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Prof. emeritus Dr. Romvári Pál 70 éves
1999. június 27.-én ünnepeltük Romvári professzor 70-ik születésnapját. Ezen alkalomból köszöntötték őt munkatársai — értékelték a Miskolci Egyetem fejlődésében betöltött szerepét, kutatásainak ipari alkalmazásait — és tanítványai mint tanár-professzort. E nevezetes esemény
jó alkalommal szolgált arra, hogy a történelmi viharokat megélt, átélt professzort megkérdezzük életéről, eredményeiről, sikereiről, tapasztalatairól. Ezen interjú" amellett, hogy tükre lehet a múltnak, egyben útmutatást adhat a jövőnek, a mai generáció vezetésének, a jövőt formáló
nemzedéknek.
Meggyőződéssel hiszem, hogy a gyermekkor tapasztalatai, átélt élményei mélyen ivódnak az embetbe és nagyban meghatározzák az életpályát. Nálad ez hogyan volt?
Rományik Pálnak születtem 1929. június 27-én gróf Wenckheim Jó-

zsef birtokán a József-major Szőlőskertek vincelléri házában. Az elemi

iskola 1. és 2. osztályát Ujkígyós községi iskolájában végeztem. 1937ben családi okok miatt az említett birtok Frigyes-majorjába költöztünk és
névmagyarosítás révén a család a Romvári nevet vette fel.
Az elemi iskola 3. és 4. osztályába Okígyóson jártam (ez a birtok
Nagy-majorja volt, ma Szabadkígyós). Az 5. és 6. osztályt egy új iskolában Ujkígyóson, Apáti-pusztán végeztem, de a tanév befejezése előtt
édesapámnak fel kellet mondani (volt vörös katona nem lehetett állami,

ill. hitbizományi alkalmazott) és Békéscsabára költöztünk; itt fejeztem be
a hat elemit. Tanulmányi eredményem jó, jeles, és gyakran kitűnő volt
(tanítótól függően). A 6 elemi elvégzése a későbbiekben évtizedekre
meghatározta további életemet. A Békéscsabai Polgári Fiúiskolába
kerülve, tanulótársaimhoz képest két évvel idősebb és érettebb voltam.
Négy éven át kitűnő eredményt értem el és osztályfelügyelő voltam, amit
első komoly hivatásomnak tekintettem. Az előző tanulmányi eredményeimre tekintettel a Békéscsabai Ipartestület kivételképpen hozzájárult,
hogy kétéves tanoncszerződéssel Szabó Károly lakatosmester (aranykoszorús kovácsmester) inasa legyek 1945. szeptember 9-től (mesterem a fia Lajos — Frici bácsi volt). Két év alatt elsajátítottam a forgácsolás
(esztergálás, marás, köszörülés) alapvető technológiai műveleteit és a
lánghegesztést (varrógéptől a cséplőgépekig, kazánokig vállaltunk javítást, felújítást).
Korodnál fogva ifjú fejjel élted meg az 1945-ös eseményeket. Hogy
alakult ekkor az életed?
1947 szeptemberében segédvizsgát tettem; a tanonciskolai eredményeim és a segédlevelem kitűnő eredményt mutat.
A tanítómesterem adózási okok miatt segédet nem kívánt alkalmazni, így néhány hetes keresés után (1947) a szomszédban Krajcsovics
Endre és fiai cég műhelyében alkalmaztak forgácsoló szakmunkásnak.
Mivel az ezirányú feladatom nem töltötte ki a munkaidőmet, ezért műszerész, majd galvanizáló feladatok elvégzésére is vállalkoztam. Szerettem a munkámat, megbecsültek, fizetésem csaknem kétszerese volt

5 évvel idősebb bátyáménak, aki a forgácsolás terén messze jobb volt,
mint én, de ő állami cég alkalmazottja volt.
Az államosítások során az említett cégre is sor került, én a Csepel

NY. Békés Megyei Fiókjához kerültem motorszerelőnek. Ezt megelőzően Budapestre rendeltek hathetes felkészítésre. Akkor a Csepel 100

cm$-es motorokat árultuk, a cégnél ezek eladásra felkészítésének és

garanciális javításainak az elvégzésére kellett engem felkészíteni. Mivel
a javítás elvégzéshez normaidők tartoztak, két hét után hazaküldtek, újat
nem

tudtak mutatni.

Ezt a feladatot is szívesen vállaltam, de ez a

sablonos munka nem elégített ki. Testvérbátyám jelezte, hogy esti tech-

nikum indítását szervezik Békéscsabán. Jelentkeztünk, de nem indult. A

dolgozók gimnáziuma viszont új évfolyamot indított. Ezt bátyám nem vállalta, én megpróbáltam. Három hét alatt felkészültem (tanárnő segítségével) a polgári-gimnáziumi különbözeti vizsgára és sikeresen túlju-

" Az intejút készítette Dr. Tóth László egyetemi tanár, akinek szakmai élelére döntő halással
volt az, hogy Romvári professzor mellé kerülhetelt közvetlenül végzése után (1969-ben),
Közvelve Romvári Pál professzornak ís köszönhelő az, hogy a tanszék jelenlegi vezetője
Prol. Dr. Tisza Miklós kaphatta meg az í. sorszámú habililációs bizonyítvány! a Miskolci
Egyetemen és akinek doktorandusa Dr. Fülöp Tibor volt az első, aki az új rendszerű PhD.
képzésben tudományos minősítést szerzett az egyetemen. Ugyancsak közvetelt szerepe van
Romvári professzor úrnak abban, hogy jelen interjú készílője tudhalja magáénak a
Mechnaikai Technológiai Tanszék történetében az első, nyilvános vitában megvédett
akadémiai doklori fokozalol.
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tottam rajta. A tanterv akkor még megegyezett a nappali képzésével,
tehát két évig angol, majd két évig orosz nyelvet tanultunk. Az angol
nyelv tanulására annyi időt kellett fordítanom, mint az összes tantárgy
egészére (igényes tanár). Jeles eredménnyel érettségiztem. Az igazgató
megkeresett, hogy melyik egyetemen kívánom tanulmányaimat folytatni.
Öszintén mondtam neki, hogy ezen nem is gondolkodtam. Az ő, de ha
mégis, mihez volna kedvem kérdésére elméláztam és azt feleltem: ha
kell, akkor csak műszaki,

Az 1950-es évek eleje (amelyet a ,hajnali csengőírász"-ként aposztrofálnak) a Te életedben a továbbtanulás kezdetét jelentette. Mondanále erről az időszakról néhány mondatot?
Sikeres felvételi után a BME Gépészmérnöki Karának hallgatója lettem. 1952. február 2-án megnősültem és még ez évben lányom született.
Az I. év 2. félévétől másfél éven át az M-L Tanszék demonstrátora
voltam. Tanulóköröm 4 feletti osztályzatot ért el a vizsgán. A II. év 2. félévében a Hadmérnöki Karra való jelentkezés támogatására kértek fel.
Ez olyan jól sikerült, hogy a fél tanulókörrel vonultam be 1953. szeptemberében a BME Hadmérnöki Karára és itt a Repülőmérnöki Fakultás
hallgatója lettem, katonaként.
A dolgozók gimnáziumi felkészültségem sok pótlást igényelt az egyetem első két évében, de a tanulmányi eredményem fokozatosan javult:
közepes, jó, jeles, sőt kitűnő átlageredményt is sikerült elérnem. Az utolsó közepes osztályzatot III. évben kaptam, ezért nem lett kítüntetéses
oklevelem.
Diplomatervem témája:helikopter rotorszárny aerodinamikai, szilárdságtani méretezése, ill. gyártástechnológiája volt. Előtte csak egy 16
oldalas dolgozat jelent meg e témakörben. Nehéznek ígérkezett a feladat, kevés konkrét segítségre számíthattam, irodalom a könyvtárban
csak orosz nyelvű akadt és angol nyelvű folyóiratok. Ezek többsége
azonban az általunk ismert általánosságokon kívül sok újat nem tartalmazott. Nagy hajrával végül is elkészült, igaz az utolsó héten csaknem
egyfolytában a rajzasztal mellett dolgoztam (a végén leestem a lábamról). 1956. augusztus 9-én védtem meg diplomatervemet jeles eredménnyel. Az AVB elnök, a szeretett Muttnyánszky professzor volt.
Elérkeztünk 1956-hoz.

Mit jelentett a számodra,

mint szakember,

mint pedíg hivatásos katona?
Ez az időszak számomra a nagy változások és csalódások időszaka
volt. A Hadmérnöki Kar parancsnoksága eredetileg a Rudnai professzor
vezette tanszékre kívánt tanársegédnek kineveztetni. A Légierő Parancsnoka azonban a szervezés alatt lévő szállító hadosztályra (nagy
teherbírású repülőgépek és helikopter egység) történő főmérnök-helyettesi kinevezésemhez ragaszkodott. Budaörsön már a családom számára a lakást is kijelölte. Az 1956-os események anyagi veszteségei
miatt az előbbi terv megvalósítására nem került sor.
A kritikus idők jelentős részét Békéscsabán éltem át, de a MUK idején már a Hadmérnöki Karon szolgáltam. Emberi vonatkozásban túl sok
csalódás ért. Erre az időszakra november 4. előtt és után is a túlkapások voltak jellemzőek. Túl sok vitám volt egykori barátaimmal is, de katonai feljebbvalóimmal is (nov. 4. után kihirdették a statáriumot). Mindig
az ésszetűtlen túlzásokkal volt gondom, ebben az esetben csak a jól átgondolt kérdések és válaszok voltak a meggyőzőek. Ebben az időszakban is bebizonyosodott, hogy legnehezebb nem lőni; én sem az önvédelmi, sem a szolgálati fegyveremet nem sütöttem el, (Kispuskával fácánokra azonban vadásztam.)
1956. szeptember 26-án avattak mérnök főhadnaggyá és megkaptam a Kiváló kitüntetést a kéthetes családi beutalóval együtt Balatonkenesére (Honvéd üdülő). 1956. október 23-án érkeztünk Budapestre a
családdal és egyik rokonunknál szálltunk meg a Keleti pályaudvar környékén. Másnap már nem tudtunk Békéscsabára utazni (ahol a családom élt). Október 26-án kaptunk csupán vonatot. Szabadságom letelt,
így a Békéscsabai Kieg-en jelentkeztem, Állományba vettek és légi felderítő lettem. Műszaki lévén e területen tevékenykedtem, az elhagyott
honvédségi járművek begyűjtése, üzembe állítása lett a fő feladatom.
1957. február 1-re a Hadmérnöki Kar parancsnoka (vezérőrnagy) Budapestre hívott, tanársegédként állományba vett és a Repülőgépgyártás
Tanszékre helyezett. Tanszékvezetőm Rudnai Guidó professzor (ezredes) lett, aki rendkívüli jó műszaki felkészültségével, eredeti gondolataival és azok szívós megvalósításával igen nagy hatással volt rám.
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A Hadmérnöki Kart az Elnöki Tanács 1957. március 1-vel megszüntette, az oktatókat és az intézményt a BME Gépészmérnöki Kara vette
át. A tanszék új neve Könnyűszerkezetek Tanszéke lett. Michelberger
Pál ennek a tanszéknek volt az adjunktusa és aspiránsa. Témája képlékenyalakítás: a nyújtva húzás elmélete és megvalósítása. Ennek a tanszéknek (Rudnai, Michelberger) kezdeményező szerepe volt az önhordóvázas Ikarus buszok tervezésében, gyártástechnológiájának kidolgozásában. Az első KK-munkám az új buszok szilárdsági számításainak
mérőbélyeges ellenőrzése volt. Oktatómunkánk alapvetően az utolsó,
kifutó" évfolyam diplomatervező hallgatóinak segítése volt. 1957. de-

cember 12-én a Hadügyminisztérium végleg lemondott hivatásos tiszti
állományunkról és leszerelt. Mivel a Hadmérnöki Kar megszűnt, hallgatói sem lehettek, ez évben oktatói terhelést a Gépészmérnöki Karon
kellett vállalnunk. Én egy éven át a géprajz, gépelemek térnakörökben
tartottam gyakorlatokat.
A konszolidáció számodra az elmélyült kutatás lehetőségeit adta
meg. Melyek azok a tapasztalatok, szakmai eredmények, sikerek, amelyeket szívesen megosztanál velünk?
1958-ban átszervezés útján kerültem a Budapesti Műszaki Egyetem
Mechanikai Technológiai Tanszékre tanársegédként. Gillemot profeszszor kedvesen fogadott és arra kért, hogy a hegesztés témakörével foglalkozzam (előtte képlékenyesnek készültem), és megbízott a műhely és
a labor vezetésével. Mivel az új tanszékemen senki sem tudott oroszul,

professzorom felvetette a szovjet aspirantúra lehetőségét. Nem könnyen
(családos voltam), de végül is úgy döntöttem, hogy megpályázom. A felvételi bizottság: Reuss Endre, Rudnai Guidó, Zorkóczy Béla professzorok felvételemet támogatták, így kerültem 1959. szeptember 15-től a
Moszkvai Bauman Egyetemre. Aspiránsvezetőm G. A. Nikolajev professzor a Hegesztési Tanszék vezetője lett. Széles látókörű, nagy tudású, igen humánus ember volt, az egyetem tudornányos rektorhelyettese
(akkor már 30 éve). Mintegy fél évig nem volt témám, mivel a tanszék a
honvédségnek dolgozott és ebben külföldi nem vehetett részt. A Szovkutatóintézetében kaptam lehetőséget egy igen jó téma megoldására:
Ti-nal ötvözött, növelt folyáshatárú szerkezeti acél hegeszthetőségének
vizsgálata. Az alapvető hegesztési eljárás CO. védőgázas ívhegesztés,
amelyet ebben az intézetben előzőleg nem alkalmaztak. A vizsgálatok-

hoz kaptam kb. 5 tonna acélt 12; 20; 30 és 40 mm-es vastagságú, mele-

gen hengerelt táblalemez formájában, műbizonylattal együtt. Az acél
mechanikai tulajdonságai igen kedvezőnek mutatkoztak. Elsőként a korszerűsített Bauman-hegeszthetőségi vizsgálatot kívántam elvégezni,
majd a többi vizsgálathoz is előkészítettem a nyers darabokat. Feltűnt,
hogy lángvágáskor egyes lemezélek mentén repedés keletkezett. Jeleztem a helyi főnökömnek az észlelteket és kértem a melegen hengerelt
termékből kimunkált próbatesteken a műszaki bizonylat adatainak megismétlését. Mivel ez időigényes volt, kérték a hegeszthetőségi vizsgálatok folytatását, a CO2-automata üzembe helyezését, de CO.-huzal a
megrendelésünkre nem érkezett. Kiderült, csak 500 kg feletti mennyiséget hajlandók szállítani. Az új megrendelésre 0 0,1; 1,6 és 2,0 mm-es

huzal érkezett 600 kg tömegben. Elkészítettem a korszerűsített
Bauman-hegeszthetőségi vizsgálat több száz ütve-hajlító próbatestjeit,
és a vizsgálat katasztrofális eredményhez vezetett. A 0,159 titánt tartalmazó, 12 mm-es lemezből kimunkált próbatestek fajlagos ütőmunkája
közel nulla volt. Megkaptam közben a normalizált anyagon mért adatokat, amelyek kiválónak mutatkoztak. Ezért megvizsgáltam az acél normalizáló hőkezelés hatására bekövetkező változásait 860-1300 "C he-

vítési hőközben, laboratóriumi kemencét felhasználva. Az 1000 "C felet-

ti hőmérsékleteken bekövetkező változásokból a titánkarbonitrid oldódási hőmérsékletét kívántam meghatározni. A próbadarabokból szakító,
ütve-hajlító és mikroszkópi vizsgálatra szolgáló próbatestek készültek.
Ezen vizsgálatokból kiderült, hogy a Ti 2 0,0596 tartalmú acél 1100 "C

felett már erősen szemcsedurvult, és ütőmunkája közel nulla, tehát a

hegesztéstechnológia
minimális hőbevitellel,
vezet, az ütőmunka a
gálatok egyértelművé

összeállításakor kerülni kell a nagy hőbevítelt. A
noha ez HV 5 400 keménység megjelenéséhez
szabvány előírásait kielégítette. Az elvégzett vizstették, hogy a növelt folyáshatárú acélok, ha Ti 5

0,0590, meleghengerlésekor a kezdeti és a befejező hőmérsékletet szigorúan be kellene tartani. Mivel ez nem várható, az ilyen acélt csak nor-

malizált állapotban lehet hegesztett szerkezetekhez felhasználni (T norm

"s 900 "C, hűtés levegőn). A több, mint 4 tonna acélt, próbatesteknek feldarabolva, normalizálni kellett. Megfelelő hőkezelő kemence sem a ku-

tatóhelyemen, sem az egyetemen használható állapotban nem volt. Két
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hónapot kellett várnom arra, hogy az egyetem Öntészeti Tanszékén egy
megfelelő méretű kemencét felújítsanak. Ezt követően saját kezűleg elvégeztem az acél normalizálását, és másfél évvel az aspirantúra megkezdése után elkezdhettetmn az eredeti feladat tényleges megoldását.
Rendkívüli erőfeszítések révén a kitűzött célt az aspirantúra végére befejeztem, 1962 őszén beszámoló jelentésemet a kutatóintézet tudományos tanácsa egyhangúlag elfogadta. Összel letelt a 3 év, de engedélyt
kaptam a hosszabbításra. Így októberben elkészítettem a disszertációmat, és megvédtem a tanszéken; Nikolájev professzor egy hét végén elolvasta, gratulált, és benyújtottam az Egyetem Tudományos Tanácsának. A bírálatokat decemberben kaptam kézhez. A védés időpontját
1963. február 11-re tűzték ki, ami simán lezajlott és megkaptam a kandidátusi fokozatot.
Visszatérvén a Moszkvában sikeresen befejezett aspirantúrádról a
Gillemot professzor vezette tanszékre kerültél a Budapesti Műszaki
Egyetemre. Hogyan láttad őt, az iskolateremtő professzort, a szakmánk
egyik meghatározó egyéniségét, és mint magánembert?
Az aspirantúrát sikeresen befejezetteket elosztó bizottságtól (tárcaközi) Gillemot professzor levelében azt kérte, hogy engem a volt munkahelyemre helyezzen vissza docensnek. Ezt a bizottság elfogadta, és
1963. február 16-án munkába álltam. Időközben azonban bevezették a
vezető oktatók pályázati rendszerét, ezért 1963. augusztus 1-ig adjunktusi kinevezést kaptam, majd a sikeres pályázat után docenssé neveztek
ki. Hazajövetelem után Gillemot professzor tanszékvezető-helyettesi feladattal bízott meg. Átadott két hegesztő szakmérnöki tárgyat (ívhegesztés, a hegesztés metallurgiája) és a nappali hegesztés c. tárgy előadásait. A következő félévben a szakmérnököknek a hegesztett szerkezetek
gyártástervezése c. tárgyat is átadta. Tekintettel arra, hogy ez a képzés
akkor indult a BME-n, előzményei nem voltak. Többségében orosz nyelvű és részben miskolci irodalomra tánaszkodhattam. Közben dolgoztam
a Fémek technológiája jegyzet Hegesztés c. fejezetének anyagán, majd
elkészítettem a Hegesztéstechnológia I. c. jegyzetemet, szakmérnököknek.
Gillemot professzor úr rendkívül elfoglalt ember volt, a tanszék mellett vezette a Fémipari Kutató Intézetet, az OMFB tanácsadója és számos szakmai szervezet (MTESZ, MTA) vezetője ill. vezetőségi tagja volt,
így a tanszék dolgait gyakorlatilag rám bízta. Három év alatt nagyon
sokat változott a tanszék: személyi állományában, felszerelésében és

elhelyezés tekintetében. Jól éreztem magam a tanszéken, megbecsültek, és ipari kutatások sorát sikerült a munkatársakkal együtt megoldani.
Az a meglepő emberi, munkatársi jó kapcsolat, amely az aspirantúra

előtt kialakult Gillemot professzor és köztem, a továbbiakban csak erő-

södött. Példaként említhetem, hogy mint a KGST Fémkohászati Bizottságának magyar elnöke Moszkvában részt vett egy értekezleten. Engem előtte tájékoztatott erről, és kérte, hogy szeretne velem és aspiránsvezetőmmel

találkozni, az aspiránsi feladatairnról és munkakörülmé-

nyeimről tájékozódni. Erre sor is került, örült a témámnak, amely közel
állt az akkor új magyar MTA típusú acél megismeréséhez. Külön örült,
hogy a CO; védőgázas hegesztéssel párosítottuk a Szovjetúnióban is új
típusú acél hegeszthetőségének vizsgálatát. Vacsorára meghívott a Kiev
szálló éttermébe. Itt felvetett számos tanszéki, kari, egyetemi és magánéleti problémát is, ami nem publikus. A tanszékvezető-helyettesi munkám mindenre kiterjedt, kivéve a tudományos munka irányítását. Javaslataimat azonban e területet illetően is általában elfogadta. Mivel

nekem a társadalmi, politikai feladataim mellett a tanszék gondozása is

maradt, ezért három év alatt elég sok gond megoldása hárult rám.
Jelentős oktatói, kutatói létszámbővítés mellett kialakítottuk a tanszék
könyvtárát az emeleten; az alsó szinten egy korszerű anyagvizsgáló
labort szerveztünk. Az oktatók megfelelő elhelyezéséhez új szobákat, a
hallgatói gyakorlatokhoz új laborokat igényeltünk, majd megteremtettük
a hegesztőműhely alapjait. Mindezt professzor úr elfogadta, együttműködésünk harmonikus volt, reggelenként együtt kávéztunk. Átnézve az
aláírókönyvben elhelyezett másolatokat, ezeket szükség szerint megbeszélve, tájékoztattam a tanszéken folyó aktuális ügyekről (előadások,
zárthelyik, vizsgáztatás stb.), majd a számos ipari megbízás teljesítésében elért eredményekről, problémákról.
Néha azért okoztam fejtörést is, ilyen volt az Instron univerzális
anyagvizsgáló gép megrendelése. (Ó ekkor a francia Becsületrend kitüntetés átvételére utazott el.) Az MTA körlevélben kérte, hogy mint az
MTA kutatóhelye, mire volna szükségünk. A tanszéki munkatársakkal
beszélve, az említett gépre esett a választás. Az igényelt gépre igen
nagy szükségünk volt, mert az 50 éves Amsler szakítógép a korszerű
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anyagvizsgálatok elvégzésére alkalmatlan volt. Az aláíró dossziét átnézve professzor úr szeme ezen az egy megrendelésen fennakadt és behívott referálásra. Elővettük az MTA körlevelét, majd a megrendelésemet.
Azt mondta, hogy formailág minden rendben, de tudom-e, hogy eza gép
szigorúan embargós és esetleg 100 ezer dollárba is kerülhet. Én ezt
nem tudtam, volt a válaszom. Pár hónap múlva megérkezett a gép, igaz
Argentínán keresztül és csak 80 ezer dollárba került. Ez éveken át az
ország egyetlen korszerű univerzális gépe volt, minden hozzáértő szakember nagyon örült neki. En és munkatársaim közel 20 éven át jártunk
Miskolcról dolgozni ezen a gépen. Köszönet a pesti kollégáknak.
Időben csupán röviddel előbb kerültél Miskolcra, mint én, igaz Te tanszékvezetőnek én pedig egy frissen végzett ösztöndíjas gyakornoknak,
Ez időtől most már 30 éve folyamatosan követhettem életpályádat,
amelyre mindkettőnk a saját szemszögéből pillanthatott. Te hogyan látod
e periódust?
1966-ban a Nehézipari Műszaki Egyetem tanári pályázatot írt ki a
Mechanikai Technológiai Tanszékre. Terplán professzor felkereste Gillemot professzort és kérte, járuljon hozzá, hogy Konkoly docens és én pályázhassak. Konkoly kollégám nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, és
én Gillemot professzorhoz fordultam tanácsért. Nem szívesen, de végül

is azt mondta: Miskolc is Magyarország. Kapcsolatunk ezután sem szakad meg — mondta - és segítségéről biztosított. Ilyen előzmények után
nyújtottam be pályázatomat, és három pályázó közül én, a fiatal kaptam
meg a kinevezést. A BME-n a tanszék által irányított szakmérnöki sza-

kon azonban az 1970-es évek végéig megtartottam a három tárgy elő-

adásait. A két tanszék együttműködése mindmáig teljesen harmonikus
volt.
Pályázatom elfogadásában Zorkóczy professzornak döntő szerepe
volt, aki engem, mint utaltam rá előzőleg, az aspiráns felvételi vizsgán
bírált szakmailag, majd jegyzetem lektora volt, és a GTE-ben is találkoztunk viszonylag gyakran. Az NME Gépészmérnöki Kara 1967-ben
dékánhelyettesi feladattal bízott meg. 1968-ban megbízást kaptam a
tanszék vezetésére, 1970-től több, mint 10 éven át társadalmi-politikai

megbízást teljesítettem, viszonylag közmegelégedésre.

A tanszéket

1990. december 31-ig vezettem. Ezalatt a tanszék oktatói, kutatói, tech-

nikusi létszámban, eszközben, gépekben és műszerekben jelentősen
fejlődött. A tanszék idősebb tagjai nyugdíjba mentek, helyüket fiatalok
foglalták el. A tanszék oktatási terhelése is jelentősen megváltozott, Így
emiatt további létszámfejlesztésre is sor került. Az oktatói létszám meghaladta a 20 főt. A tanszék mellett működött a MTA Nehézgépészeti
Munkaközössége és a Gépipari Technológiai Intézet egy hegesztéssel
foglalkozó kutatócsoportja. Az együttes létszám 80 fő körül volt. 1983-tól
1989-ig a tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettesi feladataival bízott meg az egyetem vezetése. Ezen hat év alatt az egyetem
műszerállománya jelentősen fejlődött, megszerveztük Eszak-Magyarország Műszerközpontját.
Az előző tevékenységhez tartozott az oktatás, kutatás, továbbképzés
szervezése. A tanszék összes alapvető tárgyát, a képlékenyalakítás
kivételével, évekig előadtam. Később a hegesztés témakörének előadásait tartottam, beleértve a szakmérnöki szakot is. Ezzel egyidejűleg
összeállítottam és előadtam a szerszámszerkesztői szakmérnöki szakon a tanszékre háruló fémtan, anyagvizsgálat, hőkezelés, hegesztés
(takarékos szerszámgyártás) témakörök anyagait.
A tanszék jelentős ipari megbízások, feladatok megoldásában vett
részt, A sokéves átlagot tekintve közel 10 millió Ft költségvetésen kívüli
pénzzel gazdálkodott a tanszék évente. A törekvő munkatársak az erkölcsi normának (évi fizetés) megfelelő jövedelmet meg tudták keresni. A
tudományos kutatásokat tekintve megemlítem, hogy az én vezetésemmel a tanszék munkatársainak bevonásával több, mint 50 egyetemi dok-

tori értekezés fejeződött be, eredményesen. Számomra ez ugyancsak
több, mint 50 értekezés bírálatát is jelentette. A tanszéki munkatársak
szakmai tudományos produktuma kiemelkedőnek tekinthető, mivel az
oktatók közül 16 fő szerzett a mai napig tudományos fokozatot; ketten

műszaki tudomány doktora, 7 fő kandidátus, 6 fő ph.d fokozatot, 1 fő ki-

vételével minden oktatónk egyetemi doktori címmel bír. Saját tudományos tevékenységemet illetően, a konkrét eredményeim szerényebbek.
Sokirányú elkötelezettségem és munkatársaim feszített tudományos terveinek teljesítése jelentős energiát igényelt tőlem. Tudományos aspiránsvezetője voltam: Gillemot Ferenc, Komócsin Mihály, Adlovits Imré-

né, Novotny László és Molnár András kollégának. Az utóbbi kivételével
eredményesen védték meg disszertációjukat. Molnár András ph.d
fokozatot kíván szerezni. Személyes kutatási témám: a fogyóelektródás
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(védőgázas) Ívhegesztés teljesítnénynövelésének vizsgálata. Ebben a
munkában több munkatársam vett részt: Komócsin Mihály, Gál Gaszton,
Tisza Miklós, Lukács János, Biró Gyöngyvér, Balogh András és mások.
A kutatás eredményei számos problémát tisztáztak, nemzetközi szinten
is jegyezték, de egy alapvető probléma fizikai okát nem sikerült tisztázni;
ez a hegesztés közbeni fröcskölés megmagyarázhatatlan változása.
Akadémiai doktori értekezésem benyújtására alapvetően ezért nem
került sor. Az előző probléma valószínű megoldására közben rájöttem, a
tanszék egyik doktoranduszának kísérletei alapján közös publikációnk
jelent meg a közelmúltban. Külön problémát jelentett, hogy mint tanszékvezető, nem lehettem saját munkatársaim aspiránsvezetője. Ebből
a tényből következett, hogy munkatársaimnak külső aspiránsvezetőt kellett szereznem, ugyanakkor a kutatás feltételeit a tanszéken megteremteni. Az eredmények igazolják, hogy ezt ís sikerült megoldani.
A tanszékvezetés cseréje viszonylag gond nélkül megoldódott, utódom dr. Tisza Miklós professzor, a műszaki tudományok doktora az Új
körülmények között, meggondoltan próbál gondoskodni a tanszék eddigi eredményeinek szintentartásáról, ill. továbbfejlesztéséről. Ez számomra megnyugtató, mert a fejlesztés, fejlődés töretlen.
A több, mint 3 évtizedes (33 év) miskolci tevékenységemet áttekintve
úgy érzem, nem döntöttem rosszul, hogy elvállaltam a miskolci létet, az
egyetemet, a tanszéket. Munkámat a tanszéki munkatársak, a kar, az
egyetem, Miskolc város vezetője támogatta, az elért eredményeimet
számos elismerés és kitüntetés igazolja. Külön örömömre szolgál, hogy
több évtized alatt sikerült olyan tanszéki kollektívát összekovácsolri,
amelynek tagjai tehetségükkel bizonyítottak, tudták egymás eredményeit becsülni és elismerni. Ennek lett a következménye, hogy néhány
kutatási témakörben, az eredményességet tekintve a pesti dominancia
megszűnt és Miskolcra tevődött át.
Napjainkat elemezve sajnálattal észlelem, hogy számos volt munkatársam bérezési okok miatt főállást máshol vállal, de szerencsére oktatási feladatait változatlanul ellátja a tanszéken.
Életed során hosszú ideig vezető állásban voltál. Ennek során igen
sok ember tevékenységét irányíthattad, mind szakmailag, mind pedig a
politikai, társadalmi közéletben. Ez lehetővé tette számodra, hogy sok
emberi vonást megismerj, A történelmi zivataros időket átélve (1945,
1956, 1989-90) milyen jó és rossz tapasztalataid voltak (természetesen
nevek nélkül), és mit tudsz javasolni a téged követő generációnak?
Egyszerű vidéki, szegény családban nőttem fel. Édesapám az elemi
iskolai és a vincellér szakmai végzettsége ellenére igen jól tájékozódott
a világ dolgaiban. Igaz, közel 10 évet töltött a honvédségnél mint sorkatona: háborúban, orosz, majd román fogságban, Édesanyám rendkívül
tisztességes volt, amit tőlünk (bátyám és húgom) is megkövetelt. A család nehéz anyagi körülményei (a környezetünknek még nehezebb volt)
ellenére szüleim mindent elkövettek fizikai és szellemi fejlődésem érdekében. Édesapám alapelve az volt, hogy ha tudsz, segítsd a gyengébbeket, ha nem tudsz, érezz vele együtt, de ártani, kihasználni semmi
esetre sem szabad. Az említett előzmények és útravalók egész életemen át elkísértek, és ismerőseim ezt, gondolom, megerősíthetik.

Több évtizeden át voltam vezető beosztásban: állami, társadalmi és
politikai megbízást is teljesítettem. Minden megbízatásomat szolgálat-

nak tekintettem. A mozgásteret, a feltételeket számomra is kijelölték, ez

általában egy intervallumot jelentett. Ezeket igyekeztem pontosan
megismerni, és élni ezekkel az adott kollektíva érdekében. Ez gyakran
nem kevés gonddal járt, de vállalni kellett, ha egyszer a megbízást elfogadtam. Nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki is ellenségemmé

vált volna szélsőséges, személyeskedő döntésem miatt.

Előzőleg tettem egy megjegyzést, hogy szerintem a ,nagynak" tartott
emberek élettől való elrugaszkodásában döntő szerepe volt és van a
környezet hajbókolásának, az őszinte szó, a kritika hiányának. Egész
életemben arra törekedtem, hogy a környezetemben, az adott testületben, amelyet vezettem, legyen néhány ember, barát, aki kendőzetlenül

elmondja véleményét a javaslataimról, illetve döntéseimről, magatartásomról. A munkatársak kiválasztásakor is az előzőek mellett fontosnak
tartottam a szakmai tudást, de legalább ilyen fontos szempontnak a
kiválasztott személy kollektívában munkálkodásra való alkalmasságát.
Összegezve: az embereket tisztelni, szeretni, és szükség szerint
támogatni kell, viszonzásra csak ebben az esetben számíthat bárki.

Befejezésül kívánok Neked mind a magam, mind az ismerősök,
munkatársak nevében nagyon jó egészséget és mindnyájunk számára
kölcsönösen hasznos további tevékenységet.
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