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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Álmok álmodói – Világraszóló magyarok

Mióta nincs televíziónk, még
többet olvasok, de ilyen érdekes és
igényes kivitelezésû könyvet még
nem tartottam kezemben. Jó ér-
zés lapozni, olvasgatni ezt a szép
albumszerû kiadványt, mert
büszkeség tölt el, hogy magyar-
nak születtem.

Sikerült megsejteni a titkot,
azt a mindenki által megfejtendõ
rejtélyt, hogy mi az oka annak,
amit a világ így fejez ki: „magyar
lelemény”. A világraszóló ma-
gyarok azok, akik egy-egy szak-
területen itthon vagy a nagyvi-
lágban megvalósították sokak
álmát. Vagy éppen olyan láto-
mást, amely a megérzés lendüle-
tével soha nem gondolt újat ered-
ményezett.

Az „Álmok álmodói – világra-
szóló magyarok” nagy ûrt tölt be:
tudományos, technikai és szellemi
hozzájárulásunkat kívánja bemu-
tatni az emberi civilizáció egészé-
hez. Többéves kutatómunka elõz-
te meg a könyv tartalmának
formába öntését. A tudósok, a
szerkesztõk a megismerést az al-
kotó személyiséghez kötötték, a
közel harminc tematikai egységet
500-550 évre visszatekintve fog-
lalják össze.

Köszönet a sok száz szakér-
tõnek, magángyûjtõnek, fotó-
mûvésznek, múzeumok és in-
tézmények alkalmazottjának,
szerkesztõnek és kivitelezõnek,
hogy hosszadalmas munkájuk
által, lehetõvé vált megismerni
nagyjainkat.

A könyv minden oldalán érde-
kességek tárulkoznak fel, ne-
künk, a kíváncsi olvasóknak. Pél-
dául:

• Mátyás királynak köszön-
hetõen, a XV. században a Vatiká-
ni Könyvtár után, a Corvina
Könyvtár volt a világ legnagyobb
és leghíresebb könyvtára

• Körösi Csoma Sándor „Ti-
beti-angol szótár”-a világ egyik
leghíresebb szótára

• Kempelen Farkas készí-
tette 1779-ben a vakoknak szánt
betûszedõ és kézi nyomógépet

• Hell Miksa a Kolozsvárott,
majd Bécsben élt nemzetközi hírû
magyar csillagász tiszteletére,
még életében egy Holdon találha-
tó krátert neveztek el róla. Ezenkí-
vül 13 magyar csillagászról nevez-
tek el holdkrátert

• A Széchenyi Lánchíd
1849-re készült el. Egy nemzetkö-
zi felmérés alapján máig a világ
egyik legszebb hídjának tartják

• Schöpf-Merei Ágost a vi-
lágon az elsõk között végzett mû-
téti beavatkozást gyermekeknél
(a szabadságharc elõtt) és õ ve-
zette be a kórházi kórlapok rend-
szeres használatát

• a világon elsõként született
meg Puskás Tivadar telefonhír-
mondója 1893. február 15-én

• Kaposi Mór kutatóorvos ne-
véhez fûzõdik a kötõszövet egyik
rosszindulatú daganatának leírá-
sa, melyet ma Kaposi-szarkóma né-
ven ismer a világ, és amelyet újab-
ban összefüggésbe hoznak az
A.I.D.S. betegséggel

• Bartók Béla, Kodály Zol-
tán és követõik több mint 4500 vi-
aszhengernyi népzenei anyagot
rögzítettek a XX. század elején

• a világ elsõ népautóját, a
Ford T-modellt, amely 1908-ra ké-
szült el, és 15 millió darabot gyár-
tottak belõle, a Makóról Detroitba
vándorolt Galamb József tervez-
te

• Dallos József találmánya
(1934) a szem egyéni alakját köve-
tõ kontaktlencse

• Telkes Mária az U.S.A.-ban
élt egyetemi tanárnõ, már
1939-tõl foglalkozott a Nap ener-
giájának hasznosításával

• Bálint Alice lélekgyógyász
(aki Freuddal örökös vitában
volt), tanulmányozta az anyai sze-
retet természetét és felhívta a fi-
gyelmet annak fontosságára a
gyermeki fejlõdésben

• Barényi Béla, aki évtizede-
kig a Mercedes-Benznél dolgo-
zott, a világ talán legterméke-
nyebb feltalálója volt. Mintegy
2.500 szabadalmával fõleg az
utazók és a közlekedés más sze-
replõinek biztonságát szolgálta.
Napjaink autóinak számos – ma
már természetesnek tartott – biz-
tonságtechnikai megoldását neki
köszönhetjük

• Horváth István, Ausztráli-
ában élõ magyar mérnök 1980-ra
létrehozott egy mûködõképes,
hidrogénnel mûködõ autót. Re-
méljük, hogy találmányát tovább
fejleszti(k)

• Harsányi János 1994-ben
Nobel-díjat kapott játékelméleti
munkásságáért, ami a közgazda-
ságtan fontos fejezete

• Kovács Emõke és Marosi
István találmánya a betûfelis-
merésre alkalmas szoftver
(Recognita), amely a világon a
legtöbb, összesen 114 féle nyelv
karakterkészletét képes felis-
merni

• Dárdai Zoltán szabadalma
tette lehetõvé, hogy a cukorbete-
gek a rendszeres injekciózás he-
lyett egy egyszerû inzulinta-
passzal oldják meg a számukra
létfontosságú inzulinbevitelt

• az Ansisits Ferenc tervezte
BMW, nyolchengeres dízelmotor,
2000-ben „Az év legjobb motorja”
minõsítést kapta

A felsorolást folytatni szeret-
ném, hiszen a maga nemében
egyedülálló kiadvány két kötetbõl
áll, 280 illetve 284 oldalt foglalva
magába. A fent leírt találmányo-
kat, érdekességeket nagyon-na-
gyon nehéz volt kiválasztanom a
többiek közül. Legszívesebben
mindet közölnénk, ami ugye lehe-
tetlen, ám ugyanakkor meghagy-
nánk a kedves olvasónak a felfe-
dezés és rácsodálkozás örömét,
miközben lapozgatni fogja e jó
szagú, selymes tapintású könyvet.
Ajándéknak is kiváló, én például
születésnapomra kaptam.

Olvasásakor rá lehet jönni
arra, hogy a tehetség nem ismer
lehetetlent.

Megvásárolható az Unitárius
Könyvesboltban – Alkotmány
utca 12. szám – ára az I-II kötet-

nek 6.800 forint.

L.E.G.


