
Conrad Haas
Nascut in anul 1509 la Viena, Haas, cunoscut drept cel care a descris prima oara o racheta in trepte, este
sibian doar prin adoptie. Ironia sortii a facut ca multa vreme sa se creada ca de fapt nu acesta ar fi fost
inventatorul rachetei ci polonezul Siemienowicz. Abia in 1961 lui Haas i s-a facut dreptate, in arhivele
sibiene fiind descoperit un manuscris al sau, de peste 200 de pagini, care continea schite si descrieri ale
numeroaselor sale inventii, printre care si rachete (cu doua pana la cinci trepte) . 
 Haas a venit in Sibiu la varsta de 42 de ani, pentru a superviza operatii ale arsenalului si a ramas aici
pana la sfarsitul vietii sale, in 1576. Manuscrisul mentionat fusese redactat intre anii 1529-1556 (sau
1569) pe vremea cand Haas ocupa functia de sef al Arsenalului militar al armatei austriece, sub imparatul
Carol al V-lea. Cu toate ca ultimul dintre paragrafele manuscrisului contine indemnul umanist de a nu-I fi
folosite descoperirile in razboaie, rachetele lui-care combina tehnologia artificiilor cu cea caracteristica
artileriei-fusesera deja utilizate cu succes impotriva armatelor otomane care in 1542 asediasera Viena. 

 Din studiul manuscrisului, specialistii apreciaza ca Haas a descoperit cam toate tipurile de proiectile si
rachete care s-ar fi putut confectiona cu materialele si tehnica existente la acea vreme. Interesante sunt si
denumirile pe care Haas le-a dat " rachetelor de foc "pe care le-a inventat: "sageti-racheta ",  "bastoane de
foc " sau " maciuci cu rachete ", unele dintre ele putand sa explodeze chiar si in apa. 
 Tot Haas este cel care a proiectat si primul lansator de rachete (numit rakhetenstock) . Din evaluarea
lucrarilor sale, s-a stabilit ca lui Haas ar trebui sa I se atribuie nu mai putin de 17 brevete de inventie,
inclusiv pentru principiul aripilor stabilizatoare " Delta ". Lucru greu de explicat, inventiile lui Haas-atat
de folositoare in lupta-au fost date repede uitarii, asemenea inventatorului. Patru secole mai tarziu,
principiul rachetei in trepte a fost practic redescoperit-o alta nedreptate a istoriei-de un alt sibian,
Hermann Oberth.  
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