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l~ Verancsies

arcké~~o

Hazánk igen gazdag t e rmékenyagy u, intll,i tiv emb er-e kben , Sok magyar
ember let 1; az emberi civi,liz ác
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Már Vera!1.csics Fauszt1,+f;-jz/154Q,~16l7/
Beka t foglalkozik a -mechanika különböz0 kérdéseiv~l~ ~önyvet is ir, melyben saját találmányu
gépeit és terveit i8m~rtetio
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Ve.rancsicsejtóernyőtis

szerkeszt.

3. S~gne~ arckép~o
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'Segner András /1704-1777/ pályája is Magyarországr61 indult 'elo
Debrecenben volt városi orvos és innen - mivel itthon nem vólt
lehetősége a tudományos kutat 6 'munkára - került 'Németország különböző egyetemeireo Sokat foglalkozott mechanikai problémákkalo'
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~~ Segn~~szirénájao
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Segner a hang magasságának
melyet

meghatározására
képünk

mutat.
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késziti el a r61a el. .
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A róla elnevezett kerék általánosan ismertté tette nevét~ • 'Seg~
ner kereket a csak egyik oldalon ható nyomóerő hozza mozgásba"
A Segner-kereket parkok öntözésére ma is használjáko
címlap';a"

6 o_1'ék-e Istv~.n könyvének

Téke István, a-nagyenyed
kollégium nagyh i rü fizika tanára írja meg
az e ső magyar fizika'tankönyvet, melynek cim1apját láthatjuk á.
képen o 1776 o Külf.öldi tanulmányutj árólsok fizi~aimüszert, hoz ha-'
za magával, .'
ho~gy előadásaibanIIiinél több kisérletetmuta·thasso~
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í~Kempelen
Farkas /1734-1804/ a következő világhirÜ magyart aki ko~. rának egyik legismertebb, sokféle tudományban járatos tudö sa.;
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1!~-kempéién· sákkautómatája"
Kempelen 1769~ben szerkeszt egy sakkautomatát
,Ez a rej télyes szer=
kezet, amelyet ó maga csak me~hanikai játékszernek tekintett~ e=
'sész Európát lázba hozta",
Go

2.:,' Kem'Óelen hangtani könyvének cimlapj.§-<.
Kempelen legtöbbet a hangtannal foglalkozotto ~ hang fizlkájának
élettani vonatkozásait kidolgezza és 1791-ben kiadja legjelentősebb
tudományos munkáját, az emberi beszéd 8zerkezeté~ól irt tanulmá=
nyát. ~lméletének igazolésára me~szerkesztette beszé16gépét~ ~=
mely egy 3-4 éves gyermek hangját utánozva aránylag érthetően ej=
tette ki a szavakato
10 ..Ke!llpelen a schönbrunnl

szőkőkut épit?jeo

Kempelen késziti el a schönbrunni parknak még máig is legszebb
diszét, a gyönyörü szökókutato /ScJ?önbrunn barokkizlésü egykori
osztrák cs=!.szl<1ri
kaa t Ly Wienben., ~pül t 174.4=1750/•._
é
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Kempelen

épitészetl munkájae

Kempelen kitünó épitész is volt~ Résztvesz a budai várpalota é=
pitésében, a várbeli szinház-épületet az 5 tervei szerint épitik
át. /Képünk a várszinház épületét mutatja@/ Pozsonyban haj6hidat
és a pozsonyi vár kiszáradt kutjaihoz vizvezetéket épito
A Ferenc-csatorna
épltésekoregy
gazgépet szerkeszt. Megkonstruál
12. petzval

forgattyuszerkezettel
egy gőztur'Q.inátis.

ellátott

arcképe~

Petzval József /1807-1891/ kitünó matematikus és nagyszerü ~pt1kus volt. Sokat foglalkozik a matematika analizis-problémáival,
a hang fizikájával, tökéletestti a távcsöveket é~ a mikroszk6pokat. Szerkeszt egy készüléket, mely alapként SZOlgál a modern vetitógép~k konstruálásánál. Elkészit egy fotQgramm~triai kamrát iSe
A monarchia hadseregének fényszóróit az ó terve szerint épitiko
l3~ Petzval

objektivje.

Sikerült oly,n arcképobjektivet előállitania, amelynek fényereje
16-szor n agyobo , mint az addig ismert lencséké. Később elkészi t
egy tájképobjektivet is, 'sót kétségtelenbizonyitékunk
van arra,
hogy Petzval már felfedezte az anasztigmát lencsét is.
l4~-Martin

arcképe.

-Martin Lajos /1227=1897/ a gyakorlat embere v01t~ E16bb postamérnök volt, majd a kolozsvári egyetem tanára lett. ~eg8zerkeszti
forgó röppentyüj4t, mely korának félelmetes fegyvere lesz.
15 ~'r~~artincsürókormányá ~
-Martin
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a repüléssel
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is foglalkozott~
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Nagyjelentóségü

felfedezése
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a cSlir6kormány, mely arepU15gépirányválto~tatásánál
lentős szerepet"

játszik
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16.. Sche.nek és Farbakyo
A szó szoros értelmében vett modern elektromos akkumulátor felta1á16ja két selmecbányai akadémiai tanár: Schenek István /18301909/ és Farbaky István 11e,37-1928/ volt., ~épünk Schenek ~stvánt
mutatja"
17DPu~ká~

arcképe~

Nagyszerü magyar feltaláló volt a világhirU Puskás Tivadar /18451893/ ~ aki t a "magyar- Edison tt~nak hi vt ak o Edison mun.katársaként
több évig dolgozott a világhirü feltaláló ~elletto
18. Telefonautcmata
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a telefonközpont
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O rendezi be 1~78-ben

az első

o

Röviddel halála előtt ő találta fel a telefonhirmondót és ő va~
lósitotta meg az első studiót a világon ..Puskás mondja ki először
a telefonáláskor használt elsősz6t:
halló! A képen a magyar teleforihirmondó kapcsoló szobája látszik.,
20"

Schwarcz

Dávid arcképeo

A korinányozható léghajó feltalá1ója
vid /1845-1897/.,
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~1~ Zeppelin

/

is magyar ember: Schwarcz

Dá-

,

1éshajóo
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Zeppelin Schwarcz özvegyétől megveszi a találmányt és valószinü~
leg fel is haszná'ljal>Ké.pünk egy Zeppelin léghajót mutat o A hányatott életü Schwarcz Dávid találmánya sehol sem találkozik megértéssel~ Senki sem karolja fel, senki sem segiti.Viszont
ai a~
risztokrata származásu Zeppelin találmányát anémet hadUgyminisztérium a német militarizmus szolgálatába állitjao
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22. Zipernovszky
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A világ elsó~ mai értelemben vett, transzformátorát
is magyar emberek találják fel és alkotják meg a hires Ganz-gyárban. Ez a
nagyszerü munkakózösség Zipernovszky Károly /1853-1942/, néri Miksa /1854-1938/ és Bláthy Gtt6 ~itusz /1860-1939/0
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23. Déri Miksa arckép~.
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arcképeo

2~~ Blá~hy Ott6fitusz
25o'Aze1só

arcképe.

transzformátor.

Képünk az els5 transzformátort
gyárban készült.
5 5=i112o/222

/1885-ból/
- :3

muta~ja,

mely a Ganz~

26;;'· Móderrltranszformá tór

o

Ez a kép egy modern nagyfeszültségü

transzformátort mutat.

270 Áramszámláló 6rao
Bláthy szerkeszti meg az első magyar áramszámlá16 6rát/is.
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Ké8z~lt a Felsőoktatási :Jegyzetellát6 'állalatnál
~-,,_."
Pelelós vezető :;"oj kovszky Lajos.
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