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József emlékére 
 
2019-ben van Bíró László József születésének 

120.évfordulója. A kiállítással egy olyan ember 
életét szeretnénk bemutatni, akinek nevét és 
találmányait Dél-Amerikát leszámítva szinte alig 
ismerik szerte a világon.  
Generációk nőttek-nőnek úgy fel, hogy nem is 
hallották nevét. 
A világnak sokkal többet kellene tudni róla, a világ 
sokkal tartozik neki. 
 
 Bíró László rendkívül sokat tett az emberiségért találmányain keresztül. 
Találmányai közül legismertebb a golyóstoll, mellyel lehetővé tette a világnak, hogy 
könnyebb és gyorsabb legyen az írás, gyorsította mindennapi életünket, ami által a 
kommunikációnk is sokkal gyorsabb lett. 
Néhány országtól eltekintve, mint Magyarország is, ahol a golyóstoll elnevezést 
használják, a világ nagyobb részén a golyóstoll kifejezést nem is ismerik. 
Biro-pen , Biron, Birome néven ismerik a világ legnépszerűbb íróeszközét. Nem is tudják, 
hogy az általuk minden nap többször emlegetett Biro-pen elnevezés valójában egy 
magyar családnév. 
 
Bíró László első találmányai a húszas évek végén és a harmincas években születettek. 
Az egyik ilyen kezdeti, érdekes találmánya volt a házi „gőzmosógép”, mely szerkezetet 
tűzhelyhez lehetett csatlakoztatni, az biztosította az energiát. 
 
Csak kevesen tudják, hogy a ma már széles körben elterjedt automata sebességváltó 
feltalálója sem más, mint Bíró László. 
 
„1936-ban Bíró feltalálta az elektromágneses továbbító berendezést, ami a 
nagysebességű japán szupervasútnál került bevezetésre, 50 évvel később.  
 
1938 év végén az első zsidótörvények megalkotását követően felesége, Elza, az akkor 
négyéves kislányuk, Marianna és saját maga védelmének érdekében emigrálni 
kényszerült.  
Először Párizsba ment, célja egy golyóstollgyártó-vállalat létrehozása, azonban a háború 
Franciaországot is elérte, a kísérletezés-gyártás lehetőségét Argentínában látta. 
Még 1938-ban egy, az üzletben érdekelt bankárral volt találkozója Jugoszláviában. A 
hotelben, ahol megszálltak, a saját golyóstollát használta adatainak kitöltéséhez, amire 
felfigyelt egy argentin úriember is. A szobájába hívatta Bírót, hogy szeretne vele 
megismerkedni, az úr mérnökként mutatkozott be, és javasolta Bírónak, hogy költözzön 
Argentínába, ahol fényes jövő vár rá. Átadott neki egy ajánlást, saját aláírásával ellátva.  
Csak utána tudta meg feltalálónk, hogy Agustín P. Justo, Argentína köztársasági elnöke. 
Ezzel az ajánlással könnyedén megszerezte az argentin kiutazás engedélyeit, ahol 
mindenben segítették.  



1943-ban hatéves kísérletezést követően végül jól működő tollhoz jutott, amit 
szabadalmaztatott, a Bíró Pens of Argentina cég először Eterpen, majd Stratopen, végül 
Birome néven dobta piacra.  
 
Argentínában a golyóstoll sikere után, egy golyós parfümmel próbálkozott. 
 
1942-ben, a dohányosok nagy örömére a „nikotinölő Bíró-szipka” került a piacra.   
„A cigaretta már nem az egészség ellensége „- hirdeti a korabeli újságcikk.  
 
 
 
Bíró László a mindig fáradhatatlan, autodidakta feltaláló sosem esett kétségbe, ha valami 
elsőre nem sikerült neki, hitt abban, hogy a szerkezet működni fog.  
Egy polihisztor volt, aki állandóan új vizekre evezett és egy olyan eszközt adott a 
kezünkbe, ami nélkül mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének.  
 
Argentínában befogadták, szerették és tisztelik az emlékét a mai napig is, az argentin 
feltalálók napját minden év szeptember 29-én, az ő születésnapján rendezik, az ő 
arcképével indult el az a bélyegsorozat, amely Argentína nagy feltalálóinak állít emléket. 
 
A  könyvtárban rendezett kiállításon a golyóstollak mellett, Bíró László személyes 
tárgyai, iratai is megtekinthetőek lesznek. 
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