
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: Ha az emberek kritizálnak meg tudom védeni magam, 

 de a dicséretekkel szemben tehetetlen vagyok. 

Sigmund Freud osztrák neurológus és pszichiáter 

 

… pláne örülök, hogy csinálod ezeket a dolgokat. Az nekem külön jól esik, ha az én anyagaim is segí-

tenek. 
Dr. Hargittai István kémikus akadémikus, MTA rendes tagja, 

külföldön is rendkívül elismert  tudománytörténész 

 2013. március 28. 

 

Gratulálok az egész tevékenységedhez. Azt nem értem, hogyan lehetsz már nyugdíjas, de valószinüleg 

többet tevékenykedsz mint egy aktív állásban lévő tanár. 
Dr. Hargittai István akadémikus 

2013. október 5. 

 

Nagyon értékelem Varga János munkáját, és azt, hogy a kritikát annak veszi, aminek szánja az ember. 
Hargittai István akadémikus,  

Híres elmék c. könyvének bemutatóján 

2015. március 12. 

  

Nagyra értékelem tudománytörténeti munkáját, a picaso.hu-honlapját ismerem, sok érdekes dolgot ta-

láltam rajta. 
Kovács Ádám, Dr. habil. egyetemi docens, dékánhelyettes 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Műszaki Mechanikai Tanszék 

2018. június 14. 

 

100 évvel ezelőtt született Simonyi Károly a polihisztor tudóstanár c. cikk kapcsán: 

Kedves Varga úr, Köszönöm szépen a nagyon szép cikket. A korrekciókat alább küldöm.  

Sok sikert kivanok,Charles   

Charles Simonyi, az Intentional Software Corporation alapítója,  

20 évig a Microsoft  vezető programozója, a WINDOWS; WORD; EXCEL projektek vezetője;  

2-szeres magán űrutas; Simonyi Károly fizikaprofesszor fia. 
2017. augusztus 31. 

 

Teller Edéről mondták c. cikk kapcsán: Köszönöm a cikket. Nagyon érdekes, és külön gratulálok, 

hogy “merészelsz” levelezni Tellerrel. 

Illy József, matematika-fizika tanár, tudománytörténész 

az Einstein összkiadás szerkesztője 

CALTECH, Pasadena, California, USA 

Gratulálok, és Neked is minden jót, egészséget és energiát a további lendületes munkához. 
Illy József, tudománytörténész 

Einstein Papers Project szerkesztője 

2014. március 23. 

 

Minden írásodat szívesen fogadok, még ha nem is mindig reagálok rá. 

Molnár Emil, matematikus akadémikus, egyetemi tanár 

BME, Geometria Tanszék 

GRATULÁCIÓK VARGA JÁNOS 

közírói, előadói, tudománytörténész 

tevékenységéhez 
 

http://www.picaso.hu/mp3_interjuk/Hargittai%20csalad_Kulonleges%20elmek_konyvbemutato_VJ%20hozzaszolasa-Hargittai%20I%20valasza.mp3#t=5m29s
http://epa.oszk.hu/03000/03051/00013/pdf/EPA03051_historia_scientarium_2015_13_33-44.pdf
http://www.einstein.caltech.edu/
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2017. május 29. 

Örülök, hogy van energiád folytatni a Bolyaiak körüli dolgok boncolgatását. 

Dr. Böröczky Károly matematikus,  

a matematikai tudományok doktora (az MTA doktora) 
2016. február 20. 

A VALÓSÁG 2016/2 (Febr) számában megjelent, BOLYAI JÁNOS a ’TEREMTŐ’ című cikkről: 

Örvendek, hogy az írásod napvilágot látott. […]További sikeres munkát kívánok. 

Weszely Tibor matematikus, egyetemi docens, Bolyai-kutató, a cikk lektora  

Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

 

Igazi szellemi élmény Varga János: Bolyai János, a ‘Teremtő’ című írása (Valóság, 2016/2) 
Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE 

2016. június 9. 

 

Köszönöm a leveléhez csatolt anyagokat. Nagyon igényesen és élvezetesen ír tudománytörténeti cikke-

ket. Ráadásul sok, egyáltalán nem közismert információt tartalmaznak. Gratulálok hozzájuk. 
Dr. habil Tóth Mihály 

az Óbudai Egyetem prof. emeritusa 
2015.október 9. 

 

Mindig nagy tisztelettel figyelem, amikor a Székesfehérvár környéki médiában sorozatos beszélgetése-

ket, műsorokat tartasz, és azt is, hogy mennyi új információt összeszedsz nagy tudósokról, feltalálókról 

stb. Élvezettel olvastam a cikkedet Oppenheimerről a Nukleonban, stb. 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

Magyar Nukleáris Technikai Intézet Ig. h. 

2015.01.27. 

 

Gratulálok a sok publikációhoz, és a történelmi személyekkel kapcsolatos nagyívű tájékoztatási mun-

kádhoz!  
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

2015. július 13. 

50 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat Wigner Jenő fizikus, Einstein és az atombomba c. cikkek kapcsán: 

A NUKLEON című, a MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG által kiadott online folyóiratban öröm-

mel közlünk a nukleáris technika történetével foglalkozó cikkeket. Külön öröm, ha tanárok írnak a 

lapba, hiszen a Társaság nagyon fontosnak tartja a szakember utánpótlást, melyben komoly szerepe 

van a fizikatanároknak. A küldött szövegeket elolvastam. Tartalmukat tekintve mindenképpen fontos-

nak gondolom a közlésüket. 
Dr. Radnóti Katalin kandidátus, főiskolai tanár,ELTE  

Természettudományi Kar Fizikai Intézet 

a NUKLEON c. folyóirat főszerkesztője 

 

Ki volt igazából NEUMANN JÁNOS? c. Youtube-on látható előadásról: 

Megnéztem a Neumann Jánosról tartott előadásodat. Nagyon tetszett!! Igazán élvezetes volt látni és 

hallgatni, sok olyan dologról beszéltél, amiről nem tudtam. 

 
Dr. Szabó Péter Gábor adjunktus, matematika történész, Bolyai-kutató, 

Neumann életművének kiváló ismerője; Szegedi Tudományegyetem 

2014. január 13. 

 

Tegnap este megnéztem előadásodat. Ez is nagyon tetszett, jó előadás volt. Gratulálok! 
Szolga András gépészmérnök, Szeged 

2014. január 13. 

 

Gratulálok, fantasztikusan termékeny vagy! Rád fogom hagyni (vagy még előbb is megkapod) a hazai 

és külföldi könyvtárakban, levéltárakban, egyetemeken készitett másolataimat, hogy ezzel is segítse-

lek, valamint serkentselek az eredeti, levéltári dokumentumok keresésére és felhasználására. 
Dr. Kovács László fizikaprofesszor, fizikatörténész. 

http://www.titoktan.hu/_raktar/Bolyai/VargaJanos-BolyaiJanos-a-Teremto.pdf
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Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezető főiskolai docense 
2016. február 19. 

Gratulálok, remek, megtaláltad a helyet s a módot (Fizinfo), ahol és amit közölni kell Bolyairól. 
Dr. Kovács László fizikaprofesszor, egyetemi oktató, fizikatörténész. 

a Paviai Egyetem ezüst Volta-érme (1999) tulajdonosa 

Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezető főiskolai docense 

 

Nagyon tisztellek, amiért ilyen kitartó és lelkes vagy a munkában, igazán csodálatra méltó. ☺ 
Jakus Judit angol tanár 

2015. október 26. 

 

A tudománytörténeti írások közül majd szívesen elolvasnék néhányat, mert bár kicsit restellem, nem 

követtem ebbéli tevékenységed, miközben széleskörű ismertséget szereztél tudományos berkekben írá-

saiddal, interjúiddal. Úgy tűnik megtaláltad önmagad és azt a területet, ahol hasznos lehetsz, és amely-

hez kellő késztetéssel rendelkezel. Bízom benne, hogy egészséged is rendben, mert bár nyugdíjas 

vagy, tudósként még fiatal. Szép eredményeidhez, publicitásodhoz gratulálok és további sikereket kí-

vánok. 
Dr. Kovács Imre tanár, sakkoktató, Székesfehérvár 

2015. július 15. 

A Vörösmarty Rádióba sok hallgató telefonál be külföldről is - Erdély, Ausztrália, stb.- kifejezve elis-

merésüket a tudós interjúkról, amit rendkívül érdekesnek és érthetőknek találnak. 
Kozma Ágnes rádióriporter 

Vörösmarty Rádió, Székesfehérvár 

 

Gratulálok, hogy ennyire elmélyülten foglalkozol a matematika, a fizika csodálatos rejtelmeivel és mű-

velőivel. Neked a szakmailag nívós, nemzetközi folyóiratokban való publikálás lehetne a követendő 

stratégia, mely tudományos elismertséget, rangot adhat. (2015.augusztus.16.) 

Gratulálok cikkeidhez, mindig élvezettel olvasom azokat. (2016. június 9.)  

János, mindig élvezem remek cikkeidet, anyagaidat, örömmel olvasom azokat. Köszönöm, hogy időn-

ként küldesz nekem ilyeneket. Le a kalappal előtted, hogy ennyi időt, energiát nem sajnálva ilyen érté-

kes szép munkákat publikálsz!! (2018. szept. 13.) 

 
Nagy László vegyészmérnök 

Richter Gedeon gyár szabadalmi szakértője 
 

Csak gratulálni tudok ambícióidhoz és tudásodhoz. Tiszteletre méltó a szenvedélyes érdeklődésed a 

természettudományok és a természet tudósai iránt. Igen, az anyag, a fizika és a matematika az élet 

alapja és ezért fontos, hogy valaki, mint te, érdeklődést keltesz a fizika és a matematika iránt azzal, 

hogy népszerűsíted e témát, egyszerűen és szívhez szólóan mesélsz róla. Egyre több ember érdeklődé-

sét felkelted -nem csak a szakemberekét-, nélkülözhetetlen szolgálatot teszel az emberiség jobb jövőjé-

ért. Kaiser Andrea, kutató, Ausztria, Zell am See 

 

120 éve halt meg Schwarz Dávid a léghajó magyar feltalálója  c. cikkről ( ÉLET és TUDOMÁNY 

2017/33 (AUG 18. ünnepi szám), 1042-1045 o.) Gratulálok! Igen jól összerakott cikk!! 
Prof. Dr. TÓTH László, egyetemi tanár, tiszteletbeli doktor, tudományos tanácsadó,  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mérnöki Divízió (BAY-ENG) 2017. augusztus 10 

 

Gratulálok az előadásaidhoz! Rendkívüli EMBER vagy!  
Schmidt  Gábor informatikus mérnök 

2017. aug. 17 

50 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat Wigner Jenő fizikus c. cikkről: 

„jól megírt érdekes írás.” 
Dr. Füstöss László egyetemi docens,  

a fizikai tudomány kandidátusa 

BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék 

Fizikai Szemle szerkesztője 
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Alaptőke duplázódás számítása fejben - a 72-es szabály c. cikkről: 
Nagyon köszönöm a küldött cikkedet! Nagy kedvet kaptam hozzá, hogy a közelítő számításokkal fog-

lalkozó előadásaimban is a jövőben megemlítsem. 
Dr. Szabó Péter Gábor adjunktus, matematika történész, Bolyai-kutató 

Szegedi Tudományegyetem 

2013. november 1. 

 

SZÉNÁSSY BARNA matematikatörténész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett Emlék-

konferenciáról készített videóösszefoglalóról: Hallatlanul értékes anyagot készítettél!!! Még egyszer 

nagyon köszönöm!!! 
Dr. Szabó Péter Gábor 

2014. március 8. 

BERNOULLI-EGYENLŐTLENSÉG még nem publikált bizonyításáról:  

Ötletes! A Könyvbe való. 
Erdős Pál, világhírű matematikus 

Székesfehérvár, 1994. április 18. 

Lázár-díj átadásakor  

 

Bernoulli-egyenlőtlenség „Könyvbe” való bizonyítása c. cikkről: 

Köszönöm a cikkeket. Meggondoljuk, hogy a FIRKA-ban vagy MATLAP-ban közöljük. 
Kása Zoltán egyetemi tanár, Sapientia EMTE 

2013. június 22. 

BERNOULLI-EGYENLŐTLENSÉG egyszerű bizonyítása c. MATLAP 2014/2 cikkről: 

Ebben a pillanatban kaptam meg a MATLAP-ot és benne a Te nagyon ötletes és érdekes cikkeddel. 

Nagyon ügyes dolog, én is el fogom mondani a hallgatóimnak! 
Dr. Oláh-Gál Róbert matematikus, matematikatörténész, Bolyai-kutató, 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa 

 

A Bernoulli-egyenlőtlenség bizonyítása egyenesen zseniális. Tényleg a "Könyvbe" való. Nagyon gra-

tulálok hozzá! Szerintem EZT kellene angolra fordítani, és valahol megjelentetni. De mindenképpen 

meg kellene jelentetni például a KÖMAL-ban magyarul is, mert nagyon tanulságos. 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

Magyar Nukleáris Technikai Intézet Ig. h. 

 2016. május 10. 

 

Tényleg szép bizonyítás. Gratulálok! Szeptembertől Ratkó Éva a KÖMAL főszerkesztő, aki szintén 

megkapta a leveled. Az Ő feladata lesz a publikálás eldöntése. További jó munkát kívánok. 
Nagy Gyula, KÖMAL volt főszerkesztője,  

2016. május 11. 

 

BOLYAI JÁNOS a ’TEREMTŐ’ című cikkről: 

 

„Maga a cikk egy hasznos témát ölel fel, mely összefoglalva tudatosítja az olvasókat azokról a problé-

makörökről, amelyek felvetésével vagy kidolgozásával Bolyai János valóban előrelátta több probléma 

megoldását. Meggyőződésem, hogy a jó témaválasztás miatt is, a szerző egy hasznos írással ajándé-

kozza meg az olvasókat, amelyhez sok sikert kívánok. ” 
Dr. Weszely Tibor matematikus, egyetemi docens, tudománytörténész, Bolyai-kutató.  

Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

 

 „Abban megegyeztek a vélemények, hogy tiszteletreméltóan nagy munkát végzett a Bolyai-irodalom 

átnézésével és sajátos szempontok szerinti összerendezésével.” 
Staar Gyula matematika–fizika szakos tanár, tudományos újságíró  

a Természet Világa főszerkesztője 

  

Gratulálok, remek, megtaláltad a helyet s a módot (Fizinfo), ahol és amit közölni kell Bolyairól. 
Dr. Kovács László fizikaprofesszor, egyetemi oktató, fizikatörténész. 

a Paviai Egyetem ezüst Volta-érme (1999) tulajdonosa 

Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezető főiskolai docense 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sapientia_Erd%C3%A9lyi_Magyar_Tudom%C3%A1nyegyetem
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A VALÓSÁG 2016/2 (Febr) számában megjelent fenti cikkről: 

Örvendek, hogy az írásod napvilágot látott. Sajnos nekem a VALÓSÁG c. folyóirat nem jár de igyek-

szem a februári számot megszerezni, vagy valamelyik könyvtárban kézbe venni. További sikeres mun-

kát kívánok. 
Weszely Tibor matematikus, egyetemi docens, Bolyai-kutató, a cikk lektora  

Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

2016. február 20. 
 

Köszönöm az értesítést, gratulálok a publikációhoz, igyekszem majd beszerezni a lapot. 
Dr. Szabó Péter Gábor adjunktus, Bolyai kutató 

Szegedi Tudományegyetem 

2016. február 19 

Igazi szellemi élmény Varga János: Bolyai János, a ‘Teremtő’ című írása (Valóság, 2016/2) 
Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár 

2016. június 9. 

http://www.balazsgeza.hu/?p=6292 

Balázs Géza: Bolyai János 

Kösz a cikket. Élvezettel olvastam. 
Dr. Hudoba György fizikus 

Óbudai Egyetem docense 
 

Teller Edéről mondták -pályatársak, barátok, ellenségek véleménye c. cikkről: 

 

 Köszönjük írását, amely nagyon érdekes, … Biztos vagyok benne, hogy valamelyik ismeretterjesztő 

lap örömmel jelenteti majd meg. 

Elek László 

Magyar Tudomány felelős szerkesztője 

2014. november 4. 

 

Nagyon örülök, hogy foglalkozik ezekkel a témákkal! A vélemények nagyon érdekesek!  

Azonban különösen a végén lévő személyes levél miatt, nem lenne-e alkalmasabb ezt a Fizikai Szemlé-

ben publikálni? (a cikk végül valóban ott jelent meg a 2015/6 számban.) 
Radnóti Katalin, a Nukleon c. folyóirat főszerkesztője 

 

Drukkolok, hogy a Tellerről írt összeállításod (Teller Edéről mondták) valahol megjelenhessen. 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

2015.01.27 

 

„… egyébként nagyon érdekes és jól összeszedett összeállítás. Örömmel fedeztem fel benne a képe-

met, amiről nem is tudtam, de nagyon jó és a tőlem vett idézet sem szokványos. Feltétlenül tehetséges 

vagy ezekben a dolgokban.” 
Hargittai István akadémikus, tudománytörténész  

 
Köszönjük kéziratát, amely Tellert sokoldalúan hozza közel az olvasóhoz. 

Füstöss László 

Fizikai Szemle szerkesztője 

 

Nagyon köszönöm a cikket, élvezettel olvastam, szerintem szuper dolgozat! 
Dr. Szabó Péter Gábor adjunktus,  

Szegedi Tudományegyetem 

2015. március 10. 

… örömmel olvastam cikkét a Fizikai Szemlében! Gratulálok hozzá! 
Dr. Radnóti Katalin kandidátus, főiskolai tanár 

A ZSONGLŐRKÖDÉS FIZIKÁJA c. cikkről (Fizikai Szemle, 2015/7-8): 
 

http://www.balazsgeza.hu/?p=6292
http://www.balazsgeza.hu/
http://www.balazsgeza.hu/?p=6292
http://epa.oszk.hu/03000/03051/00013/pdf/EPA03051_historia_scientarium_2015_13_33-44.pdf
javascript:;
http://www.fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1506/VargaJ.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03051/00013/pdf/EPA03051_historia_scientarium_2015_13_33-44.pdf
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz150708/VargaJ.pdf
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Nekem nagyon tetszik: Átküldtem a FIRKA fizikai rovat szerkesztőjének, Kovács Zoltánnak. Remé-

lem, ő is kedvelni fogja. (A cikk ott meg is jelent a 2015-16/szeptemberi számban.) 
Kása Zoltán egyetemi tanár 

2015. április 1. 
 

Először is gratulálok! Szerintem már lassan Te is megérdemelnél egy Nobel-díjat a munkásságodért.1 
Schmidt  Gábor informatikus mérnök 

 

Örülök annak, hogy aktív vagy és írsz, gratulálok hozzá. 
Hargittai István akadémikus  

2014. május 10. 

Nagyon jó és ötletes a cikk, illetve a tanulói feldolgozás! 
Radnóti Katalin kandidátus 

2015. szeptember 2. 

Einstein magyar kapcsolatai c. 2013-09-24-én a TIT-ben tartott 1,5 órás előadásról: 

 

„Nagyon érdekes, sok ismeretlen adattal az Einstein előadásod.” 
Dr. Hargittai István kémikus akadémikus  

2013. július 8.  

 

Megnéztem. Remek! Gratulálok..... Hihetetlenül érdekes anyagot gyűjtöttél össze. Olyan kapcsolatokat 

mutatsz be amelyek kevésbé ismertek, nagyon értékesek, és több figyelmet érdemelnek. Nagyon jól 

nézel ki (sárga nyakkendő!) és élvezetes az előadásod. 
Lázár György gépészmérnök 

politikai szakíró, California, USA 

 

Végül a neten néztem az előadást, mert 5 körül ébredtem a délutáni alvásomból :) 

Szuper volt, az külön tetszett, hogy a Mama is beleszólt! :) 
Varga Orsolya újságíró 

a szerző lánya 

 

Gratulálok Neked az értékes előadásaidhoz, illetve a Vörösmarty Rádióban elhangzott szép beszéded-

hez! 
Oláh-Gál Róbert adjunktus, Bolyai-kutató 

2013. április 13. 
Gratulálok az előadásaidhoz. 

Hargittai István akadémikus  

2014. március 14. 

Einstein biciklizik – fényképelemzés a fizika segítségével Fizikai Szemle, 2013/3 c. cikkről: 

Nagyon tetszik az ötlet! Sajnos Santa Barbara autó nélkül nehezen érhető el, így nem tudom ellen-

őrizni az út boritását, de elhiszem. 
Illy József, tudománytörténész 

az Einstein Project tagja, California, USA 

 

Beszélgetés NEUMANN JÁNOS-ról a székesfehérvári Vörösmarty Rádióban 

 

Gratulálok a szereplésekhez. Nagyon sajnálom, de rettenetesen el vagyok foglalva határidős feladatok-

kal, így nem tudom meghallgatni a műsort, de abban biztos vagyok, hogy ismereteidet és lelkesedése-

det figyelembe véve nagyon sikeres lesz. 
Hargittai István akadémikus  

 

Gratulálok a tartalmas, és lebilincselő beszélgetéshez! Nagyon érdekes és jó volt! Ebben a percben ért 

véget!  
Oláh-Gál Róbert matematikus, programozó 

Csíkszereda, Erdély 

 
1 Eltúlzott baráti vélemény-VJ 

http://archive.galileowebcast.hu/20130430-1029_Hajmasi_Jozsef_eloadassorozat_Szfvar_2013/indexx.html
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1303/VargaJ.pdf
http://www.picaso.hu/interjuk
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Meghallgattam, és igen tetszett az interjú, gratulálok! Sok új és érdekes információ hangzott el, amit 

eddig nem tudtam Neumannról. Kritikát nem igazán tudok megfogalmazni, talán az eleje kicsit nehe-

zen "indult be", de ez szerintem csak a szokásos drukk, ami minden emberben benne van, aki nem na-

ponta ad interjút. 
Varga Zoltán közgazdász, ÁFA-szakértő, Pénzügyminisztérium 

 

Értékelem lelkesedésedet, gyűjtőmunkádat. 
Kovács László fizikaprofesszor 

 

Gratulálok a sok megjelent, vagy megjelenés alatt álló publikációhoz! 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

Magyar Nukleáris Technikai Intézet Ig. h. 

 

AKIKRE NEM HALLGATTAK – Az atomtudósok harca a politikusokkal c. cikkről 

Cikke nagyon érdekes!  Az lenne a javaslatom, hogy vagy ezt a cikket is meg kellene próbálni inkább 

a Fizikai Szemlébe adni, vagy várjunk egy kicsit. A Nukleonban mostanában sok történeti írás jelent 

meg. 
Radnóti Katalin kandidátus 

2015. szeptember 2. 

Gratulálunk sok irányú, hézagpótló írásaidat tanulmányozva. 
Dr. Bolla Dezső – történelem tanár 

2016. február 26. 

Gratulálok az eredményeidhez. 
Vajdics Pál-mérnöktanár, Debrecen 

2016. június 14. 

CSEREKERT elnéptelenedése, a falu fokozatos megszűnése c. cikkről (DEBRECENI SZEMLE 2016/4, 449-457 o.) 

A cserekerti írás nagyon tetszik.  
Dr. Balázs Géza nyelvész, ELTE, tanszékvezető egyetemi tanár, 2017. május 20. 

 

A Bolyai-képlet hiperbolizálása c. cikkről (Matematikai Lapok 2016/1 8-14 o.) 

A Bolyai-képlet hiperbolizálása cikkedet élvezettel olvastam, nem én voltam a lektora, de ebben a fo-

galmazásban tetszett. Minden írásodat szívesen fogadok, mégha nem is mindig reagálok rá. 
Molnár Emil, matematikus akadémikus, egyetemi tanár 

BME, Geometria Tanszék 

2017. május 29. 

ENTZ FERENC, AZ ORVOSBÓL LETT KERTÉSZMÉRNÖK- ÁSSATOK, ÜLTESSETEK ÜRES 

ÓRÁITOKBAN! c. cikkről: Cikke eljutott hozzám. Jó tollal megírt, érdekes munka – szívesen közöl-

jük valamelyik júliusi számunkban (addig már beterveztük a cikkeket) [Megjelent: ÉT 2017/34 Aug. 

25.] 
Albert Valéria szerkesztő - Élet és Tudomány, mezőgazdasági rovat 

2017. június 1. 

 

80 éve született Vadász László az INTEL második embere c. cikkről: FIRKA Informatika rovat szer-

kesztőjéhez írt levél részlete: „Varga János barátunktól küldök egy cikket az őszi számba. Szerintem, 

nagyon jó.” 
Kása Zoltán egyetemi tanár, Sapientia EMTE 

2017. augusztus 7. 

 

Gratulálok ismételten ahhoz a tájékoztató és tudománytörténeti munkához, amit már évek óta végzel. 

Most már azt is tudom, hogy nemcsak itthon és Erdélyben, hanem az óceánon túl is. 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

2017.11.19. 20:18 

 

http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/11-Cserekert-r%C3%B6v-BJ_korr_K%C3%811.pdf
http://real-j.mtak.hu/9031/1/AML_33_1_teljes.pdf
http://epa.oszk.hu/02900/02930/00348/pdf/EPA02930_elet_es_tudomany_2017_34_1072-1074.pdf
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… megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem neked értékes információidat, amikből sokat tanu-

lok. Cikkeid, ismeretterjesztésed FONTOS. Mint már mondtam: boldogok lehetünk, hogy valaki fog-

lalkozik e témaval. És büszkék vagyunk Rád, János, hogy pont Te vagy az, aki ezt a nélkülözhe-

tetlen ELHIVATOTTSÁGOT érzi és éli a téma iránt. 
Kaiser Andrea, Zell am See, Ausztria 

2017.12.09 12:12 

 
 
 
 

Így emlékeznek Bolyai Jánosra Erdélyben és Magyarországon c. cikkről: Elismerésem azért, hogy KMH 

közreadta a székesfehérvári tanár úr remekbeszabott írását.Gratulálok.  
Bálint-Pataki József, KANADA, 2017 november 5  

 

A VILÁG ELSŐ ATOMREAKTOR MÉRNÖKE IS MAGYAR VOLT c. cikkről: Talán annyit még érdemes lenne e 

nagyszerű megemlékezéshez hozzá fűzni, hogy az említett nagy tudósók mindegyikének hazájától tá-

volra kellett menekülnie … Ha odahaza maradtak volna, … úgy bevagonírozták volna őket is Ausch-

witzbe, mint a másik 600,000 ártatlant. 
Göllner András, KANADA, 2017 november 21  

 

Egy magyar marslakó - Neumann János életműve -előadás a XII. Harkányi Szabadegyetemen, 2016-11-04-

én. 

Fantasztikus előadás, egy igazi kincs!!!!! 
Metty13-hozzászólása a Youtube-on 2017. december 

 

Bolyai János élete az anekdoták és levéltöredékek tükrében-előadás Budapesten a Kossuth klubban. 

(2018.02.16.) 

Élvezettel hallgattam a Bolyai-előadásodat, nagyon jó volt! 
Dr. Szabó-Péter Gábor, matematikus, Bolyai-kutató  

Szeged, 2018. március 20. 

 

Nagyra értékelem tudománytörténeti munkáját, a picaso.hu-honlapját ismerem, sok érdekes dolgot ta-

láltam rajta. 
Kovács Ádám, Dr. habil. egyetemi docens, dékánhelyettes 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Műszaki Mechanikai Tanszék 

2018. június 14. 

Neuman János, az ember -előadás a Fasori Evangélikus Gimnáziumban (FEG). 

Gratulálok! Úgy látom megtaláltad életed értelmét!!! További jó munkát! Barátsággal. Laci 
Assoc.prof. László Bucsi MD. PhD. Head in Orthopaedics 

Centre for Musculoskeletal Disorders and Trauma 

St.George University Teaching Hospital 

Székesfehérvár, 2019.09.08 

 
Határidős munkán dolgozom, de több helyen is belenéztem az előadásodba, szívből gratulálok. Nem 

csak a mondanivalódhoz, hanem az előadásmódodhoz is, nagyon tetszik az a derűs, nyugodt mód, 
ahogy beszélsz. Barátsággal, István. 

Dr. Hargittai István kémikus akadémikus, MTA rendes tagja 
 Budapest, 2019. szept. 30. 

 

… a Neumann-előadásod … , nekem nagyon tetszett. Igen jók voltak a sztorik, volt néhány új szá-

momra, különösen is örültem az interjúnak a végén, mert én egyszer hallottam Neumann-t beszélni, 

csak egy-két mondat volt, de itt folyamatosan és szépen beszélt, okosakat mondott, egyszerűen, érthe-

tően. Az meglepett, hogy mennyire tökéletesen beszélte a magyart, semmi hiba, semmi akcentus, igen 

választékos beszéd. Ritkaság! Szóval, az előadásodat azért dicsérem, mert arról volt szó, amit a címben 

ígértél, nagyon kellemes a stílusod. 
Prof. Dr. Gaál Botond, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora 

http://kanadaihirlap.com/2017/11/05/igy-emlekeznek-bolyai-janosra-erdelyben/
http://kanadaihirlap.com/2017/11/05/igy-emlekeznek-bolyai-janosra-erdelyben/#comment-245973
http://kanadaihirlap.com/2017/11/21/a-vilag-elso-atomreaktor-mernoke-is-magyar-volt/
http://kanadaihirlap.com/2017/11/21/a-vilag-elso-atomreaktor-mernoke-is-magyar-volt/#comment-247088
https://www.youtube.com/watch?v=-iHn9KFvWNs
https://youtu.be/k0N6_ENTZTE
https://www.youtube.com/watch?v=pfUs2uVidB0&t=967s


GRATULACIOK VARGA JANOS közirói, előadói, tudománytörténész tevékenységehez  9 
 

Debrecen, 2019.10.02 

Köszönjük még egyszer az előadásodat. Valóban nagyon élvezetes volt. Köszönöm a fotókat és Neu-

mann Marina levelét. 

Hajdó Ákos, Fasori Evangélikus Gimnázium ig. 
Budapest, 2019.10.01. 

Dr. Érfalvy Lívia, a FEG ig. h. megkért, hogy ismételjem meg a Neumann előadásomat nagyobb lét-

számú tanulóifjúság előtt megfelelő alkalommal, kicsit rövidebb (45 perces) időtartamban.  

 

Gratulálok a sikeres előadáshoz. Az pedig, hogy megkértek egy "ismétlésre", magáért beszél. 
Fekete Judit  

Székesfehérvár, 2019.10.04. 

Minden elismerésem, János! 
Dr. Boór Ferenc, BME oktatója 

Székesfehérvár, 2019.10.04. 

 

Halottak napján a Bolyaiakról (Így emlékeznek Bolyai Jánosra Erdélyben és Magyarországon) 

A halottak napi beszédedet csak most volt időm meghallgatni. Megdöbbentő volt  számomra a  gazdag 

és választékos szókincsed. Nem tudom eldönteni, hogy humán vagy reál beállítottságú vagy. Nyugodt 

szívvel állíthatom, rendkívüli, értékes ember vagy. Maradj  sokáig életben! 
Klim Jánosné tanár, 

Miskolc, 2019.11.10 

Nagyon impressziv gyűjtemény a "picaso.hu/Letoltesek" alatt. Bolyai, Einstein, de még Puskás és Ri-

esz talalkozása is. Még folytatom az olvasgatást.  
Dr. Komzsik Lajos mérnök-matematikus, USA 

a világhírű Nastran végeselem szoftver vezető fejlesztője 
2019.12.30 

A szózat költője-Vörösmarty Mihály, Valóság 2019/12 

Nagyon szép ez a Vörösmarty tanulmány. Annyira a lélekhez szól, hogy egy ültő helyben elolvastam. 

Köszönöm, hogy ilyen szépen megírtad és nekem is elküldted. 
Prof. Dr. Gaál Botond, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora 

Debrecen, 2020.01.06 

 

Bolyai János élete az anekdoták tükrében c., az ARÉV Baráti Kör-ben 2020.02.19-én tartott előadás. 

Mondhatom, hogy az eddigi klubdélutánok előadásai közül az egyik legszínvonalasabbat hallhat-

tuk Varga Jánostól. Ha ilyen kedvvel és lelkesedéssel tanítanának a tanárok, szerintem sokkal többen 

megszeretnék például a matematikát. Szóval sajnálhatják a távollévők, hogy elszalasztották ezt az ér-

dekes előadást.  
Virág Zsuzsanna, a Baráti Kör titkára 

Székesfehérvár, 2020.02.19 

Fehérvári beszélgetések I-IV. (Városi TV 20.02.19-03.18) 

Tiszta szívből GRATULÁLOK!   
Kállai Ernő mérnök  

Székesfehérvár, 2020.02.27. 

Nekem tetszett.  
Pápay László egyetemi adjunktus, 2020.02.27. 

Szegedi Egyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 

Köszönöm szépen és gratulálok!  

Kovács Ferenc-mérnökezredes 2020.02.26. 

 

Köszönjük a munkásságodról küldött videókat és a tájékoztatásokat. Nagy érdeklődéssel követjük. 

Tisztelettel gratulálunk, további sikereket kívánunk.  
Dr. Bolla Dezső történelemtanár és neje Marika,  

Siófok, 2020.02.28. 

Megnéztem a 2. részt is az interjúból. Nagyon élvezetes.  
Dr. Szabó Péter Gábor matematikus, 

Szegedi Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, 2020.03.03. 

http://kanadaihirlap.com/2017/11/05/igy-emlekeznek-bolyai-janosra-erdelyben/
https://www.youtube.com/watch?v=hsBXBPAmAV0
https://www.youtube.com/watch?v=NGlmdNXkeFc
https://www.youtube.com/watch?v=NGlmdNXkeFc
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János, gratulálok, nagyon élveztem a beszélgetés tartalmát! Ha megengeded, osztom!  
Istvan Tápi  mérnök, NME KFFK Dunaújváros 

Székesfehérvár, 2020.03.13. 

Élvezetes! 
Ferenc Őrsi, az IKARUSZ volt formatervező mérnöke 

Székesfehérvár, 2020.03.18.   

Nagyszerű előadás volt! Megnéztem a 2. részt is az interjúból. Nagyon élvezetes. 
Mihály Árva, mérnök, NME Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar 

Cegléd, 2020.03.10. 

 

Gratulálok az előadás sorozataidhoz, és a TV-ben való bemutatkozásodhoz! Te tényleg nagyszerű em-

ber vagy, hatalmas tudásanyaggal, és még mindig tartó tudásvággyal. Valóban érdekes ember vagy!  
Schmidt Gábor, informatikus mérnök, 2020.03.15. 

 

Szent-Györgyi Albert - a sokoldalú biológus, Varga János mérnöktanár [Kaleidoscope 2020/20, 89 – 

118 o.] 

Kedves János! Jó volt a hajnali álmatlanság közepette újra végigolvasni a “ TE “ törtenetedet! Köszö-

nettel:  
Dr. Wisinger István - főiskolai tanár, magyar szociológus, újságíró,  

televíziós műsorvezető-riporter, médiakutató 

2020.06.19. 

Gratulálok Wisinger leveléhez. Igazán sok munka, lelkes kutatás, hatalmas anyag halmozódott fel eb-

ben a cikkben. Arccal az újabb kutatások felé - harci jelszóval bíztatnám további feltárások felé, mert 

ezt csak elkezdeni lehet, befejezni nem. 
Barátsággal  

Prof. Dr. Forrai Judit, DSc 

MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság elnöke 

KALEIDOSCOPE Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó 

online folyóirat alapítója és főszerkesztője 

2020-06-20 

 A cikk egyébként remek.  
Prof. Dr. TÓTH László, tudományos tanácsadó 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mérnöki Divízió (BAY-ENG) 2020-06-20 

 

Átfogó, érdekes, közérthető cikk, rengeteg információval, nagyon komoly háttérmunkával. Gratulálok, 

János! 
Mátyás Julianna -történelem tanár, igazgató  

Szabolcs Vezér Szakgimnázium és Szakközépiskola, Pusztaszabolcs 

2020-06-20 

Nagyszerű! Gratulálok!  
Szolga András gépészmérnök, Szeged 

2020-06-20  7:51 

Gratulálok!  
Dr. Csiák Gyula sportszakorvos  

Székesfehérvár, 2020. jún. 19. 8:31 
Jánosunk! Büszke vagyok rád, és gratulálok!  

Újvári Béláné rendszerszervező, Siófok, 2020-06-20, 17:36 

 

Bolyai János élete az anekdoták tükrében c., Fejér Szövetség-ben 2020.10.06-án tartott előadás. 
 

Magyar feltalálók, tudósok és felfedezők Országos verseny 

Hozzászólás a díjkiosztón-TALÁLMÁNY NOVELLA 

 

Szívből örülök és őszintén gratulálok a sikereidhez. Érdeklődéssel olvastam a hozzászólásodat, és már 

továbbítom is a gimnazista unokáimnak, mert rendkívül tanulságos és szellemes. Remélem egészséged 

https://www.facebook.com/istvan.tapi?comment_id=Y29tbWVudDoyODYyMjA5OTY3MTkzMDMxXzI4NjI1NTk3MDM4MjQ3MjQ%3D
https://www.facebook.com/ferenc.orsi.1?comment_id=Y29tbWVudDoyODYyMjA5OTY3MTkzMDMxXzI4NjI3NTYwODA0NzE3NTM%3D
https://www.facebook.com/mihaly.arva.52?comment_id=Y29tbWVudDoyODYyMjA5OTY3MTkzMDMxXzI4NjMyMjk3NDcwOTEwNTM%3D
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=530
http://kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=szerzo&szerzoid=403
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is hasonlóan friss, fiatalos, mint amilyen a gondolkodásod. … Ölellek és még egyszer gratulálok! Volt 

osztálytársad és barátod Árpád. 
Bokor Árpád mérnök, középiskolai osztálytárs, Gödöllő, 2020.10.15  

 

Nagyszerű az összeállításod!!! Gratulálok! 
Dr. Füzesi István-adjunktus, Szeged, SZTE, TTK, Számítástudományi Tanszék 

2020.10.15 

Gratulálok a cikkeidhez és az előadásaidhoz! Azok nem fertőznek vírussal, de tudománnyal igen!!!!! 
Dr. Csohány János-fogorvos, Székesfehérvár, 2020.10.30, 22:42 

 

A Bolyai Jánosról mindenkinek előadás remek, rengeteg dolgot hallottam, amit még nem ismertem.  
Dr. Komzsik Lajos világhírű mérnök-matematikus, USA 

a világhírű Nastran végeselem szoftver vezető fejlesztője 
2021.01.08 

 

SZILÁRD LEÓ DVD 

Ami a DVD-t illeti, amibe eddig belehallgattam, belenéztem az kiváló. Minden elismerésem a munká-

jáért.  
Nagy Tibor fizikatanár, Szeged, 2021. jan. 19. 10:27 

 

Aki még a világ zsenijét, Szilárd Leót is legyőzte - JENDRASSIK GYÖRGY 

AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA SZABADSÁG, 2018 július, 19. o., USA cikk elküldése után. 

Köszönöm, hogy elküldted a cikkedet! Gratulálok, mindig is nagy figyelemmel kísértem tudomány- és 

technikatörténeti munkádat! 
Dr. Sükösd Csaba kandidátus, egyetemi tanár 

2021. máj. 21. 

Kedves János, Köszönöm. Ami tevékenységedet illeti, gratulálok.  
Prof. Dr. TÓTH László, egyetemi tanár; 2021. máj. 21. 

 

Járművek mozgásának fizikája, Fizikai Szemle, 2021/5, 172-177. o. 

Látom nem csüggedsz, komoly íródeák lettél, gratulálok. 
Prof. Dr. Bucsi László 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - főigazgató 

Pécsi Tudományegyetem - Ortopédiai Külső Tanszék - tanszékvezető c. egyetemi tanár 

SICOT Világkongresszus 2021 – elnök; 2021.05.30 

 

Különben érdekes a Fizikai Szemlében megjelent cikked, egyáltalán nem szokványos, érdekes dolgo-

kat magyaráztál meg.  
Dr. Bartos-Elekes István nyugalmazott fizika-, informatika- és elektronikatanár,  

Ady Endre Líceum, Nagyvárad, 2021. jún. 10. 

Csak csodálni tudom a nyugdíjas létére végzett szerteágazó munkáját. 
Prof. Krasznahorkay Attila-fizikus, DSc az MTA doktora,  

MTA Atommagkutató Intézet (ATOMKI), Debrecen, 2021. okt. 13. 12:45 

 
 
Az utolsó módosítás dátuma: 2021.11.14. 18:45 (Komzsik Lajos) 
 
Megjegyzés: Fenti vélemények összegyűjtésére a „Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Közala-
pítvány-hoz benyújtott pályázat előírása miatt volt szükség, melyben referenciákat, írásaikkal, előadá-
saikkal kapcsolatos szakértői, szerkesztői, illetve olvasói véleményeket kértek a pályázó szerzőktől. 
 
 
Varga János PUBLIKÁCIÓS listája 

www.picaso.hu/Letoltesek/Publikaciok/_Varga Janos PUBLIKACIOS listaja.pdf 
 

 

Továbbfejlesztési ötlet: Véleményezők fotóját betenni 

https://www.youtube.com/watch?v=1k3rV4GkLfA&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=hsBXBPAmAV0
http://fizikaiszemle.hu/uploads/2021/05/fizszem-202105-tartalom_13_14_33_1622200473.8145.pdf
http://www.picaso.hu/Letoltesek/Publikaciok/_Varga%20Janos%20PUBLIKACIOS%20listaja.pdf

