
Enyedi Ildikó
filmrendező
Budapest, 1955 —

Filmjével Arany Medve-díjat 
nyert

„A döntési képesség 
a rendező legfontosabb 

munkaeszköze.”



Karikó Katalin
biokémikus professzor

Szolnok, 1955 —

A messenger RNS alapú 
oltás felfedezője

„Az volt a fontos, 
hogy csinálom, amit szeretek, 

és amiben hiszek.”



Semmelweis Ignác
orvos

Buda, 1818 — Bécs, 1865

Az anyák 
megmentője 

„Senki nem akarta elhinni, 
hogy egy ilyen apróságnak, mint 
a fertőtlenítős kézmosás, ekkora 

jelentősége lehet.”



Rubik Ernő
feltaláló

Budapest, 1944 —

A világ legnépszerűbb játéka, 
a Rubik-kocka megalkotója

„Aki kíváncsi, 
mindig talál rejtvényeket 

maga körül.”



Harry Houdini
bűvész

Budapest, 1874 — Detroit, 1926

A világ leghíresebb 
szabadulóművésze

 „Nagy csodálója vagyok a rejtélynek 
és a varázslatnak, hiszen 

az élet is ilyen: csupa rejtély 
és varázslat.”



Gábor Dénes 
mérnök 

Budapest, 1900 – London, 1979

A hologram 
feltalálója

„Támogatni kell az oktatást, a kutatást 
és a kultúrát, hogy a magyar iskola 

a jövő évezredben is Nobel-díjasokat 
adhasson a világnak.”



Galamb József
mérnök

Makó, 1881 — Detroit, 1955

A 20. század legnépszerűbb
autójának tervezője

„Nekünk, idegenbe szakadt magyaroknak 
az a meggyőződésünk, hogy az ország újjá-
építésében mindenkinek részt kell vennie, 

aki magyarnak született, bárhová juttatta is 
a sors szeszélye.”



Jókay Lajos
élelmiszeripari mérnök
Budapest, 1924 — Chicago, 1993

A modern űrhajósétel 
megalkotója

„A Jókay nemzetség tagjait a történelem 
megtépázta, és Nyugatra sodorta. Idegen 

földben eresztettek gyökeret, de egy 
pillanatig sem feledték el őseik földjét.”



Bíró László
polihisztor

Budapest, 1899 — Buenos Aires, 1985

A golyóstoll 
feltalálója

„A golyóstoll elkészítése kudarcok hosszú 
sorozata volt. De ez nem vette el a kedvem, 
mert a feltalálóknak nem csak nagyszerű 

fantáziával, bátorsággal és kitartással 
kell rendelkezniük.” 



Puskás Ferenc
focista

Budapest, 1927 — Budapest, 2006

A 20. század 
legjobb góllövője

„Az én kabalám mindig 
a labda volt. Akkor éreztem 

magam biztosnak, amikor a labda 
nálam volt, vagy ha a labdába 

belerúghattam.”



Lugosi Béla
színész

Lugos, 1882 — Los Angeles, 1956

A világ leghíresebb 
vámpírja

„Személyesen még egyetlen vámpírral 
se találkoztam. De ki tudja, 

mit hoz a holnap...?”



Charles Simonyi
programozó
Budapest, 1948 — 

A Microsoft Word és Excel 
megalkotója

„Hiszek benne, hogy egy nap 
az emberek kényelmesen utaznak 

és élnek majd az űrben.”




