amit szeretni fog.
Szentgyörgyi Albert
3

ASBÓTH OSZKÁR
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(Szeged, 1852 –
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Budapest, 1947)
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ASBÓTH OSZKÁR
(Pankota, 1891 – Budapest, 1960)
TALÁLMÁNYA: helikopter
Mérnök, tanulmányait Aradon végezte. Asbóth
Lajos honvédtábornok családjából származik.
1917-ben, az első világháború alatt Asbóth
Oszkár, Kármán Tódor, Petróczy István és
Zurovetz Vilmos dolgoztak együtt a helikopter
megtervezésén. A háború után Asbóth több évi
kísérletezés után megépítette az Asbóth-féle
helikoptert, mely számos külföldi szakértő
jelenlétében 1928. szeptember 9-én szállt fel
egyhelyből, függőleges irányban és nagy
magasságba elsőként a világon.

Asbóth féle helikopter rajza

Gépe vízszintes irányban is kormányozható volt. A repülés történetében ez volt az első eset, hogy
emelőcsavaros, rotoros repülőszerkezet tartósan fent tudott maradni a föld felett. Ez a sikeres felszállás
Európa-szerte új lendületet adott a helikopter-kutatásnak.
BAY ZOLTÁN
(Gyulavári, 1900 – Washington, 1992)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI: a magyar Holdradar-kísérlet,
a fotoelektronsokszorozó és a fénysebességre alapozott
méterdefiníció
Fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.1926-ban a
legmagasabb kitüntetéssel szerezte meg a doktori fokozatát fizikából.
Disszertációjával csatlakozott a fizika új fejlődési irányához, az
atomfizikához.
Bay vezette azt a csoportot, melynek sikerült radarvisszhangot észlelnie
a Holdról. A kísérletek 1945 nyarán kezdődtek, 1946. február 6-án
bejelentették a világnak, hogy sikerült a Holdra radarjelet küldeni és a
visszavert jelet érzékelni. Ezt Bay jelismétlési és jelösszegzési
ötletének megvalósítása tette lehetővé, mely elv a mai napig
használatos. Az ezzel elvégezhető távolságmérések sokkal pontosabbá
tették ismeretünket a Naprendszerbeli távolságokról (lásd csillagászati
Mikrohullámu holdradar
egység). Ezzel Bay Zoltán elindította a radarcsillagászatot, és egy új
tudományág született. 1946 és 1948 között tudományos munkásságának elismeréséül megválasztották a
Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi Osztálya elnökének.
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BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF
(Budapest, 1899 – Buenos Aires, 1985)
TALÁLMÁNYAI: golyóstoll, automata sebességváltó, gőzerővel hajtott ősmosógép
Tanulmányait mint orvostanhallgató kezdte. Igen sokoldalú ember volt. 1921–1938
között volt újságíró, szobrász, festő, műkritikus, autóversenyző, tőzsdeügynök, hipnotőr,
autókereskedő és természetesen feltaláló! Több mint harminc sikeres, nemzetközileg
elismert találmánya volt.
Bíró László József leghíresebb találmánya a golyóstoll. 1938-ban már több mint száz
országban szabadalmaztatta. Végül szabadalmát 1948-ban a PARKER cég vette meg. Az
USA-ban mint BIRO PEN lett ismeretes.
Másik jelentős találmánya az automata sebességváltó. 1932-ben egy gépész barátjával
(Rigó) motorkerékpáron Budapestről Berlinbe utazott (több mint 1000 km — 625 mi)
leplombált sebességváltóval. A General Motors megvásárolta szabadalmát, hogy ne
vehesse meg a konkurencia!
Bíró golyóstoll
BOLYAI JÁNOS
(Kolozsvár, 1802 – Marosvásárhely, 1860)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI:
abszolút mértan, általános relativitás
elmélet
Bolyai János, hadmérnök, filozófus és minden
idők legeredetibb gondolkodású matematikusa. Tanulmányait apja, Bolyai Farkas
irányításával kezdte, majd Marosvásárhelyen,
Kolozsvárott és a bécsi Hadmérnöki
Akadémián fejezte be. Kilenc idegen nyelvet
beszélt, kínait és tibetit beleértve. A magyarosztrák királyi és császári hadsereg elsőszámú
matematikusa, hegedű virtuóza, vívója és
táncosa volt.
Bolyai kodex
Abszolút mértanjának alapgondolatát már
1823-ban közli apjához írt levelében: A semmiből egy új, más világot teremtettem. Elvetette a
párhuzamosok euklidészi alaptételét. Bolyai megállapítása új korszakot nyitott a geometria történetében.
Kétezer éves problémát oldott meg! Világhírű felfedezése APPENDIX néven jelent meg, apja
matematika könyvéhez csatolva. Einstein Albert tanulmányozhatta Bolyai felfedezéseit, mielőtt 1905ben megalkotta relativitás elméletét. A fizikai gravitációs erőtér és a geometriai tér közötti belső
összefüggés felismerésével kapcsolatban írja: „...a nehézkedés, vagyis gravitáció törvénye is szoros
osszeköttetésben látszik lenni a viágűr lényegével, valóságáva.” Erről idézetről Toro Tibor fizika
professzor 1000 szavas tanulmányt írt, amiben bizonyította, hogy Bolyai János felismerésével az
általános relativitás elmélet alapját határozta meg még jóval Einstein előtt .
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CSONKA JÁNOS
(Szeged, 1852 – Budapest, 1939)
TALÁLMÁNYAI: karburátor (porlasztó), automatikus csőgyújtás (gáz- és petróleum-motoroknál),
gázmotor, motoros tricikli (postások részére), benzinmotoros autó
A magyar autóipar megteremtője. 1875-től a budapesti
műegyetem gépműhelyének vezetője. 1879-ben
szerkesztette önálló elgondolású gázmotorját, az első
magyar robbanómotort.
1892-93-ban Csonka János és társa, Bánki Donát
Csonka által tervezett kocsi
feltalálták a benzinmotorokhoz a karburátort, vagyis
porlasztót. Csonka és Bánki úttörő munkát végeztek az
általuk szerkesztett motorokkal. Függetlenítették magukat a külföldi gyárak megoldásaitól, amelyek még
mindig a gőzgépektől örökölt formákkal küszködtek.
A motorgyártás volt fő szakterülete. Feltalált többek között szabályozó szerkezetet belsőégésű
motorokhoz, szerkezetet belsőégésű motorok gyújtásának önműködő beállítására. De hordozható és
szétszedhető láncfűrész berendezést is szabadalmaztatott.
DÉRI MIKSA
(Bács, 1854 – Merano, 1938)
TALÁLMÁNYAI: transzformátor, repulziós motor
Gépészmérnöki diplomát a bécsi műegyetemen szerzett. Bláthy
Ottóval és Zipernowszky Károllyal együtt dolgozva feltalálta a
váltóáramú transzformátor rendszert, amivel világsikert értek el.
Ez a rendszer tette először lehetővé az elektromos energiának
nagy távolságokra való átvitelét és nagy területen való elosztását.
Ma már alig van a világon olyan nagyobb energia-mennyiséget
termelő mű, amelyik nem ezt a rendszert használná. A kísérleti
munka legnagyobb részét Déri végezte.
Sok más találmánya is volt. Egyik a Déri-féle REPULZIÓS
MOTOR. Ezzel biztonságossá tette a felvonókat, ami addig
egyetlen egy motortípussal sem sikerült.

Déri féle transzformátor

A tudományban nincsenek elraktározott ismeretek, hanem élő, folyton változó, alakuló, fejlődő
ismeretek vannak.
Bay Zoltán
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báró EÖTVÖS LORÁND
(Buda, 1848 – Budapest, 1919)
TALÁLMÁNYAI ÉS TUDOMÁNYOS
FELFEDEZÉSE: torziós inga, általános
relativitáselmélet
A budapesti Tudományegyetemet báró
Eötvös Lorándról nevezték el. Dr. báró
Eötvös Loránd, fizikus, egyetemi tanár,
miniszter. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben (Németország) végezte.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

A torziós- vagy Eötvös inga báró Eötvös
Loránd által szerkesztett mérleg. A készülék felvilágosítást ad a Föld felszíne alatt levő anyagokról. Az
Eötvös ingával meg lehet állapítani a földrétegek alakjait. Az egész világon fontos eszköze a
földméréstannak (geodézia) és a geofizikának, amelyik a Föld fizikai tulajdonságait kutatja, ezért a
bányakutatás fontos eszköze. Ásványi kincsek kutatására –mint például olaj, szén, fémek – is szolgál.
Eötvös általános relativitáselméletének (kapillaritási elmélet) alapjait 1905-ben fogalmazta meg. Ennek
alapján építette ki rendszerét Einstein és volt képes relativitáselméletét megalkotni.

GALAMB JÓZSEF
(Makó, 1881 – Detroit, 1955)
TALÁLMÁNYAI: Ford T-Modell autó
tervezője, bolygókerekes sebességváltó, villamos gyújtóberendezés, Fordson traktor
Gépészmérnöki diplomát Budapesten szerzett.
Galamb József a FORD üzem alkalmazottjaként
tervezte meg a híres T-modell autót. Feltalálta a
bolygókerekes sebességváltót és a villamos gyújtóberendezést. Ugyanakkor kidolgozta a
gépkocsik futószalagos gyártását. A Ford
kisüzemből hatalmas gyár lett. 19 év alatt 15½
millió T-Modell kocsit gyártottak.

A Ford Modell-T autója

Az elegáns A-Modell autót is Galamb József tervezte.
Az első világháború alatt tervezte a Fordson traktort. Az angol kormány 7000 darabot rendelt belőle. Ezt
a traktort igen kedvelték a földművelők, mert könnyebb volt, mint a többi kapható, illetve létező traktor
és kezelése is sokkal egyszerűbb volt. 1925-ben az Egyesült Államokban gyártott traktoroknak több,
mint a fele a Ford gyárban készült.
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IRINYI JÁNOS
(Nagyléta, 1817 – Vértes, 1895)
TALÁLMÁNYA: biztonsági gyufa
Irinyi János, vegyész, tanulmányait Bécsben és a
németországi Hohenheimban végezte.
Sokan kísérleteztek a tűzgyújtással, de csak bonyolult és
veszélyes módszereket találtak ki. Irinyi 1836-ban feltalált
olyan GYÚJTÓSZÁLAT (gyufát), ami nem volt sem
veszélyes, sem egészségtelen.

A foszforos gyufa

A foszfort vízben feloldotta és addig rázta egy üvegfóliában, amíg megszemcsésedett. A foszfort
összekeverte ólomszuperoxiddal, arab mézgával (gumiarabikum). A pépszerű masszát tégelybe öntötte és
fenyőszálacskákat mártott a keverékbe. Száradni hagyta. Amikor kipróbálta este, mindegyik
egyenletesen meggyulladt.
Feltalálta a GYUFÁT!
Rómer István, Magyarországról származó és Bécsben élő gazdag gyógyszerész megvette Irinyitől, a
szegény diáktól, találmányát és annak kihasználási jogát 60 forintért. Megkezdődött a gyufagyártás és
ennek az egész világ örült. Rómer István meggazdagodott Irinyi találmányán, Irinyi azonban szegényen
és elhagyatottan halt meg Vértes községben.

JEDLIK ÁNYOS
(Szimő, 1800 – Győr, 1895)
TALÁLMÁNYA: elektromotor, dinamó
Dr. Jedlik Ányos, bencés szerzetes, természettudós,
feltaláló. Tanulmányait a győri líceumban és a pesti
tudományegyetemen végezte.
Jedlik Ányos 1828-ban, 18 évvel Siemens előtt
megszerkesztette Győrben a világ első
elektromotorját. A dinamót 1861-ben találta fel.
Találmányait nem szabadalmaztatta és nem is adta
el. Megelégedett azzal, hogy gépei működnek.
Jedlik elektromos dinamó
Elméleteit/találmányait Magyarországon tanította a
pesti királyi tudományegyetemen. A világ azonban
nem tudott róla. Sokkal később mindkettőt Siemens is feltalálta és ezért róla nevezték el őket.
Az 1828-ban készített első elektromotort, Jedlik kezelési utasításaival együtt, a budapesti Iparművészeti
Múzeumban őrzik és ma is tökéletesen működik.

10

KÁRMÁN TÓDOR
(Budapest, 1881 – Aachen, 1963)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI: hangsebesség feletti
repülés atyja, űrkorszak tervezője
Gépészmérnöki diplomát a budapesti Műegyetemen szerezett.
Németországba került ösztöndíjasként, Göttingenben
doktorált, és 1912-ig egyetemi tanárként dolgozott.
Az I. világháború alatt a repülő hadtestnél kutatómérnök, ahol
munkatársaival együtt kifejlesztette a világ első forgószárnyas
katonai repülőeszközét, PKZ-típusú helikoptert. Az I.
világháború után a német Luftwaffe egyik megalapítója és a
Junkers művek szaktanácsadója volt.

Kármán profeszor előadás közben

1929-ben az USA-ba hívták, ahol a Guggenheim-laboratóriumban résztvett a rakétakutatásban. A II.
világháború után egyik megalapítója az űrkutatás fejlesztésére életrehívott JET Propulsion
Laboratorynak. Világszerte szaktanácsadó volt az aerodinamika, repülőgéptervezés, aeronautika,
asztronautika és a világűrközlekedés terén. Vezető szerepe volt a B–36, B–47 és B–52-es bombázók, az
Atlas, Titan és Minuteman rakéták kifejlesztésében.
NÉMETHY GYÖRGY
(Budapest, 1934 – New York, 1994)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI: a víz hatása a
fehérje struktúrájára, az allosztérikus hatás fogalmának bevezetése az enzimeknél.
Némethy György, bio- és fizikai-kémikus, egyetemi tanár.
Tanulmányait Budapesten, Németországban és az
Egyesült Államokban végezte. Doktorátust 1962-ben a
Cornell Egyetemen szerzett. Egyszerre szolgálta a
tudományt és az ifjúságot mint cserkészvezető és a
KMCSSZ elnöke.

Víz molekuláris felépitése

Fő kutatási területe a víz és fehérje kölcsönhatásának tanulmányozása. A víz és fehérje molekulák
vízburkolatának területén végzett fizikai-kémiai és biokémiai kutatatásainak eredményeiért a Szentszék
Tudományos Akadémia a XI. Pius Aranyéremmel tüntette ki 1972-ben. Résztvett a fehérje térszerkezetek
számítógépes meghatározásához használt ECEPP program kidolgozásában. Kiemelkedő eredményeket
ért el a kötő- és támasztószövetek jellegzetes fehérjéinek, a kollagéneknek szerkezetszámítása területén.
Bevezeti az alloszterikus hatás fogalmát.
Közel 300 szakcikket írt. A tudományos világ legtöbbet idézett szerzői között szerepel kémia és
biokémia terén. Öt nyelven írt, tanított, előadott és kutatott több amerikai és európai egyetemen. 1988-tól
a Mount Sinai Orvostudomány Egyetem Biomatematika tanszékének professzora. 1994 óta a tanszék
évente Némethy Emlékszimpóziumot tart „A fehérjekutatás legújabb eredményei” címmel. Ezenkívül
Némethy ösztöndíjat hirdettek meg olyan kandidátus részére, aki az ő területén dolgozik.
A tudományos munka mellett életét az ifjúság nevelésének szentelte. Átadta a cserkészeknek a természet,
a magyar nyelv, kultúra és művészet iránti szeretetét. 20 évig volt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
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elnöke.

NEUMANN JÁNOS
(Budapest, 1903 – Washington, DC, 1957)
TUDOMÁNYOS FELEFEDEZÉSEI: kvantum
mechanika matema-tika, játékelmélet, folytonos
geometria elmélet, számítógép logikai tervezés és
alapvető gondolat.
Matematikus, vegyészmérnök, fizikus, a logikus és
gyors gondolkodás legendás szimbóluma.
Tudóstársai így jellemezték: A legtöbb tudós azt
fedezi fel, amit tud, Neumann azt, amit akar.
23 éves korában már egyetemi tanár. Lefekteti a
kvantum mechanika matematikai alapjait.
Neumann János a bináris számitógéppel
Megalapozza a matematika új ágait, megteremti a
játékelméletet és annak gazdasági használatát. Kifejleszti a folytonos geometria elméletét. A II.
világháború alatt az USA fegyveres erőinek tanácsadója, tagja a Manhattan Tervnek. Részt vesz az első
atombomba megépítésének programjában. Neumann tanulmányozta a lökéshullámokat, amiket az atomés hidrogén bombák próbarobbantásai okoztak. Az ezzel kapcsolatos komplikált matematikai számítások
vezették a nagyon gyors számítógépek kidolgozására. Neumanntól származik a számítógép logikai
tervezése és alapvető gondolatai. A kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás és
utasításrendszer szintén neki köszönhető.
1955-ben az öttagú Atom Energia Bizottság tagjává nevezték ki. Az atomenergiával kapcsolatban
figyelmezteti a szenátus külön bizottságát a következő nyilatkozattal: „Az atomfizika felelőtlen, vagy
otromba politikával kombinálva már ebben a pillanatban is képes borzalmas sebeket ejteni a
társadalomban. Még valamelyes fejlődés, ... és a fizika és politika ugyanezen kombinációja lakhatatlanná
változtatja a föld felszínét...”
báró NOPCSA FERENC
(Déva, 1877 – Bécs, 1933)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI: első
magyarországi dino-szauruszlelet tudományos
leírója.
Kalandos életű, román eredetű magyar báró,
Első magyar dinoszauruszlelet
paleontológus, geológus, albanológus, albán trónra
pályázó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ő volt az első magyarországi dinoszauruszlelet
tudományos leírója.
Erdélyi, elmagyarosodott román nagybirtokos családból származott. Apja, Nopcsa László nevéhez
legendás történetek kapcsolódtak. Jókai Mór a Fatia Negra nevű rablóvezér hősének alakját róla mintázta
a Szegény gazdagok című regényében. Nopcsa Ferenc a bécsi Theresianumban tanult földtant. 1895-ben,
12 éves húga, Ilona a családi birtokon, Szentpéterfalván, ősgyíkmaradványokat talált, ő vállalta (18
évesen), hogy besorolja a leleteket. A fiatalember 1897-ben egy cikkben leírta a kréta időszakból
származó maradványokat, amelyek a Magyarosaurus nevet kapták. A felfedezésről két évvel később
beszámolt a Bécsi Tudományos Akadémia egyik ülésén is. Lóczy Lajos tanítványa volt. A paleontológia
felé fordította a figyelmét. Már akkor felvetette, hogy a Magyarosaurus méretei azért olyan szerények
mert szigeti élettere szűk. Ezzel megalapozta az izolált zsugorodás elméletét, amit ma már széles körben
12 elfogadnak a tudósok.

PUSKÁS TIVADAR
(Pest, 1844 – Budapest, 1893)
TALÁLMÁNYAI: telefonközpont,
telefonhírmondó.
Iskoláit Bécsben végezte. Edison szerint „Puskás
Tivadar volt az első ember a világon, aki a
telefonközpont ötletét felvetette”.
1878-ban felépítette Bostonban az első
telefonközpontot, majd Párizsban és Budapesten
is egyet-egyet. Bell telefonján egy hívó egyetlen
emberrel tudott csak beszélni. Puskás Tivadar
A bostoni telefonközpont
találta fel a központi kapcsoló rendszert, amelyik
lehetővé teszi bármely számú beszélő/hallgató közti kapcsolást vagy bontást.
Mikor sikerült kapcsolatot teremteni, Puskás azt mondta Bell-nek a telefonba, hogy „hallom”. Ebből lett
aztán a „Hello!”.
A telefonhírmondó a telefonhálózaton keresztül rendszeresen híreket és műsorokat közvetített. 1893-ban
20 évvel a fülhallgatós rádió feltalálása előtt Budapesten az emberek híreket, zenét hallgathattak a
telefonhírmondón. Élvezhették a Bánk bán-t, amit egyenesen közvetítették az Operaházból!
ifj. RUBIK ERNŐ
(Budapest, 1944 – )
TALÁLMÁNYAI: több logikai játék alkotója, a leghíresebb a
Rubik kocka vagy Bűvös kocka.
Építész, tárgytervező. 1967-ben építészmérnökként végzett a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, majd 1971-ig az
Iparművészeti Főiskolán szobrászatot és belsőépítészetet tanult tovább.
1983-ban saját vállalkozást alapított, a Rubik Stúdiót, ahol bútorokat és
játékokat tervezett. 1987-től címzetes egyetemi tanár, 1990-től a
Magyar Mérnök Akadémia elnöke, később tiszteletbeli elnöke.
A világhírű Rubik kocka
A Magyar Mérnök Akadémián belül létrehozta a Rubik Nemzetközi
Alapítványt, a kiemelkedően tehetséges fiatal műszakiak és
iparművészek támogatására. Jelenleg a Rubik Stúdió igazgatója. A játékszoftverek fejlesztése és az
építészeti témák kötik le.
Több logikai játék alkotója, a leghíresebb a Rubik kocka vagy Bűvös kocka (1974), melynek kedvelői
egyesületeket, versenyeket, világbajnokságokat szerveznek. A Bűvös kocka bevonult a New York-i
Modern Művészetek Múzeumába.
Azt állítom, hogy pénzért csak rutinszerű munkát lehet végezni. A feltalálásnak mint rutinszerű
cselekvésnek önmagában van a fizetése.
Rubik Ernő
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SELYE JÁNOS
(Bécs, 1907 – Montreal, 1982)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI: stressz fogalma, stresszhatás
Selye János, orvos, biokémikus és fiziológus. Tanulmányait
Komáromban, Prágában, Párizsban és Rómában végezte. Prágában
doktorált. 1931-ben ösztöndíjasként Amerikába került. 1941-től a
montreali McGill egyetem tanszékvezető professzora. 1945-től saját
intézetének, az Institut de Medicine et de Chirurgie Expérimentale
igazgató-tanára. Tiz nyelven tartotta előadásait. Élete folyamán kilenc
ország egyeteme avatta díszdoktorrá, és 110 Akadémia hívta meg tagjai
közé.
Kutatásai alapján felismerte és 1936-ban megfogalmazta, hogy mi a
stressz. A sokféle nyomasztó tényezőt stressz-sornak nevezte el,
felismerve ezek kóros, megbetegítő hatását. Ezáltal számos betegség Selye János stresszről írt
teljesen újszerű módszerekkel vált gyógyíthatóvá. Ezek közé tartozik a
könyvének borítója
szívinfarktus, agyvérzés, erek megkeményedése, bizonyos fajta
vérnyomás, vesebaj, izületi gyulladás, gyomorfekély és bizonyos fokig a rák. Sokéves
stresszkutatásainak eredményeit és nézeteit “Életünk és a stressz” című dolgozatában foglalta össze.
Kifejti, hogy az élőlények minden káros behatásra fiziológiai reakciók azonos sorozatával válaszolnak, s
ez az általános alkalmazkodási tünetegyüttes.
Selyének, a stressz elmélet atyjának, több tucat könyve és többszáz tudományos dolgozata jelent meg tiz
nyelven. Selye résztvett a számítógépes orvosi-adatbank rendszerének kifejlesztésében is.

SZENT-GYÖRGYI ALBERT
(Budapest, 1893 – Woods Hole, MA, 1986)
TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSE: aszkorbinsav vagyis Cvitamin
Tanulmányait Budapesten, Németországban, Hollandiában és
Angliában végezte. Orvosi doktorátust a budapesti
Tudományegyetemen, kémiai doktorátust Cambridge,
Angliában szerzett. 1930-45-ig a szegedi egyetemen az orvosi
kémia tanára volt.
Szent-Györgyi Albert orvostudományi NOBEL DÍJAT kapott
1937-ben a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért,
Narancs
különösen a C-vitamin, valamint a fumársavkatalízis
vonatkozásában. Szent-Györgyi Albert fedezte fel, hogy a magyar paprikában sok a C-vitamin.
A C-vitaminnak fontos egészségmegőrző szerepe van, mint a szívbetegség, a rák bizonyos fajtái,
allergiás tünetek, megfázás és influenza megelőzésében, az immunrendszer megerősítésében, stb.
Szent-Györgyi 1947-től haláláig az Egyesült Államokban élt és dolgozott. Az izomkutatás és
sejtszabályozás problémáival foglalkozott és a rákkutatásban erősen kivette részét.
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TELKES MÁRIA
(Budapest, 1900 – Budapest, 1995)
TALÁLMÁNYAI: napenergia hasznositása, napenergiával
fűtött ház, viz sótalanitása napenergiával
Telkes Mária, tudós, tanár, feltaláló. Tanulmányait
Magyarországon végezte. A budapesti Tudományegyetemen
fizikai-vegytanból doktorált. 1924-ben nagybátyja, a clevelandi
magyar konzul, kihozatta az Egyesült Államokba.
Clevelandban dr. George W. Cryle profeszszor biofizikai
laboratóriumában kimutatta, hogy a kipreparált agy felszíne
infravörös sugárzást bocsát ki. Ennek mérésére rendkívül érzékeny
detektort és infravörös fényképezőgépet dolgozott ki. 1939-től a
A napenergia működésének
massachussetsi Technológiai Intézet tanáraként a Napenergia
alapelve
hasznosításával foglalkozott. Tervei alapján, 1948-ban, építették
fel az első napenergiával fűtött házat. További napházak építésével felhívta a figyelmet a napenergia
kutatására. 1950-től ő vezette az intézet kutatásait. A trópuson használták egyik fontos szabadalmát, a sós
vizek sótalanítását napenergia segítségével. A Telkes Mária által szerkesztett hőtárolók hosszabb ideig
képesek a hőenergiát tárolni. Tudományos felfedezései közé tartozik a hideg tárolása is, amelynél a
hőtárolás szabályait alkalmazta. 90 éves korában jegyzett szabadalma is a hideg tárolás új lehetőségéről
szólt.
Több mint húsz szabadalma van és több, mint száz cikket írt. Tizenkét külföldi kitüntetést kapott.

TIHANYI KÁLMÁN
(Üzbég, 1897 – Budapest, 1947)
TALÁLMÁNYAI: ikonoszkóp,
robot repülőgép (torpedó)
Tihanyi Kálmán, fizikus, feltaláló.
Pozsonyban és Budapesten végezte.

Tanulmányait

Tihanyi először 1926-ban, majd 1928-ban
szabadalmaztatta a távolbalátásnál (televízió) használt
ikonoszkópot. Ez a korszerű képcső előfutára. Az
ikonoszkóp egy nagyteljesítményű töltéstároló
Fotó ikonoszkóp
képfelvevőcső (elektróda). 1929-ben, francia és angol
szabadalmában a képfelvevőcsőnél a toldalék csövet
alkalmazta. Ez tette lehetővé a képoldalon való letapogatást, ami a korszerű ikonoszkóp
alapkövetelménye. Hosszú ideig nem ismerték el Tihanyi találmányának elsőbbségét, annak ellenére,
hogy az Amerikai Szabadalmi Hivatal Tihanyi elsőbbségére hivatkozva elutasította Zworykin 1930-ban
és 1931-ben bejelentett találmányát. Tihanyi két amerikai szabadalmat kapott 1928-ban. Ma már kezdik
elismerni, hogy ez a nagyjelentőségű találmány a magyar feltalálótól származik.
1929-től televízió irányítású légvédelmen dolgozott. Elkészítette a pilóta nélküli – robot repülőgép –
prototípusát az angol Légügyi Minisztérium és az olasz haditengerészet részére.
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BUNSEN szerint fémek negyvenheten vannak,
Ha tudná, örülne TÖRÖK JÁNOS annak.
Negyvenheten és tizenkét nemzetségben,
Szent szám, minthogy ott áll az ó-szövetségben
Egy nemzetségben több, másikban kevesebb
Hadd írjak - új dolog - õrólok éneket.
Nátrium legelőröl jár, ő a fővezér;
Maga van, büszke, a többivel meg se fér.
Metall-mágnás; roppant nagy az ő országa.
Szégyen tőle: annyit járni a konyhára.
Most jön a kálium, szép kis öccsével,
Ő csukva, összeveszne az oxygénnel.
Híres a két kis öcs, érdeklik az embert,
Itt találták őket Kirchoff és Róbert.

Hár ezek kilencen vajjon kit kísérnek?
Vegyészink őt cseleny-nek keresztelék meg.
A jámbornak becsületes neve mángán,
Mi is így hívjuk tán majd esztendők jártán.
Itt a vanádium, vas, chróm, urán, nickel.
(Olvasóm, nehéz a kádencia, hidd el!)
Kobalt, zink, indium s thallium a végén,
Egyik szemével már az ólomra nézvén.
Az ólommal kezdett BUNSEN új csapatot,
Belé foglalt fémet, úgy valami hatot.
Bizmut, réz, cadmium, higany s mi ez? szilber!
Te is oxydálódtál? így jár az ember!
Hevedben nem tudtál O-nak ellentállni,
Ily szégyen, úrból ennyire alászállni!

Vérlángú líthium-mal jön egy kis sereg
Vakító magnézium itten "keser"-eg.

Au ! Félre plebs ! Most jönnek a nagyurak;
Elől az arany - itt is ő csinál utat.
Pt, Pd, Rh előzi Ir, Ru, Os-t
Ezeken aztán nem fog semmiféle Roszt.

Mész-, strontián-, baryt-nak beadott VOLTA
Tudjuk már, mi légyen a dolognak volta.
Jó lett volna úgy-é elem-nek beállni?
Nektek bajotokra született GALVÁNI.

Pát inas kullog még itt; wolfrám, molybdén - Urak után cselédnéppel vesződném én?

Jöttek hárman, nevök: erbeny, terbeny, ytter
Izök alkalmasint ekkelhaft és bitter.

Stannum, titán, tantal, niob járnak hátul,
De messze estek a közös jó baráttul!
Szegény zircón! Tudni én csak azt szeretném,
Ha a titán metall, azért nem vagy te is fém? ...

Cer-, lanthan-, disym-ről kár lenne beszélni,
Doktorátuson nem kell ezektõl félni.
Tész thorium, timany, beryll egy csoportot,
Csak a középső lát, Deville óta, boltot.

Elhallgat a lantos, elzöndül az ének,
Ajánljuk magunkat hõs WARTHA VINCÉnek!
Szílyczium
Szily Kálmán
(1865, Heidelberga)
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1939-ben Szilárd Leo és Teller Ede megkérték Einsteint, hogy
hívja fel Roosevelt elnök figyelmét arra, hogy német tudósok
biztos foglalkoznak egy atombomba előállításának
gondolatával. Einstein német levelét Teller angolra fordította
és személyesen vitte el a Fehér Házba. Néhány hét múlva
elhatározták az atomkutatás megindítását – Manhattan Terv
néven. A Tervben résztvevő tudósokat egy öttagú
atomfizikusokból álló kutató csoport irányította, melynek feje
az olasz Fermi Enrico volt, a többi tagja Fermi híres űrlakói,
akiket magyaroknak neveznek: Neumann János dr., Szilárd
Leo dr., Teller Ede dr. és Wigner Jenő Pál dr. A Manhattan
Terv kiválóan sikerült, felfedezték az atommaghasadás lánc
Az atombomba összeállítása
reakcióját, működni kezdett az első atom reaktor és megépült
az atombomba. Amikor a kutató csoport megtudta, hogy az amerikai hadvezetőség atombombát készül
Japánra dobni, több tudóstársukkal együtt tiltakozó levelet küldtek Truman elnöknek, de eredményt
nem értek el.
SZILÁRD LEÓ
(Budapest, 1898 – La Jolla, CA, 1964)

Bomba Nagasaki felett

Atomfizikus, biofizikus. Teller Edével felhívta Einstein és
Roosevelt elnök figyelmét az atom hasadás katonai
alkalmazásának lehetőségére. Tagja az atomenergia
kutatásával foglakozó Manhattan Terv tudóscsoportjának.
Szilárd nevéhez fűződik az első atommaghasadás
láncreakciójának kiváltása uránium és grafit kombinálásával.
Ő használta először a plutóniumot az atomreakció
előidézésére. Megtervezte és Fermivel megépítette az első
atomreaktort. Egész életében ellene volt, hogy az
atomenergiát katonai célokra használják, ennek érdekében
megszervezett egy háborúellenes tanácsot Council to Abolish
War címen. A II. világháború után biológiával foglalkozott, a
fizika elvont módszereit az élet alapproblémájára alkalmazva.
A rák kezelésére új gyógyászati módot dolgozott ki, a
radioterápiát. Szilárd Leót a biofizika atyjának tekintik.
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TELLER EDE
(Budapest, 1908 – Stanford, 2003)
Atomfizikus. Fő kutatási területe a termonukleáris reakció.
Tagja volt az atomenergiát kutató Manhattan Terv tudós
csoportjának. Részt vett a nukleáris láncreakció és az első
atombomba kifejlesztésében. Vezető szerepe volt az
amerikai hidrogénbomba megépítésében (1952). Őt
nevezik a „hidrogénbomba atyjának”. Fontos szerepe volt a
tengeralattjárókról kilőtt rakéták kifejlesztésében és a Star
Wars (az Egyesült Államok rakétavédő rendszere)
megfogalmazásában. Az erősen antikommunista Teller
tudományos munkája az atom-robbanószerek terén
lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok
Bélyeg Teller Ede évfordulóra
békés úton megnyerte a Hideg Háborút és hogy a
Szovjetunió összeomlott.
Teller Ede 1991-ben Pakson azt mondta: új jeles felfedezése, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.

Idézetek Teller Edétől:

Szilárd Leó és Albert Einstein levelet írnak
Roosevelt elnöknek
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•

Nem helyes hallgatni akkor, amikor tudok valamit és
mások nem tudják.

•

Ne félj, van fejed, és van szíved. Ne félj. Én hiszek a
fejemben és hiszek a szívemben, és hiszem, hogy
együtt tudnak működni.

•

Félni nem kell, de óvatosnak lenni igen.

•

Kérem, a pesszimista olyan ember, akinek mindig
igaza van, de nincs benne öröme. Az optimista
viszont olyan, aki azt képzeli, hogy a jövő
bizonytalan. És én mindentől eltekintve azt
mondom: az ember kötelessége, hogy optimista
legyen! Mert ha azt képzeli, hogy a jövő
bizonytalan, akkor úgy fog cselekedni, hogy a jövő
jobb legyen. Én optimista vagyok..., s a jövőt úgy
tekintem, mint nyersanyagot, amiből valamit
teremteni kell.

•

Túl gyakran láttam, hogy a legokosabb emberek a
legnagyobb hibákat képesek elkövetni.

•

Amit nem értünk, azt véletlennek nevezzük.

•

A tény egy egyszerű állítás, amiben mindenki hisz.
Ártatlan, amíg bűnösnek nem találtatik. A feltevés
egy újszerű javaslat, amiben senki sem akar hinni.
Bűnös, amíg igaznak nem találtatik.

Nagy lett volna a tudósnak
Az ő tudománya,
De mi haszna, ha kevés volt
A vágott dohánya.
Könyvet irt a bölcseségről
- S hajna!
Akkor esett ez a bolond
História rajta.

"Hé... izé... mi baja lehet
Annak az állatnak?
Szõre borzas, csontja zörgős,
Szédelegve ballag."
"Jaj, uram, hát a sok éhség! - S hajna!
Kétszereznők csak a tartást;
Mindjárt lábra kapna."

Nem szeretett ez a tudós
Semmit a világon,
Járt legyen bár égen-földön,
Két avagy négy lábon:
De a kendermagos cicát
- S hajna!
Éktelenül megszerette,
Majdhogy fel nem falta.

S az napságtól itce tej járt,
Kapott egész zsemlét:
A tudós csak lesi, várja
Hogy ha nekitelnék.
De a macska nem üdűlt fel,
- S hajna!
Elfogyott a fogyó holddal,
Sarlóvá hajolva.

Szolgája is volt; a háznak
Ez viselte gondját,
Hogy lába ne keljen és a
Szelek el ne hordják.
Hû cseléd volt félig-meddig,
- S hajna!
Koplalás lőn este reggel
Bőséges jutalma.

Kendermagos szegény cica
Nyavalyába esvén,
Fölvette a néhai nevet
Egy szép őszi estvén.
"Átszellemült kedves állat
- S hajna!
Falatom megosztom vele
Mégis meg van halva!"

Máskülönben ment a dolga
A kedves cicának:
A reggelin gazdájával
Ketten osztozának.
Búsan nézte ezt a szolga
- S hajna!
Fél zsemlére, pohár téjre
Nagyokat sohajta.

"Mi tagadás" - mond a szolga,
"A cicus nem vétett:
Én evém meg ő helyette
Reggel az ebédet.
Mondtam, menjen egérfogni,
- S hajna!
Nem tanyáz ám ott egér, hol
Üres minden kamra."

Mert tudósunk a magáét
Ha fölreggelizte:
Felét a cicának adni
Volt a szolga tiszte.
Úriasan élt a macska,
- S hajna!
Csak nem akart, csak nem akart
Meglátszani rajta.

Nagy volt, mondok, a tudósnak
Az ő tudománya,
De mi haszna! Kevés hozzá
A vágott dohánya.
Könyvet irt a bölcseségről
- S hajna!
Ilyen ápró dőreségek
Gyakran estek rajta

Arany János (1847)
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NÉV
Lénárd Fülöp

ADATOK
1862-1947

SZAKTERÜLET

ÉV

Fizika

1905

1876-1936
Bárány Róbert

Zsigmondy
Richárd
Szent-Györgyi
Albert
Hevesy György
Békésy György
Wigner Jenő
Gábor Dénes
Gajdusek

1865-1929

Élettani ill. orvosi

1914

Kémia

1925

Élettani ill. orvosi

1937

Kémia

1943

Élettani ill. orvosi

1961

Fizika

1963

Fizika

1971

Élettani ill. orvosi

1976

1893-1986
1885-1966
1899-1972

1902-1995
1900-1979
1923

Friedman
Milton

1912

Közgazdaság

1976

Wiesel Elie

1928

Béke

1986

Kémia

1986

Kémia

1994

Közgazdaság

1994

Irodalom

2002

Polányi John
Oláh György

1929
1927
1920-2000

Harsányi János
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Kertész Imre

1929

TALÁLMÁNY
Katódsugárzással kapcsolatos munkáiért
A vesztibuláris apparátus (azaz az egyensúlyszerv) élettanával és kórtanával kapcsolatos
munkáiért
A kolloid oldatok heterogén természetének
magyarázatáért, és a kutatásai során
alkalmazott, a modern kolloidkémiában
alapvető jelentőségű módszereiért" (az
ultramikroszkóp felfedezésért)
A biológiai égésfolyamatok, különösképpen a
C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének
terén tett felfedezéseiért
A radioaktív izotópok indikátorként való
alkalmazásáért a kémiai kutatásban
A fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai
mechanizmusának felfedezéséért
Az atommagok és az elemi részek elmélete
terén, különösen pedig az alapvető
szimmetriaelvek felfedezésével és
alkalmazásával elért eredményeiért
A holográfia módszerének felfedezéséért és
fejlesztéséért
A kurun* végzett kutatásáért
*(idegrendszert degeneráló vírus)
A fogyasztáselemzéshez, a pénztörténethez és
-elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a
stabilizációs politika összetettségének
bemutatásáért
Mert egyik legfontosabb vezéralak és szellemi
vezetô volt azokban az időkben, amikor az
erőszak, az elnyomás és a fajgyûlölet rányomta
bélyegét a világ arculatára
Az elemi kémiai folyamatok dinamikájával
kapcsolatos felfedezéseiért
Hozzájárulása a karbokationok kémiájához
A nem-kooperativ játékok elméletében az
egyensúly elemzés terén végzett úttörő
munkásságáért
A Sortalanság c. regényéért

A Nobel-díj jelenleg a kivételes szellemi teljesítmény legnagyobb nemzetközi elismerése. A díj
kétségkívül a világraszóló tudományos elismerést jelent nemcsak a díjazott, hanem nemzete számára
is. A több mint száz éve rendszeresen kiosztott díj a legmagasabb kitüntetés szimbólumává vált;
olyan tudományos rangot jelképez, amit csak a legkiválóbbak képesek elérni.
Bennünket, magyarokat méltán tölt el büszkeséggel, hogy kis nemzetünk kiemelkedő szerepet
játszott, játszik a világ természettudományi fejlődésében, hogy kiváló elméinket mindenütt ott
találjuk a tudományok győzelmi emelvényein.
Sajnálatos tény, hogy a magyar tudósok zöme hazájából elvándorolva érte el világra-szóló
eredményeit. Voltak akik politikai okokból távoztak, a nem politikai indíttatású elvándorlást pedig
leginkább a tudományos kutatás megfelelő hazai feltételeinek hiánya motiválta.

A Nobel díj első és hátsó oldala

Nobel Alfréd dalszöveg
Nobel Alfréd svéd, Nobel Alfréd svéd,
Nobel Alfréd svéd kémikus-kus-kus.
Feltalálta a, feltalálta a,
Feltalálta a dinamitot-tot-tot.
Glicerint kevert kovával-kovával,
Rettenetes pléhpofával-pofával.
Nobel Alfréd svéd, Nobel Alfréd svéd,
Nobel Alfréd svéd kémikus-kus-kus.
lejátszása http://nepdal.gyujtemeny.com/
lejatszo.php?mediafajl=nobel_alfred.mp3
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A magyarság sok mindennel ismertette meg a világot, amiket még ma is használunk. A következő
találmányok nem fűzödnek személyekhez, hanem az összmagyarsághoz.
FEHÉRNEMŰ, ING
használatát a magyarok ismertették meg az európaiakkal.
TARHONYA
Bőrzacskóban vitte magával a harcba induló magyar katona. Bőrzacskóban örzött húsporral együtt
felfőzte. Ez volt a titka a gyors közlekedésüknek és sok katonai sikerüknek.
ACÉLRUGÓ
amellyel minden lovaskocsi, hintó, vasuti-, személy- és teherkocsi fel van szerelve. Ilyen acélrugós
járművet a 15. században készítettek először a komárommegyei KOCS községben. Innen jön a magyar
kocsi elnevezés, ami más nyelvekbe is átment: Kutsche (német), coach (angol), coche (francia és
spanyol), stb.
TOKAY BOR
Californiai bor az egyetlen, ami használhatja a Tokay nevet, mert Haraszthy Ágoston, az 1849-i
fegyverletétel után Amerikába menekült honvédtiszt a magyarországi birtokából magával vitt tokaji
szöllővesszőkkel alapította meg a californiai szöllőtermelést.
PULITZER DÍJ
Pulitzer Prize alapitója a magyar Pulitzer József, születette Makón, 1847 ápr.10, meghalt 1911 okt. 29,
a St. Louis Post Dispatch és a New York World tulajdonosa és főszerkesztője.
HUSZÁRSÁG
A huszárság alapján szervezték meg a világ (legalább is Európa) könnyű lovasságát, és sok helyen ma
is huszároknak nevezik.
ANGOL ÜVEGIPAR
Az angol üvegipar alapjait magyar üvegesek épitették fel a 16. században.
BÁNYÁSZAT
Magyar bányászok vezették be Angliában a sineken járó bányakocsit, a bányák jobb gerendázását (a
„Hungarian riffle”-t) és a foncsorozott (amalgámmal bevont) kohót (Hungarian mill)é mindkettőt ma is
használják az aranybányászatban.
Jól tudod Te édes Népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat; hogy
számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod meg; hogy értelemből fakadó
szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez, mely alkotó, de
romboló hatalmával is oktat, vezérel, hogy megtalálhassad a magad és cseléded kenyerét,
hazád földjén boldogulásodat.
Herman Otto
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Ötletek őrsvezetők számára
Nézzétek meg a következő két kisfilmet a számítógépen és írjátok fel hány feltalálót ismertek fel a
kisfilmekben.
Budapest Business Region - Get Engaged: http://www.youtube.com/watch?
v=e0wkokaybWA&feature=related
Válaszoljatok a következő kérdésekre:
Milyen találmányai voltak Eötvös Lorándnak?
Ki készítette az eredeti számitógépet?
Ki mondta: „Félni nem kell, de óvatosnak lenni igen”?
Sorold fel azokat a magyarokat akik orvosi Nobel díjat nyertek, és mondd el mire kapták azt.
Milyen anyagból készül a gyufa?
Helyes vagy Nem (Ha nem javítsd ki):
Csonka János tervezte a Ford Modell-T autót.
Dr. Némethy György, egy bio-fizikai-kémikus aki a víz struktúráját tanulmányozta.
Puskás Tivador válasza Alexander Bell-nek amikor felhívta az volt, hogy „hello!”
Az ikonoszkóp egy fajta helikopter.
Az abszolút geometria felírása a Tentamen appendixben van leírva.
Irás: Válassz magadnak egy kutatót és írj róla egy-két bekezdést amiben leírod, hogy az ő találmányának
milyen hatása van világunkra. Térj ki arra is, hogy ha nem létezne ez a találmány mennyire más lenne az
élet.
Játék: Hogyan különbözik a két kép?
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