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Gillemot László akadémikusra (1912-1977)
emlékezünk
Ginsztler János*
Gillemot László, Gillemot professzor úr egy fogalom volt, ma
is az, és meggyõzõdésem, hogy 100 év múlva is az lesz. Emlékszem, néhány évtizeddel ezelõtt érettségi vizsgánkon a táblára
az volt felírva nagybetûkkel, latinul hogy „nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk”.
Azon gondolkoztam, hogy a középiskola, „védõ” falai közül kilépve az egyetemen ki és hogy fog majd az ÉLETRE tanítani. A
választ hamarosan megkaptam. Már egyetemi tanulmányaink
elején az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat tantárgy kapcsán
találkozhattunk Gillemot professzorral, fantasztikus, csodálatos
egyéniségével.
Elõadásai nem csupán a szakmai ismeretek átadására korlátozódtak, hanem ÉLETRE szóló tanácsokat adott át hallgatóinak, Megnyugodtam; ahol ilyen egyéniségek tanítanak minket, ott „csak” figyelni kell, tudomásul venni, hogy önállóan kell
gondolkozni, s mivel „legjobb” megoldás nem létezik, az OPTIMÁLIS megoldásra kell törekedni egy-egy feladat megoldásánál.
Gillemot professzor úr nagyapja világhírû rózsakertész volt,
édesapja Gillemot Ferenc (1875–1916) sokoldalú sportemberként vált ismertté. 1902–1904 között a magyar labdarúgó válogatott elsõ hivatalos, sokoldalú és alaposan képzett edzõje, szövetségi kapitánya volt. Gillemot professzor édesanyja Sugár Olga.
Az 1. ábrán családja néhány tagja szerepel. A képen Gillemot
László és Gillemot Katalin, a professzor úr nõvére látható, akit
mindig csak „kis húgomnak” nevezett.
Tanulmányait a Magyar Királyi József Mûegyetem Gépészmérnöki Osztályán, valamint a Magyar Királyi Pázmány Péter
Tudományegyetemen végezte, az utóbbin matematikát, fizikát és
filozófiát tanult (2. ábra). A 3. ábrán Gillemot László 1931/32. tanévbõl származó indexe látható, gépészmérnöki oklevelét 1935ben szerezte.
Néhány évvel késõbb, 1941-ben szerezte meg mûszaki doktori oklevelét „A hegesztés röntgenvizsgálata” témában (4. ábra).
Munkahelyeit az 5–7. ábrán tüntettük fel. Egyetemi tisztségei a
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8–9. ábrán láthatók. Ipari kapcsolatai és akadémiai tagságai a 10.
és a 11. ábrán, kitüntetései a 12–15. ábrán láthatók. A 16. ábrán
kutatásai és publikációi egy részét villantjuk fel.
Elõadásai színesek, érdekfeszítõek voltak. Sok hallgató még
a népszerû Mészöly Sörözõben eltöltött ideje egy részérõl is képes volt lemondani, nehogy elmulassza a következõ Gillemotelõadást. Hallgatói rajongtak érte, és nyílt levélben álltak ki mellette a II. világháború utáni zavaros idõben. Elõadásai nem nélkülözték a fanyar humor: egyik elhíresült mondását a 17. ábrán láthatjuk, ahol fiatal munkatársával, Szabadíts Ödön adjunktussal
együtt látható. A 18–21. ábra idézetei ugyancsak rendkívüli humoráról árulkodnak. Talán leghíresebb életbölcsessége, humorba csomagolva így hangzik: „Gentleman az, aki tud szaxofonozni
(is), de nem teszi.”
Munkássága és társadalmi tevékenysége – címszavakban –
a 22–32. ábrán látható. A 25. ábrán egyik elõadása közben látható. Szabadon adott elõ, soha nem használt segédeszközt. Ami
viszont nincs a képen, az az elegáns mozdulat, amikor a jobb
kezével benyúl zakója bal felsõ belsõ zsebébe, egy kis papír cetlit
vesz elõ, és arról ír fel néhány számadatot a táblára, majd visszateszi a papírt a zsebébe. Felejthetetlen mozdulatok néhány szó
kíséretében: „Látják uraim (és hölgyeim), hogy felesleges adatokkal nem érdemes terhelni az agyunkat”.
Sokan a XX. Század utolsó polihisztorának nevezték. Ezt
illusztrálják a 33–38. ábrák. A 39. ábrán felesége, Éva asszony,
és gyermekei, Kati, Ferenc és László látható szüleik társaságában. Gillemot professzor úr, ha élne, büszke lenne rájuk.
Halálát követõen emlékérmek örökítették meg professzor úr
arcképét (40. ábra), majd 2007-ben a BME Anyagtudomány és
Technológia Tanszék elõtt került sor a professzor úr szobrának
avatására (41. ábra), ahol is Dévényi László, tanszékvezetõ
emlékezett meg Gillemot professzor úrról.
A szerzõ ezúton fejezi ki köszönetét azoknak, akik adatokkal,
információk gyûjtésével járultak hozzá ezen emlékelõadás
összeállításához. Külön köszönet illeti Dobránszky János,
tudományos fõmunkatársat és Törzsök Péter, mérnök urat
hozzájárulásukért.
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