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„...mert vannak dolgok, melyeknek emlékezete
nélkül nincsen jövendŒ...”
(Kossuth Lajos)
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ELÃSZÓ

Az emberiség öntudatra ébredésének pillanatával egyidŒs az olthatatlan vágy,
amely szüntelen arra ösztökél bennünket, hogy felfedezzük és megértsük
környezŒ világunkat, feltárjuk és leírjuk törvényszerıségeit. Talán a belénk
oltott eredendŒ kíváncsiság az, ami erre sarkall, netán a felfedezés, a rátalálás öröme nyújt szellemi kielégülést a nyughatatlan emberi léleknek. Vajon
megtudjuk-e valaha, honnan jŒ a sugallat az ihletett órában, amikor magával
ragadó szimfónia, lenyıgözŒ képzŒmıvészeti vagy irodalmi mı születik a világra? A teremtŒ vágy az indíték, vagy a visszavonhatatlan elmúlástól való
félelmet oldja fel a hit, hogy úgy válunk halhatatlanná, ha valamely alkotásunkat a jövendŒnek hátrahagyjuk? Megannyi kérdés, amelyekre a választ
nem tudjuk, s lehet, sohasem lépjük át a titok kapuját. Vannak, akik abban
hisznek, hogy az eleve elrendelés felsŒbbrendı princípiuma vezérli cselekedeteinket, s az emberi lét transzcendens erŒvonalak mentén tart végkifejlete felé.
Annyi azonban bizonyos, hogy az emberi faj kiválását és felemelkedését a
bennünk lévŒ kíváncsiság, az ösztönös újat keresés tette lehetŒvé. Vajon jobb
s boldogabb lenne egy sohasem változó világ, ahol a békés semmittevés paradicsomi állapotában élnénk, örök tudatlanságra ítélve? Hiábavaló és elpazarolt szépség lenne a mindenség valamennyi csodálatos alkotása, ha nem lenne benne értelem. Mindezen fölül az ember arra is képes, amit a természet
vak erŒi sohasem tudnának létrehozni. Fáradhatatlan mikroprocesszort, az
anyag legparányibb építŒköveit kutató részecskegyorsítót, a világmindenség
távoli tartományait fürkészŒ távcsövet, míves hexametert, mesteri ecsetvonásokkal megfestett képet és égbe törŒ katedrálist, melyek által szebb, lakhatóbb és barátságosabb lett világunk.
De ez a világ már csak úgy van megalkotva, hogy nem csupán az építés, az
alkotás és az új létrehozásának teremtŒ erŒi kaptak benne helyet; velük szemben legalább akkora eréllyel és kitartással munkálkodnak a sötétség rontó
szellemei is.
A szüntelen pusztításra rendelt végzet, hogy célját beteljesítse, szinte kimeríthetetlen fegyvertárral rendelkezik: háborút, tızvészt, természeti katasztrófát és emberi butaságot egyaránt hadra fog, hogy az enyészet erŒi idŒnként vad
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diadalmámorukat ülhessék az emberi szellem romba döntött alkotásai felett.
Vég nélkül sorolhatnánk mindazokat a képzŒmıvészeti, építészeti vagy akár
mıszaki alkotásokat, amelyeket hódító és vallásháborúk, földrengések, árvizek, tızvészek és nem utolsósorban az emberi kapzsiság semmisített meg végérvényesen. De ugyanúgy a mulandóságot szolgálják a természet némán, ám
feltartóztathatatlanul romboló eróziós folyamatai, amelyek lassú pusztulásra
ítélnek mindent, ami valaha is anyagból nyert végsŒ formát.
Ám amióta világ a világ, az ember sohasem törŒdött bele, hogy az általa létrehozott alkotások jóvátehetetlenül veszendŒbe menjenek. A romokból új
építményeket emelt, a megrongált, tönkrement mıtárgyakat aprólékos munkával restaurálta, a hiányzó részeket pótolta, az összetört darabokat gondosan
összeragasztotta, s a múlt összegyıjtött becses emlékeinek elhelyezésére múzeumokat létesített, hogy megŒrizze Œket az elkövetkezendŒ korok számára.
Általában véve a világ történetét az írott emlékek mellett egykori építmények romjaiból és az elŒásott tárgyi emlékekbŒl rekonstruáljuk, de a legújabb
korok históriája kiolvasható a gépek, technikai eszközök fejlŒdésének történetébŒl is; ezekben ugyanis szintúgy az emberiség múltja, munkája és szelleme testesül meg. Tegyük azonban mindjárt hozzá: mindmáig képtelenek voltunk
szakítani azzal a megkövesedett, egyoldalú történelemszemlélettel, amely úgy
tartja, hogy az emberiség sorsának alakulására csupán a háborúk kimenetele, uralkodók és politikusok döntései, tömegmozgalmak kibontakozása vagy
ideológiai irányzatok térhódításai voltak döntŒ befolyással. Talán ennek is köszönhetŒ, hogy a természettudományok és a technika élenjáró személyiségei
igen csekély mértékben voltak és vannak jelen a köztudatban. ElegendŒ fellapoznunk a tankönyveinket, s máris meggyŒzŒdhetünk arról a sajnálatos
tényrŒl, hogy bennük a legritkább esetben kapnak helyet a természettudósok. Azok a ragyogó elmék, akiknek korszakalkotó felfedezéseik, világraszóló találmányaik sok esetben alapvetŒen változtatták meg a világot, vagy vett
általuk teljesen új irányt a civilizáció fejlŒdése. És amíg történelmünk teljesen jelentéktelen epizódszereplŒi, dicstelen alakjai tananyaggá váltak, a feltörekvŒ ifjúság zömének fogalma sincs arról, hogy kik voltak azok a nagyszerı
tudósok, akik felfedezték a pusztító járványok ellenszereit, feltárták és megzabolázták az anyagban rejlŒ erŒket, kijuttattak bennünket az ırbe és információs hálóval szŒtték körbe bolygónkat.
De valljuk meg, mi magunk is hajlamosak vagyunk megfeledkezni a tudományok szorgos munkásairól, akik követ kŒre rakva, önzetlen fáradozással
vetették meg az emberiség szellemi hajlékának szilárd alapjait, ahol a tágas
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termek felszentelt oszlopsorai közt a szellem örök napvilága tündököl. Tegyünk hát róla, hogy hanyagságunk miatt ne váljanak végérvényesen elhagyatottá ezek a szentélyek! Feszítsük le ablakaikról feledékenységünk zsalugátereit, hogy lássuk és láttassuk halhatatlan tudós elŒdeink dicsfényét.
E nehéz, de hálás feladatból próbál meg a maga szerény eszközeivel részt
vállalni a Magyar Talentum könyvsorozat, melynek immáron ötödik kötetét
tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Folytatva a megkezdett sort, ezúttal azokat
a magyar mérnököket és feltalálókat mutatjuk be, akik az automobilok történetében játszottak meghatározó szerepet. És miközben majd lapozgatjuk
Gépes Krónikánkat, lehet, néhány, már régebben kihullott lapját is sikerül
visszaragasztanunk a helyére.
Igazi látványosságnak számít, ha néhanapján az autómatuzsálemek megszállott gyıjtŒi parádés felvonulást tartanak valamely nagyváros utcáin. A ma
már ritkaságszámba menŒ, kiglancolt, csillogó-villogó veterán autócsodákra
elegendŒ egy pillantást vetnünk, hogy meggyŒzŒdjünk, gazdáik mily nagy
becsben tartják megszerzett kincseiket. Jó lenne hinni, hogy múltbeli örökségünk megŒrzése, szeretŒ féltéssel történŒ gondozása egykoron szellemi alkotásainkra is kiterjed, és ugyanolyan büszkeséggel mutogatjuk majd Œket a
világnak, mint teszik azt manapság a patinás oldtimer-automobilok büszke tulajdonosai.
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A KERÉK DICSÉRETE

Régészeti ásatások során elŒkerült leletek bizonyítják, hogy a kereket valamikor a Kr. e. 4. évezredben találták fel az egykori Mezopotámia területén.
Annak ellenére, hogy a mai kor embere számára a kerék a legkézenfekvŒbb
dolgok egyike, aminek feltalálására – vélhetnék egyesek – nem is volt szükség, hiszen az ilyen és ehhez hasonló hétköznapi dolgok a kezdetektŒl fogva
léteznek – a kerék megjelenése óriási elŒrelépést jelentett a civilizáció fejlŒdésében. A természetben ugyanis nem találjuk mintáját a kerék mıködésének,
így a civilizáció korai szakaszában a nagyobb terheknek messzebbre való cipelése vonszolva, háton, két ember vállán átvetett rúdon, málhás állatra pakolva, legfeljebb szánon, csúsztatón, a legkönnyebben pedig vizi úton – csónakon, dereglyén, tutajon – történt. Nemkülönben a megfelelŒ utak hiánya
és az alkalmatlan terepviszonyok – hegyek, völgyek, mocsarak, erdŒségek –
sem ösztönözték annak felismerését, hogy a terheket keréken gördíteni könnyebb. Ehhez persze a kerék önmagában nem alkalmas eszköz, szükség volt
még a korszakalkotó felismerésre: két kereket közös tengellyel kell összekapcsolni. Hozzá kell tegyük azonban, hogy a kerekekre szerelt szállítóalkalmatosságok egyúttal az igavonásra alkalmas állatok háziasításával és azok fogatolásával egyidejıleg, egymással kölcsönhatásban fejlŒdtek. Így kaphatunk egyben arra is magyarázatot, hogy az amerikai kontinensen, a mégoly magasan fejlett Inka Birodalomban a prekolumbiánus kor elŒtt a kereket nem ismerték.
Nem volt ugyanis igavonásra alkalmas állatuk – arra sem a bölény, sem pedig a
láma nem fogható. A sztyeppék népei a ló és a szarvasmarha háziasítását követŒen csakhamar felismerték a testi felépítésükben rejlŒ lehetŒségeket. A szekerek ott jelentek meg elŒször, ahol rájöttek, hogy a félelmetes erejı bikák egy
csekély sebészi beavatkozást követŒen türelmes igavonó jószággá szelídíthetŒk.
Az elsŒ kerekek elkészítésének módjáról még a történészek között is sokáig tartotta magát az a szinte önként kínálkozó nézet, miszerint a gallyaktól lecsupaszított farönköt elég volt szalámi módjára „lekarikázni” és máris
korlátlan mennyiségı kerék állt rendelkezésre. Ennek az elképzelésnek a kivitelezése azonban távolról sem ilyen egyszerı. A mintegy négyezer évvel ezelŒtti „kerékgyártók” számára az ilyen korongok leválasztása fırész nélkül,
csupán kezdetleges szerszámaik segítségével hallatlanul idŒigényes és sok fáradsággal járó feladat lett volna. MásfelŒl a korongkerék a fa természetes szer-
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Két és három részbŒl készített korongkerék

kezete miatt mind az évgyırık, mind a sugárirányú repedések mentén igen
könnyen törik, ezért szekérkerekeket csak elvétve készítettek ily módon. Ellenben ha a fatörzset baltákkal, ékekkel hosszanti irányban hasították – ami
viszonylag gyorsan és könnyen elvégezhetŒ mıvelet –, a vastag, deszkaszerı
idomokból sokkal könnyebben volt készíthetŒ a célnak megfelelŒ tömör,
erŒs kerék. A leggyakrabban három részbŒl összeállított kerekek megerŒsítését további keresztkötésekkel érték el. Ilyet látunk az egyik legrégebbrŒl
fennmaradt kerékábrázoláson is, amit a sumer Ur romvárosban ástak elŒ a
régészek. Az áldozati lapon megörökített kerék jól láthatóan három darabból van összecsapolva: a szilva alakú középrészt egy-egy félhold alakú idom
fogja közre úgy, hogy együttesen szabályos körlapot alkotnak. Ennek egyszerıbb változata volt a három, párhuzamosan összeillesztett deszkalapból kialakított korongkerék.
Az elsŒ kezdetleges jármıveknél a kerekeket még mereven rögzítették a tengelyhez, ami viszont azzal a hátránnyal járt, hogy együtt forogtak. A fejlŒdés
késŒbbi fokán jelent meg a stabil tengely és a szabadon forgó kerék; ez utóbbinak az oldalirányú elmozdulását a tengelyen átütött pecek akadályozta meg.
A civilizáció históriájában hatalmas elŒrelépést jelentett a bronzmıvesség
megjelenése és elterjedése, ami maga után vonta a jobb és tökéletesebb famegmunkáló eszközök elkészítését is. EttŒl számítva egyre tökéletesebb kétés négykerekı taligák, kordék, szekerek kerültek ki a korabeli mesterek ke-

Konyv_javitott

18.11.2005 16:52

Stránka 15

A

K E R É K

D I C S É R E T E

15

Kerékábrázolás az Ur romvárosban talált áldozati lapon körülbelül Kr. e. 2500-ból

ze alól, melyeknek számos típusa a fennmaradt ábrázolásokból ma is
könnyıszerrel rekonstruálható. Erre az idŒszakra tehetŒ a küllŒs kerék megjelenése, amely az ormótlan és súlyos korongkerekek alkalmazását csakhamar kiszorította. Ezzel egyidejıleg szerte Eurázsiában a nem sokkal korábban háziasított lovat is alkalmazni kezdték az igavonásban.
A vaskorszak beköszöntével a kézmıvesség is követte a technológiai váltást, melynek eredményeként a fegyverek, szerszámok, használati eszközök
szerkezete és kivitelezése egyre finomodott, tökéletesedett. A kerekek konstrukciójában az új kor eljövetelét a vasalás alkalmazása jelentette. A hajdani
kerékgyártó bognárok rájöttek, hogy a vasráfot még izzó állapotban kell a kerékre húzni, amely azután lehılve erŒs abroncsként tartotta egyben a küllŒs
szerkezetet. Az így megerŒsített kerék stabilabbá, megbízhatóbbá vált, kevésbé használódott el és jobban ellenállt a nehéz útviszonyok megpróbáltatásainak is.
Ezt követŒen hosszú évszázadokon át lényeges változás nem következett
be a kerék szerkezeti felépítésében. Ellenben a rájuk szerelt, különféle terhek szállítására rendelt eszközöknek, vagyis a szekereknek, számtalan változata alakult ki az idŒk folyamán.
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II. Assurnasirpal asszír király (Kr. e. 883–859) oroszlánvadászata

A kerék évezredeken át tartó fejlŒdésében az ipari forradalom hozott jelentŒs technikai újítást. A vasúti közlekedés megindulásával a sínpályákon vasból öntött kerekek szaladtak a „gŒzbikák” vontatta kocsik alatt, míg a közutakon megjelenŒ automobilok fémkerekein elŒször tömör gumiból készült burkolatok, majd a felfújható belsŒvel ellátott pneumatikabroncsok szolgálták a
„zökkenŒmentes” elŒrehaladást. Jó néhány évtizede pedig – a speciálisan kiképzett gumiköpenyeknek köszönhetŒen – felfújható belsŒ nélküli kerekek
szolgálják a biztonságosabb közlekedést.
A kerék jelentŒségét felesleges lenne bŒvebben magyarázni, hisz segítségével nemcsak a teherszállítás vált „gördülékenyebbé”, hanem maga a technikai fejlŒdés is. Noha az emberiség legkorábbi mıszaki vívmányainak egyike, jelentŒsége napjainkban sem csökkent, és a jövŒ sem képzelhetŒ el nélküle. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az emberi civilizáció szülte
kerekek nyomát ma már a Hold és a Mars porában is megtalálhatjuk.
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A MAGYAR KOCSI ÉS HINTÓ

Ma már kétségtelen tény, hogy a kocsi és a hintó magyar találmány. Az idevágó külföldi és a hazai szakirodalom egybehangzóan a Komárom megyei
Kocs községet tekinti annak a helynek, ahol az egykori magyar kerékgyártó
mesterek a könnyı kocsiszekeret kifundálták és megalkották. A kocsik, majd
kényelmesebb változatuk, a „négy lóerŒs” hintók, a maguk korában a leggyorsabb és legpraktikusabb szállítóeszköznek számítottak, emiatt Európa-szerte hamar közkedveltté váltak. A Kocs községnévbŒl származó kocsi szavunk
eredetileg a szekér fŒnév jelzŒjeként szerepelt (kocsiszekér), késŒbb azonban
már önálló kifejezésként jelölte a szóban forgó négykerekı jármıvet. A megnevezés szinte valamennyi európai nyelvbe bekerült, így pl. németül Kutsche,
franciául coche, spanyolul koche, olaszul cocci, angolul coach, lengyelül kocz,
flamandul goetse, svédül kush, csehül pedig koãár a neve a magyar találmányú kocsinak. Ezt a jármıvet latinul is cochynak, kotsinak vagy currus-kotsinak írják a korabeli dokumentumokban. A magyar eredetet bizonyítja,
hogy a „kocs” szó egészen a XVI. századig egyetlen európai nyelvben sem
fordul elŒ, míg a magyar forrásokban már a XV. században is használják.
ElsŒ írásos említése az István herceg (késŒbb V. István magyar király) által
1267-ben kiadott oklevélben bukkan fel: ...Ad nos properare debeas apparatibus bellicis super totidem cochy ingalibus vehendis et bene vasatis. (Hozzánk kell sietned ugyanannyi hadi fölszereléssel jól megvasalt vontatott igás
kocsikon.)
Mátyás király feleségének, Beatrixnek volt az unokaöccse Estei Hippolit,
esztergomi prímás, akinek számadáskönyveiben több változatban is elŒfordul kocsi szavunk: careta de Kozo, caro de Coki, carette da cozo, caratiero da
cocia, Cozy stb. A fennmaradt dokumentumok azt igazolják, hogy Estei Hippolit, aki 1509-ben tér vissza hazájába, honosítja meg Olaszországban a magyar kocsit. Ezt állítja Pirro Ligorio (1513–1583) XVI. századi építész és író
is a De vehiculis antiquorum címı munkájában, miszerint ...il cocchio fu portato prima in Italia dal primo signor Hippolito, Cardinale di Ferrara, da Ungaria. (A kocsit elŒször signor Hippolit ferrarai bíboros hozta be Itáliába
Magyarországról.)
II. Ulászló magyar király 1494–95 évi latin nyelvı számadáskönyvében
többször elŒfordul a kochy kifejezés. Többek között az egyik bejegyzésbŒl ar-
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Jeremias Schemel rajza a magyar kocsiról

ról szerezhetünk tudomást, hogy május elsején a király utasítására narancsot
és citromot szállítottak per currum kochy (kocsiszekéren) Budáról Visegrádra. Ugyancsak ebbŒl a forrásból tudjuk meg azt is, hogy mit fizetett az Udvar
a Kocs falubeli szekeresek szolgálataiért.
II. Lajos királyunk 1523. évi decretumában olvashatjuk a következŒket: §.1.
Et non in Kocsi (prout prelique solent) sed exercituantium more, vel equites,
vel pedites, ut pugnare possint, venire sint obligati. (§.1. És nem kocsin [mint
többen megszokták], hanem hogy harcolhassanak, táborozók módjára, vagy
lóháton, vagy gyalog kötelesek kivonulni.)
Brodarics István (1470–1539), királyi kancellár, késŒbb szerémi, majd pécsi;
legvégül váci püspök részt vett a mohácsi csatában, s a szemtanú hitelességével
számolt be az eseményekrŒl, amely a humanista történetírás kiemelkedŒ mıve.
Ebben említést tesz a királynak vitt bizonyos könnyı szekerekrŒl, amelyekrŒl
megjegyzi, hogy quos nos a loco Kotze appellamus, azaz „amelyeket mi Kocs(e)
helységrŒl nevezünk”. A latin nyelvı krónika Krakkóban jelent meg, amelynek
1594-ben adták ki Párizsban a francia nyelvı fordítását Histoire des troubles de
Hongrie címmel. E mondatnál a lapszélre az alábbi jegyzetet nyomtatták: D’ou
est venu ce nome de coche (innen származik a coche elnevezés).
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Johannes Cuspinianus (1473–1529) német tudós és diplomata I. Miksa császár követeként két tucat alkalommal járt Magyarországon. A ma már értékes történeti forrásnak számító beszámolóiban is fellelhetŒk a magyar kocsira vonatkozó feljegyzések. I. Miksa császárnak a magyar, cseh és lengyel királyokkal 1515-ben történt találkozójáról elmondja, hogy a magyar urak közül sokan gyors szekerekkel érkeztek ...in curribus illis velocibus quorum nomen est patria lingua „Kottschi” (...ama gyorsjárású szekerekkel, amelyeknek
neve hazai nyelven kocsi). UgyanŒ 1526-ban szintúgy gyors magyar szekerekrŒl szól, qui vulgo gotschi ab oppidum passim nominantur, azaz amelyeket a faluról néhol közönségesen kocsinak neveznek.
Siegmund von Herberstein (1486–1566) osztrák diplomata és történetíró
1518 áprilisában Budára utazott „Kotschi-szekéren”, amelyrŒl feljegyzi: amelyet így neveznek egy Budáról tíz mérföldre fekvŒ faluról.

A hármas fogatolású magyar kocsi a török hódoltság korából
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Utazóhintó és -kocsi a pozsonyi Duna-parton

Végezetül említsük meg, hogy V. Károly császár is szívesen használta a magyar kocsiszekeret. Luys de Avila y Zuniga spanyol történetíró írja Commentarios de la guerra de Alemana hecha por Carlos V. en 1546 y 1547 címı munkájában: „...por que la noche ere larga y rigidissima, se puso a dormir en un
carro cubierto, alos quales en Ungaria llaman coche, por que el nombre e la
invención es de quella tierra” (minthogy az éjszaka hosszú és hideg volt, egy
fedett kocsiba ment aludni, amilyeneket Magyarországon kocsinak neveznek,
mivel a név és a találmány ebbŒl az országból származik).
A kocsit kizárólag lovakkal vontatták, s bár szerkezetileg csaknem azonosnak tekinthetjük az ökörvontatású szekérrel, annál kisebb, könnyebb és finomabb kidolgozású volt. Készítésekor a faanyagot gondosan megválogatták,
s éppen csak annyira vasalták, amennyire feltétlen szükség mutatkozott, ezért
a szekereknél jóvalta könnyebb volt. ElsŒ két kerekét kisebbre méretezték
a hátsóknál, ami a csapszegen elforduló, fergettyınek nevezett szerkezettel
együtt a könnyebb fordulást biztosította; ugyanakkor fokozta a stabilitását,
hogy az oldalait négy lŒcs tartotta, s ez csökkentette a kilengéseket. A kocsi
egyesítette magában a személyek és könnyebb áruk szállításával szembeni elvárásokat, valamint a gyorsaság követelményeit. ElŒnyös tulajdonsága volt
még a nagy rakterület, ami annak volt köszönhetŒ, hogy oldalait a már említett négy lŒcs tartotta. Ezek alsó vége a tengelycsapokra támaszkodott, aho-
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vá a teher egy része is közvetlenül áthelyezŒdött. Ennek köszönhetŒen a tengelyderekat és a tengelycsapokat is hosszabbra lehetett hagyni, s a kocsiderék feneke szélesebb lehetett, a hagyományos nyomtáv megtartása mellett.
Ugyancsak a lŒcsöknek köszönhetŒen az oldalakat jó magasra lehetett építeni, ezáltal nem verŒdött be a sár és a por a kocsiba. Mindent egybevéve a
kocsi és késŒbbi változatai, a cséza, homokfutó, bricska, batár stb. a legkedveltebb közlekedési eszközöknek számítottak, és hamarosan egész Európában elterjedtek.
A magyar kocsi elsŒ hiteles ábrázolása viszonylag késŒi korból maradt ránk.
Jeremias Schemel augsburgi festŒ 1568-ban adta ki azt a könyvét, amelyben az
egyik színezett rajzon szerepel a magyar kocsi, s amelyhez az alábbi kommentárt fızi: Weiter volgt hernach ein ungarische Kutsche, wie si soll geordnet und mit
aller zugehör gerist werdenn (A továbbiakban következik egy magyar kocsi, úgy
ahogyan el kell rendezni és minden hozzávalóval felszerelni).
A könnyı és gyorsjárású kocsi megalkotása után nem sokkal alakult ki a kényelmesebb változatú hintó, amely úgyszintén a magyar mesteremberek leleményességét és keze munkáját dicsérte. A különbség a két jármı között abban
állt, hogy a hintó kocsiszekrénye és tengelye közé olyan rugalmas felfüggesztési módot – szíjat, láncot, rugót – iktattak be, amely jelentŒs mértékben csökkentette a rázkódását haladás közben. A kocsival ellentétben a hintó elsŒsorban a személyszállítást szolgálta, ebbŒl eredŒen a „felépítmény” majdnem mindig zárt, ponyvával, bŒrfedéllel védett kocsiszekrénnyé lett kialakítva.
A hintó nyomát az írott forrásokban elŒször 1342-bŒl találjuk. KÜKÜLLEI
JÁNOS (1320–1393) történetíró, királyi jegyzŒ a Róbert Károly temetésérŒl
szóló beszámolójában a királyi kocsit mobilis, oscillarius szavakkal írja le, amit
ingónak, hintálónak, himbálónak, azaz hintónak fordíthatunk. Nagy Lajos királyunk 1372. július 6-án kelt levelében is bizonyos curram pendentem, vagyis
szíjakon függŒ szekérrŒl tesz említést, ami csaknem teljes bizonysággal a hintó jelölésére szolgáló kifejezés.
A magyar találmányú hintó-szekér elsŒ külföldi említése 1457-bŒl való. A
francia történetírásban maradt fenn annak a nyoma, hogy amikor V. László
magyar király megkérte VII. Károly francia király leányát, Magdolnát (a
frigyre a magyar király váratlan halála miatt nem került sor), becses ajándékokkal kedveskedett Anjou Mária királynénak. Közöttük a nagy bámulatot
kiváltó un chariot branlant et moult riche (egy hintáló és igen pompás szekér)
jármıvel, amely – mint Villaret francia történetíró írja – szíjakon függött, és
annak elŒtte Franciaországban nem volt ismeretes.
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Négylovas hintó egy XVIII. századi litográfián

Az idŒk során a hazai kocsigyártó mıhelyekben egy sor jellegzetes, magyar
típust fejlesztettek ki a mesteremberek, amelyek a folyamatos újítások bevezetésével, a célszerıség és a megrendelŒk kívánalmai alapján nyerték el végsŒ formáikat. Közöttük megtaláljuk az egyszerıbb kivitelı kocsikat, de a
fŒrendi méltóságok társadalmi rangjának kijáró, egyedi példányban készült
díszhintókat is. A szakirodalom az alábbi kocsitípusokat tartja jellegzetesen
magyarnak: bŒrös kocsi, Vásárhelyi vagy „dorozsmai” kocsi, monori vagy
„kŒrösi” kocsi, Esterházy vagy „cseklészi” kocsi, Cziráky kocsi, Károlyi vagy
„fóthi” kocsi, gavallér kocsi stb.
Egészen addig, amíg a fogatolt jármıvek kora végleg leáldozott, a hazai kocsiés hintógyártás a világ élvonalába tartozott. Budapesten a Kölber, valamint a Misura, Pozsonyban pedig a Marschall kocsigyártó cégek voltak a legismertebbek,
melyeknek gyártmányait Európa legelŒkelŒbb helyein is szívesen használták.
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AZ ÖNJÁRÓ SZEKÉR

Ma már nagyon nehéz lenne utánajárni, hogy a múltban hány agyafúrt ezermester, leleményes mechanikus, ügyes mérnök és rátermett technikus törte
a fejét igavonó állat segítsége nélkül is haladni képes jármı megalkotásán.
Ugyan ki gondolná azt, hogy az önjáró szekér megvalósítására már az ókorban is történtek kísérletek? Pedig így van. Ezek közül jó néhány próbálkozás olyan meghökkentŒnek bizonyult, hogy a szemtanú krónikások fontosnak tartották Œket írásos beszámolókban is megörökíteni. A gŒzgépek feltalálásáig azonban valamennyi gépezet azonosságot mutatott abban, hogy elŒrehaladásukat a belsejükben elrejtett rabszolgák, jobbágyok izomereje, jobb
esetben felhúzható rugós szerkezet biztosította.

A Hautsch-féle önjáró kocsi
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A görög történetírók szerint Heliodórosz már olyan jármıvet szerkesztett,
amelyet belülrŒl emberi erŒvel lehetett hajtani, és ugyancsak rabszolgákkal
mozgatott harckocsit szerkesztett Vitruvius, a híres római mérnök és hadigéptervezŒ. A XIII. században élt angol filozófus és természettudós, az oxfordi
egyetem „doctor mirabilis”-e (csodálatos tudós), Roger Bacon (1214–1292)
egyik munkájában az alábbi látnoki sorokat vetette papírra: A tudomány és
a mıvészet segítségével egyszer lehetséges lesz olyan kocsit elŒállítani, amely
lovak vagy ökrök nélkül villámgyorsan gördül majd végig az utakon. Annak
mikéntjérŒl természetesen semmi közelebbit nem tudott közölni a Mester.
Nem úgy Leonardo da Vinci (1452–1519), a reneszánsz lángelméjı mıvésze és tudósa, aki fogaskerekek áttételes meghajtásával elmés jármıvek egész
sorát tervezte meg, ahol pl. az erŒátvitel vagy a súrlódás mint mérnöki probléma már fontos szerephez jutott. A „hajtómıvet” azonban még Œnála is az
emberi erŒ jelentette.
A német reneszánsz legnagyobb mestere, a Magyarországról származó
Albrecht Dürer (1471–1528) is élénken foglalkozott az önmagától gördülŒ kocsi gondolatával. A Miksa császár diadalmenetéhez tervezett kartonjain bonyolult fogaskerék-áttétellel ellátott gépezeteket tervezett meg, amelyek
ugyan igen mutatósra sikerültek, „önjárni” azonban ugyanúgy képtelenek
voltak, mint a sokszor megálmodott és ezernyi formában megalkotott perpetuum mobilék.
Jóvalta szakszerıbb
masinát
agyalt ki 1649-ben
Johannes Hautsch
(1595–1670) nürnbergi órásmester,
akinek furfangos
szerkezetében két
inasgyerek bújt
meg, akik szorgos
pedálozással hozták mozgásba a
gazdagon díszített,
szemrevaló kocsihintót. A szerkezet
olyannyira nagy
Simon Stevin vitorlás kocsija
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tetszést váltott ki „próbaútja” során a szájtáti közönségben, hogy híre hamarosan messzi földre is eljutott. A fáma szerint Károly Gusztáv svéd trónörökös is
kipróbálta, és az élelmes feltalálótól 500 tallérért megvásárolta a csodakocsit.
A cári Oroszországban bizonyos Ivan Petrovics Kulibin (1735–1818) gépészt is a magától járó kocsi „bogara bántotta”, eladdig, hogy kitalált egy háromkerekı járgányt, amelynek meghajtása pedál segítségével történt. A szerkezet nem nyerte el a cári család tetszését, így feledésre lett kárhoztatva, bár
a konstrukciójában már számos olyan alkatrészt lehet fellelni – sebváltó, lendítŒkerék, csapágy –, amely technikai elemek késŒbb nélkülözhetetlennek bizonyultak az automobilok mıködŒképessé tételében.
Kicsit visszakanyarodva az idŒben, az elsŒ valóban izomerŒ nélkül elŒrejutni képes szárazföldi jármıvet Simon Stevin (1548–1620) hollandus mérnöknek sikerült megépítenie, aki a közlekedŒedények elvének a felfedezŒje is
egyben. 1600-ban a nassaui herceg számára olyan kétárbocos, vitorlás kocsit
barkácsolt, amely erŒs szélben 28 utassal közel 30 kilométeres óránkénti sebességgel volt képes szaladni.
Addig azonban, míg nem ismerték fel, hogy a gŒz fehér felhŒjében hatalmas erŒ lakozik, a mégoly fifikus és rátermett feltalálóknak – stílusosan szólva – nem sikerült kifogniuk a lovakat a kocsiból. Amint azonban az addig
hasznavehetetlennek hitt „pára kiszabadult a palackból”, a fejlŒdés egyszeriben gyors iramúra váltott. Mondhatni, teljes gŒzzel megindult elŒre.
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A BENZINCSIKÓK MEGSZÜLETÉSE

Vannak szerzŒk, akik elŒszeretettel nevezik büszke benzinparipáknak a hŒskor automobiljait, de talán nem tekinthetŒ szentségtörésnek, ha mi a XIX.
század nagy vívmányának elsŒ újszülötteire inkább a benzincsikó jelzŒt illesztjük. Azok ugyanis ugyanolyan kiszámíthatatlan, szertelen, törékeny és védtelen jószágok voltak, mint a csikók, akik remegŒ, össze-összecsukló lábakkal teszik meg elsŒ bizonytalan lépéseiket.
Abban a korban, amelyrŒl az alábbiakban kívánunk szólni, már sikerült az
embernek a gŒz feszítŒerejét a saját hasznára fordítani. Zakatoló gépek, pöfögŒ
mozdonyok, dohogó malmok, csattogó szíjú cséplŒgépek és bodor füstfelhŒket
eregetŒ hajók hirdették mindenfelé egy új kor eljövetelét, amelyben mintegy varázsütésre formálódott át az emberiség sorsa és élete. A sok millió ember munkáját helyettesítŒ gépek azonban túlságosan is falánknak bizonyultak; néhány
esztendŒ alatt egész erdŒket kellett letarolni s megnyitni új szénbányák tucatjait ahhoz, hogy a hihetetlen módon elszaporodó gŒzgépek éhségét csillapítani
lehessen. Egyik napról a másikra ipartelepek nŒttek ki a földbŒl, a vasúti pályákon pedig termények, iparcikkek, nyersanyagok addig soha nem látott forgalma indult meg.
A gŒzmozdonyok, majd a gŒzkocsik elterjedésével sokan gondolhatták
úgy, hogy beteljesedett az ezeréves álom, az önjáró, igavonó barmok nélkül
haladni képes kocsik korszaka, mely jármıvek ugyan még némi tökéletesítésre, csinosításra és komfortosabbá tételre szorulnak, de a közlekedésben ez
a fejlŒdés végállomása. Egyszóval, a gŒzt tekintették annak a kiapadhatatlan
energiaforrásnak, amely az emberiséget idŒtlen idŒkig fogja szolgálni. (Itt
szükséges megjegyeznünk, hogy a gŒz felbecsülhetetlen szolgálatot tesz ma
is az emberiségnek. Gondoljunk csak az atomerŒmıvekre, amelyek lényegében gŒzüzemıek. A maghasadásból felszabaduló energiával gŒzt állítunk elŒ,
ami azután forgatja az áramfejlesztŒ turbinákat.)
Ha voltak is olyanok, akik a kezdetleges villamossági kísérletekben már
megsejtették a jövŒt, azt azért senki sem merte gondolni, hogy a „kerekeken
gördülŒ gŒzkazánok” kora olyan hamar véget ér. Ki hitte volna, hogy a sokszor emlegetett közhely, miszerint a haladás ellen nincs orvosság, olyan hamar valósággá válik. A gŒzgépek egyeduralmának a megdöntéséhez az elsŒ
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lépést a világítógáznak a
gyakorlatban való elterjedése jelentette. A szénbányák mélyén a rétegek közül elŒszivárgó gáz gyakori felrobbanása emberek
százainak az életét oltotta
ki. A bányagáznak nevezett rettegett elemrŒl tudományos
értekezést
Thomas Shirley (1638–
Lenoir gázmotorral hajtott kocsija
1678) nyújtott be elsŒként
a Royal Societynek. A bányamérnökök úgy próbáltak megszabadulni a veszélyes gáztól, hogy csŒvezetékeken a felszínre vezették s ott folyamatosan elégették. A gáz éghetŒsége vetette fel elŒször azt az ötletet, hogy egybegyıjtve világításra használják. A vegyészek idŒvel rájöttek, hogy a világítógáz mesterségesen is elŒállítható, mégpedig a szén levegŒtŒl elzárt térben történŒ hevítésével (száraz desztilláció), aminek során a szén koksszá alakul, miközben kátrány és fŒként gyúlékony szénmonoxid (CO), valamint metán keletkezik. Ezt a folyamatot elsŒként Joachim
Becher írta le 1681-ben. Kereken száz évvel késŒbb, 1781-ben Richard Watson
(1737–1816) feltalálta a gázmosó Œsét, amely folyamat során a kokszolással
nyert gázt vízen bugyborékoltatta át, aminek következtében a kátrányos termékek és más desztillálódó anyagok kicsapódtak. A végeredmény a tiszta világítógáz volt, amelyet fŒként városok közvilágítására használtak, de ez lett a hajtóanyaga a késŒbbi gázmotoroknak is.
1860 januárjának valamelyik napján bizonyos Joseph Étienne Lenoir
(1822–1900) sikerrel indította be az elsŒ belsŒ égésı, világítógázzal mıködŒ
motorját. Ennek hengerében a dugattyú elŒtt és mögött felváltva következett
be a robbanás, tehát szerkezetileg nagyjából hasonlított a korabeli gŒzgépekhez. Hasonló kísérleteket vele egy idŒben több gépész is folytatott, azonban
mıködŒképes szerkezetet elsŒként neki sikerült megalkotnia. A belga származású Lenoir motorját egy megfelelŒen átépített kocsira szerelte, s kisebb
kirándulást tett Párizs környékén. Ez a kiruccanás azonban a tökéletlen
mıködés, számtalan üzemzavar miatt több bosszúságot, mintsem gyönyörıséget okozott a feltalálónak. A Lenoir-féle motorok azonban helyhez rögzítve
kielégítŒen mıködtek, s kisebb mıhelyek szívesen kezdték alkalmazni külön-
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féle szerkezetek meghajtására. Az újfajta motorról szállingózó hírek azonban
korántsem bizonytalanították el a gŒz mámorában úszó komoly kazánmestereket, akik ezeket a masinákat hasznavehetetlen játékszernek tartották.
Nicolaus August Otto (1832–1891) német kereskedŒ egy folyóiratban olvasott elŒször a gázmotor technikai újdonságról. ÉrdeklŒdését annyira felkeltette, hogy darabokra szedett egy Lenoir-féle gázmotort s annak minden
porcikáját alaposan szemügyre vette. Kezdetben Wilhelm nevı testvérével,
majd azután egyedül folytatva kísérleteit kezdett hozzá egy újfajta gázmotor
megalkotásához. IdŒvel rájött, hogy a gáz-levegŒ keverék nagyobb teljesítményre képes, ha azt a gyújtás elŒtt összesırítik. Igen ám, de az egyes robbanások során olyan hevesen lökŒdött fel a dugattyú, hogy a motor mıködése
erŒteljes fel-le rángatózásból állt, amely mozgást még egy beiktatott lendkerék sem volt képes egyenletessé tenni. Mindez Ottót arra a gondolatra indította, hogy egy dugattyú helyett legalább négyet kell mıködtetnie, s azok szakaszosan megosztják egymás között a munkát. Mialatt az egyik hengerbe beáramlik a gáz, a másikban már éppen a sırítés folyik, a harmadikban a dugattyú munkát végez, a negyedikbŒl pedig pontosan ekkor távoznak el az
égéstermékek. Az elv jónak bizonyult, ám egy alkalommal túlságosan gazdag
gázkeveréket adagolt a hengerekbe, mire a motor úgy robbant szét, mintha
dinamitot nyelt volna. Otto veszélyesnek találta ezt a motortípust, csalódottan abbahagyta ez irányú kísérleteit s visszatért a gŒzgépek elvi mıködésén
alapuló atmoszferikus gázmotorokhoz, amelyekkel azután szép sikereket ért
el. Ezek a függŒleges elrendezésı motorjai
valóságos monstrumoknak számítottak.
Nemritkán a négy méter magasságot is elérték, így arra még gondolni sem lehetett,
hogy valamiféle jármıbe történjen a beszerelésük. ErŒgépnek azonban kiválóan megfeleltek, teljesítményük jóval meghaladta a
Lenoir-féle gázmotorokét, így szinte bármiféle gépezet meghajtására alkalmasnak mutatkoztak.
Otto motorjának csakhamar híre ment, s a
jó üzlet lehetŒségét megszimatolva betársult hozzá egy gazdag cukorgyáros fia, Eugen Langen, aki átvállalta a motor továbbfejlesztésének költségeit. Természetesen a
Nicolaus August Otto
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szerzŒdésben azt is gondosan kikötötte, hogy a leendŒ nyereség ötven százaléka majdan az Œ jutalékát képezi. Így is történt. A tökéletesített motorra minden jelentŒs ipari államban benyújtották és meg is kapták a szabadalmat,
ugyanakkor – s ez a reklám szempontjából döntŒ fontosságúnak bizonyult –
az 1867-es párizsi világkiállításon az Otto-motor elnyerte a maga kategóriájában az aranyérmet. A helyhez kötött motorok számtalan helyen nyertek alkalmazást – a szövŒipartól egészen a nyomdászatig – s a Köln külvárosában,
Deutzban felépített gázmotorgyár alig gyŒzte kielégíteni az Európa minden részébŒl érkezŒ megrendeléseket. Ottót azonban nem hagyta nyugodni a négyütemı motorok problémája, tovább töprengett annak megoldásán. Végül a
négyütemı munkafolyamatot ugyan meghagyva, de a négy henger helyet, csupán eggyel próbálkozott, amire bonyolult szelepvezérlést eszelt ki. A részletekkel nem kívánjuk terhelni az olvasót, így rövidre fogva, a megbízhatóan
üzemelŒ, négyütemı motorjára Otto 1877-ben megkapta a német szabadalmi oltalmat. Az igazsághoz tartozik, hogy a motor végsŒ kialakításában fontos szerepet játszott a gyár fŒmérnöke, Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach
tervezŒmérnök is.
Mint látjuk, az elsŒ belsŒ égésı motorok gáz-levegŒ elegyével mıködtek,
a benzint mint a petróleumgyártás melléktermékét teljesen használhatatlan
anyagnak tartották. Magát a petróleumot is csak a XIX. század második felétŒl kezdték el használni világítás céljából. Annak dacára, hogy a kŒolajat –
azaz ahogyan hitték, a „sziklák olaját” – a Közel-Keleten már a történelem
elŒtti idŒkben is ismerték, hasznosítására
senki sem gondolt, kivéve néhány sarlatánt,
akik az emberek hiszékenységét kihasználva csodatévŒ elixírként árusították. A vegyészek azonban rájöttek, hogy a kŒolajat
melegítéssel végzett lepárlással többféle
komponensre lehet bontani, amelybŒl a petróleum világításra kiválóan használható
nyersanyag. A kŒolaj bonyolult összetételı
elegy, amely fŒként szénhidrogéneket tartalmaz, emellett azonban több más alkotója is van. Szétválasztásuk azonban nem különösebben nehéz feladat, mert ezek nagyjából homológ sort képezŒ vegyületek, amelyek forráspontja a szénatomszám növekeGottlieb Daimler
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désével folyamatosan nŒ. Vagyis egyszerı desztillálással az egyes összetevŒk
könnyıszerrel elkülöníthetŒk úgy, hogy az egyes párlatok forráspontjuk alapján kicsapathatók. Szinte hónapok alatt ütötte fel a fejét a „petróleumláz”,
amely még az aranyásók tébolyát is sokszorosan felülmúlta, és nyugodt szívvel mondhatjuk, tart még napjainkban is. Kicsi petróleumlámpák milliói árasztották el a világot, s a nyersanyagul szolgáló kŒolajért kíméletlen harc bontakozott ki szerte a világban. Az olaj lett a gyarmatosítás egyik fŒ mozgatórugója,
miatta csaptak össze birodalmak, s általa tettek szert hihetetlen vagyonokra
gátlástalan szerencselovagok.
E téma tárgyalása nem célja könyvünknek, így térjünk vissza magához a
„folyékony aranyhoz”, amelynek a finomítása során keletkezŒ mellékterméket, a benzint, annak túlzott robbanékonysága miatt kezdetben használhatatlannak vélték. A gázüzemı, atmoszferikus motorok tekintélyes súlyuk és méretük miatt alkalmatlannak bizonyultak egy jármınek a meghajtására, ezért
az a sok száz ezermester, feltaláló és mérnök, akik egy közúti mobil megalkotásán fáradoztak, más üzemanyaggal próbálták életre kelteni. A benzin a
levegŒvel keveredve robbanó elegyet alkot, ezáltal igen veszélyes anyag,
azonban ha zárt térben történik a robbanás, a keletkezett energiát talán éppen egy motor meghajtására lehetne fordítani – gondolták egyre többen a motorkonstruktŒrök közül.
Így vélekedett Carl Benz (1844–1929) német gépész is, akinek a neve ugyan
ezt sugallja, mégsem róla nevezték el sem a benzint, sem pedig a benzinautót. Benz kezdetben, Otto példáját követve,
négyütemı gázmotorokkal kísérletezett, de
mert az már szabadalmaztatva volt, azon
töprengett, mivel lehetne annak teljesítményét úgy növelni, hogy egyúttal mérete is
csökkenjen. A megoldás elég kézenfekvŒ
volt, a négy ütembŒl kettŒt a dugattyú mögé „helyezett”, így minden második ütem
munkát végzett. Amikor a dugattyú elŒrehaladt, maga elŒtt összesırítette a gáz-levegŒ keveréket, ugyanakkor maga mögött
friss üzemanyagot szívott be. A robbanás
során a kitáguló gáz hátralökte a dugattyút
(munkavégzŒ ütem), miközben maga elŒtt
összesırítette a már beszívott üzemanyagot,
Carl Benz
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Carl Benz benzinmotorral mıködŒ kocsija

ami egyben kiszorította az égésterméket is, s ott következett be az újabb robbanás (második munkavégzŒ ütem) és így tovább vég nélkül.
Carl Benz ezzel a konstrukcióval feltalálta a kétütemı gázmotort. Ez azonban még nem volt eléggé jó ahhoz, hogy automobilt hajtasson vele, így nekiállt, hogy kétütemı benzinmotort szerkesszen össze. Mint kiderült, sziszifuszi munkára vállalkozott, hiszen járatlan úton kellett haladnia, minden részletkérdést saját magának kellett kitalálnia, az egyes alkatrészeket elkészítenie, és az egészet mıködésbe hoznia. Az általa kidolgozott elv gyakorlatba
való átültetése ezúttal nem ment olyan könnyen, s már-már úgy tınt fel, hiábavaló minden próbálkozás, a kis motor csak nem akart mozdulni. Karl Benz
azonban makacs ember volt, és szerencséjére a kudarcok sorozatát megélt hónapok alatt biztos támaszt talált hıséges feleségében is, aki rendületlenül hitt
élete párja sikerében. Benz éjt nappallá téve dolgozott, miközben bizony
gyakorta bekopogott hozzájuk az ínség is. Már ott tartott, hogy feladja a kilátástalan küzdelmet, amikor 1883 szilveszter estéjén végre-valahára pöfögve, zakatolva elindult az elsŒ benzinmotor.
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Daimler-féle motorkerékpár

Benz új erŒre kapva és immáron támogatókra is lelve állt neki a négyütemı
benzinmotor összebarkácsolásához, amely a sok fúrás-faragás során szerzett
tapasztalatokkal már könnyebben ment. A cél természetesen sokkal merészebb volt, mintsem a motor öncélú kifejlesztése; Carl Benz fejében már a motor helye is pontosan megvolt. Lelki szemei elŒtt ez a motor egy kocsiba volt
beépítve, amely azután vígan nyargalászik Mannheim poros utcáin.
A nagy mı, a percenként 250 fordulatot végzŒ, csaknem egy lóerŒs motorral
ellátott háromkerekı járgány 1885 októberében készült el, s a megdicsŒült Carl
Benz két hónappal késŒbb megkapta a Német Szabadalmi Hivatal oltalmát a
világ elsŒ benzinmotoros jármıvére. Csak elképzelni tudjuk, micsoda gyönyörıség lehetett végigvezetnie Carl Benznek Mannheim ámuló-bámuló lakói
elŒtt a még sohasem látott gépcsodát, a benzinre mıködŒ automobilt.
Ugyanezen idŒ alatt, Carl Benz eredményeirŒl mit sem tudva, Gottlieb
Daimler (1834–1900) is a benzinmotor megalkotásával foglalatoskodott. Daimler az Otto–Langen-gyár fŒmérnökeként került közelebbi kapcsolatba a belsŒ
égésı motorokkal, azonban összetızésbe került a cég vezetésével s 1882ben önállósította magát. Daimler szintén a négyütemı Otto-motor benzin-
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Daimler-féle benzinkocsi 1886-ból

üzemıvé történŒ átszerkesztésében látta a megoldás kulcsát, s hamarosan
sikerült is nagy fordulatszámú, kisméretı motort szerkesztenie. Daimler azonban hibát követett el, amikor motorját nem kocsira, hanem a kor egyik legdivatosabb közlekedési eszközére, a kerékpárra kívánta felszerelni. Ez sikerült
is neki, s 1885 augusztusában szabadalmaztatta benzinmotoros kerékpárját.
Így az a helyzet állt elŒ, hogy az elsŒ benzinmotoros járgányt Daimler tudhatta magáénak, míg Benzé lett az elsŒség a benzinmotoros automobilok történetében. Daimler a késŒbbiekben szintúgy épített tetszetŒs kivitelı, motoros „hintókat”, és a tudománytörténet igazságosan kettejüket emlegeti a benzinmotoros jármıvek feltalálójaként.
A történet pedig úgy lett kerekké, hogy a Benz és a Daimler vállalat 1926ban egyesült, s azóta Daimler–Benz AG néven mıködik, ahol a világhírı Mercedes gépkocsikat állítják elŒ.
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A MAGYAR BENZINFOGATOK

Azt ugye mondanunk sem kell, hogy a ló nélküli fogatok gondolata nem
hagyta hidegen a magyar fúró-faragó ezermestereket sem. SŒt, nem járhatunk
messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az egy négyzetméterre esŒ feltalálói hajlamú agyafúrt emberek Magyarhonban messze meghaladták az európai átlagot. Ennek alapján csinos kis kollekciót állíthatnánk össze a furábbnál furább szerkezetektŒl – egészen az igen eredeti gépjármı-megoldásokig,
amelyek magyar agyak szüleményeként készültek. Ki gondolná, hogy még az
olyan nagy tudású, komoly embert is birizgálta az önjáró kocsi gondolata, mint
BOLYAI FARKAS (1775–1856), aki egyéb hajtóerŒ híján háromkerekı készségét a fölé szerelt takaros viskóban ücsörögve lábbal, bottal taszigálta elŒre.
Majd miután megunta a fárasztó „lábhajtányt”, egy csigakerekes áttétellel kézi „tekervénnyé” alakította át. Közben erŒsen érdeklŒdött János fiától azon
kósza hírek iránt, amelyek a „magától járó” szekerekrŒl szóltak: „Úgy hallom, hogy egy kerekes, lónélküli utazó szert találtak. Láttad-é? Mi benne az
essentiale? Nem valami afféle-é, mint az én nyári tsáklyám, mellyet úgy akartam tsinálni, hogy nagyobb, de kitsi frictióju kerekeken álló ülésrŒl lábbal, s
olykor bottal? Szeretném tudni rolla, ha van ott Bétsben.”
EttŒl lényegesen komolyabb szerkezettel
állt elŒ Erdély messze földön híres ezermestere, BODOR PÉTER (1788–1849), akit elŒkelŒ helyen emleget a tudománytörténet is,
hiszen a marosvásárhelyi zenélŒ kútja és a
majdnem 70 méter hosszú, 8 méter széles,
Maroson átívelŒ hídja – amelyben semmiféle vas alkatrész nem volt – nagy megbecsülést szerzett neki, amelyet kissé beárnyékol
azon cselekedete, hogy nagy igyekezetében
hogyan, hogyan nem, pénzt is megpróbált
hamisítani. Nos, ennyi idŒ távlatából igazán
megbocsáthatunk derék Bodor uramnak,
még hálásak is lehetünk e gyarlóságáért,
ugyanis a letartóztatásakor felvett jegyBolyai Farkas
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A Preiner-féle háromkerekı gŒzkocsi

zŒkönyvbŒl tudjuk, hogy a lefoglalt ingóságok között a muzsikáló szekrényen
kívül egy „magától menŒ szekeret” is lajstromba vettek a porkolábok, amelyhez Páll Sámuel órásmester készítette a „thermometrumot”. Semmi kétség, ez
egy gŒzerejı jármı lehetett, melyet a további jegyzŒkönyvek tanúsága szerint
árverésen nem tudtak pénzzé tenni. Valószínıleg nem akadt a licitálók közül
senki, aki tudta volna, mi abban az „essentiale”. Ezeken az írásbeli közléseken
kívül sajnos semmit nem tudni Bodor Péter gŒzerejı masinájáról, rajza, alkatrésze nem maradt fenn, ismerve azonban egyéb remek alkotásait, arra kell
gondolnunk, nem lehetett az egy hasznavehetetlen jószág. Bárcsak a bankók
nyomása helyett inkább annak tökéletesítésén iparkodott volna!
Jóvalta többet tudunk PREINER FERENC 1875 táján elkészült gŒzkocsijáról, amelyrŒl az elismerés hangján kell szólnunk. Háromkerekı jármıvének energiaforrása mintegy három atmoszféra nyomású álló gŒzkazán volt,
ami a csatlakozó gépezetet percenként 200 fordulattal is képes volt hajta-
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ni. A próbautak során Preiner jármıve kifogástalanul mıködött, azonban
a gyenge teljesítményı kazán kevéske gŒzt fejlesztett, ezért gyakorta meg
kellett állnia, hogy újabb „szuszhoz” jusson. Hosszabb utak megtételére tehát alkalmatlan volt, de ez a hiányosság könnyen eltávolítható lett volna,
ha támogatókra talál.
Nem talált, pedig ekkor még a gŒzgépeknek állt a világ, így aligha utasíthatták el Œt azzal, hogy „Kár a gŒzért, Preiner uram”.
Jármıre vonatkozó szabadalmat Magyarországon elsŒként bizonyos WESSELY GYÖRGY budapesti kocsigyártómester nyújtott be 1876. július 9-én, az
elŒírás szerinti hivatalos nyelven, németül. A találmány tárgya eszerint
„Beschreibung eines Wagens, welcher ohne Zuhilfenahme von Pferden gebraucht werden kann, genannt: Colonet”, ami magyarra fordítva: „Leírása egy kocsinak, amelyik lovak segítsége nélkül hajtható, a neve: Colonet.” A sokat sejtetŒ cím meglehetŒsen bizarr szerkezetet takar, amelyet leginkább korabeli
„lopakodónak” lehetne nevezni. Részleteket róla csak jóval késŒbb, a szabadalmi okiratból lehetett megtudni, ugyanis nem tudni, mi okból, azt a bécsi
hatóságok katonai titokként kezelték.

Wessely György „önjáró” szerkezete, a Colonet
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A járgánynak négy kereke és – egészen elképesztŒ – három lába is volt.
Mint kiderült, emberi izomerŒvel mıködött, éspedig úgy, hogy a hátsó ülésen helyet foglaló személy egy láncot maga felé húzva egy bonyolult, fogaskerekekkel ellátott gépezetet hozott mıködésbe. Az azzal összeköttetésben
álló lábak egyenként a talajhoz feszülve lépegetni kezdtek, s a kocsi a kerekein tovagördült. Az ugyan nem derült ki, miért kellett titokként kezelni a
magyar minisztérium által is „patentírozott” találmányt, de ezúttal alighanem
egyet kell értenünk a szabadalmi hivatallal.
A maga korában úttörŒ jelentŒségınek tekinthetjük viszont KORDA DEZSÃ
mérnök (1864–1919) elektromos automobilját, melyet Franciaországban szerkesztett össze az 1890-es évek derekán. Párizsban a Societé de Fives-Lille vállalat tervezŒmérnöke, majd igazgatója lett. Az Œ irányításával készítette ez a
cég többek között az Eiffel-torony felvonóit. A technikatörténet Œt tekinti a
forgókondenzátor feltalálójának és az elsŒ elektromos autó megalkotójának.
Az iparban elért eredményeiért és tudományos munkásságáért megkapta a
francia Becsületrend lovagi címét.

A Rey testvérek 1904-ben szabadalmaztatott gŒzkocsijának metszetrajza

Konyv_javitott

18.11.2005 16:53

Stránka 39

A

M A G Y A R

B E N Z I N F O G A T O K

39

Említést érdemel a szintén Franciaországban élŒ két magyar mérnök, REY JÁNOS
SÁNDOR és REY JÁNOS BERTALAN által szabadalmaztatott gŒzkocsi, amely annyiban
jelentett újat a hasonló jármıvek sorában,
hogy a gŒzfejlesztŒ kazán fıtését nem szilárd tüzelŒanyaggal, hanem petróleummal
végezték. GŒzmobiljukat Magyarországon
szabadalmaztatták 1904-ben, de ekkorra
már leáldozott a gŒzautók kora, a benzinmotorok végleg kiszorították a „guruló kazánokat”. ÉrthetŒ módon senki sem érHóra Nándor
deklŒdött a jármı iránt, így annak gyártására sem került sor.
Ugyanebben az idŒben odahaza az automobilok fejlŒdésével viszonylag lépést tartani tudó Csonka János és Bánki Donát munkásságáról illik külön is
szólnunk: egy-egy fejezetben részletezzük majd életútjukat és világhírı találmányaikat.
Ebbe a sorba tartozik viszont SZÁM GÉZA (1866–1948) mechanikus és
órásmester. Franciaországi vándorlása során fordult az érdeklŒdése az autótervezés irányába. Hazatérve mechanikai mıhelyt nyitott, és 1898-tól kerékpárokat, tricikliket és motorkerékpárokat kezdett el gyártani, majd 1900-tól
benzinmotoros autókat is szerelt össze. Autójával 1901-ben, az ElsŒ Magyar
Automobilkiállítás alkalmával megrendezett autóversenyen második helyezést ért el. A kocsigyártást egy ideig még folytatta, de nagyobb megrendelésekhez nem jutott, így vállalkozásával fokozatosan felhagyott. Érdekességként említjük meg, hogy 1905-ben Olaszországban szabadalmaztatott egy
szerkezetet „csúszásgátló szerkezet pneumatikok részére” címen, ami kísértetiesen hasonlít a mai hóláncokra.
HÓRA NÁNDOR (1876–1963) élvonalbeli kerékpárversenyzŒként több országúti versenyt nyert. A Velodrom cég alkalmazottjaként a külföldrŒl behozott Peugeot autók garanciális javításával kereste kenyerét. Eközben olyan
szakmai ismeretekre tett szert, hogy önálló szerelŒmıhelyt nyitott, ahol kezdetben Aurore néven forgalomba bocsátott kerékpárokat gyártott. Úgy gondolta, hogy ennél többre hivatott, és a századfordulótól kezdve motorkerékpárokat is összeszerelt, majd 1902-ben egy négykerekı, kétszemélyes motoros jármıvel rukkolt elŒ. Ez a gépe ma is megvan a Budapesti Közlekedési
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Szám Géza háromkerekı motoros jármıve

Múzeumban. Ezt követte egy kis teherautó és egy 8 lóerŒs személyautó. A
remélt üzleti siker azonban elmaradt, vállalkozását ráfizetéses volta miatt
beszüntette. Az elsŒ világháború alatt a Monarchia hadserege számára lánctalpas futómıvet szerkesztett, amelyet teherautók hátsó futómıvébe lehetett
beépíteni.
A vidéki ezermesterek közül a székesfehérvári BORY JÓZSEF (1876–1958)
ért el számottevŒ sikereket autóépítésben. Az ügyes gépészmester egy ideig
a berlini Neue Automobil-Gesellschaft vállalatnál dolgozott, és amikor hazatért, egy Laurin & Klement és egy Zedel márkájú, kéthengeres, léghıtéses
motort is bepakolt poggyászába. Ezeket odahaza szétszedte, alaposan áttanulmányozta és pontos rajzokat készített róluk. Így kezdte el gyártani a Zedel mintájú motorokat, amelyeket elŒször oldalkocsis motorkerékpárokba
szerelte be. A motort azután teljesen átszerkesztette, és azt egy gépkocsiba
építette, miközben egy sor egyedi megoldást alkalmazott. Ez a szemre is tetszetŒs autója 1908-ban a Budapesti Automobil Kiállításon elsŒ díjat nyert. A
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Bory József 1908-ban bemutatott autója

családi kassza azonban vészesen ürülni kezdett, s noha 1909-ben megnŒsült
és a feleség mellé hozomány is járt, 1910 után abbahagyta az automobilokkal
való foglalkozást.
A korábbi példákból is láthattuk, hogy a hŒskor magyar autókészítŒi többnyire elszegényedtek költséges hobbijuk mıvelése következtében, pártfogókra, támogatókra nemigen akadtak széles e hazában. Egy-két kivételtŒl eltekintve a komoly vagyonnal bíró fŒurak és tehetŒs polgárok inkább szenteltek nagyobb figyelmet a kaszinókban a lapjárásra, mintsem arra, hogy néhány
megszállott „hóbortos”s ötleteire pénzt áldozzanak. Sok jó ötlet, elgondolás,
találmány hamvába holt megfelelŒ anyagi háttér híján. De legalább annyi kínálkozó lehetŒséget is elszalasztottunk – elég csak a karburátorra vagy a Fejes-féle lemezmotorra gondolnunk –, amelyekre egész iparágat lehetett volna építeni. Ötletgyártókban sosem szıkölködtünk, az elŒrelátó, a helyzetet
felismerŒ és gyorsan reagálni tudó gazdasági vezetŒkkel viszont minden idŒben hadilábon álltunk.
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BALZER MÁRIUS ISTVÁN
(1864–1940)

A múlt század elsŒ harmadában a repülés történetének legkorábbi szakaszával foglalkozó tudománytörténészek között hangos vita dúlt annak eldöntésérŒl, vajon az elsŒ sikeres motoros repülésnek a Wright fivérek kísérletét, vagy pedig egy bizonyos Samuel P. Langley (1834–1906) próbálkozását kell-e tekinteni? A „csatazaj” mára már elült, és az elsŒség dicsŒsége, úgy tınik fel, végérvényesen a Wright testvéreké marad; emiatt a másik úttörŒ vállalkozásról manapság legfeljebb elmélyült tudományos értekezésekben esik szó. A repülés elméleti kérdéseiben is jártas amerikai úriember, Langley, aki egyébként a nagy tekintélyı Smithsonian Institutionnak volt a titkára, kísérleteit egy, a Potomac folyón úszó faépület tetejérŒl
végezte. Annak érdekében, hogy szárnyas gépezete nagyobb lendületre tegyen szert, speciális katapulttal segítette a startolását. RepülŒgépe a korabeli beszámolók szerint már 1903. október 8-án (azaz két hónappal Wrighték
Kitty Hawk-i kísérletét megelŒzve) 30 métert repült, de az végül a vízbe
esett. A kudarc miatt megvonták tŒle az állami támogatást, így további próbálkozásokra már nem nyílt módja. Ellenben a Smithsonian Institution a
fennmaradt mıszaki rajzok alapján 1914-ben elkészíttette a Langley-féle
gépet (a feltaláló halála után nyolc évvel), amelyrŒl annak kipróbálása
után kiderült, hogy jól repül. Ez gerjesztette azután a fent említett vitát,
amelynek 1942-ben az vetett véget, hogy a szóban forgó intézmény végül
lemondott az erkölcsi elismerésrŒl.
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Balzer István öthengeres, vízhıtéses csillagmotorja

A technikatörténet e fenti epizódja nekünk, magyaroknak, még külön érdekességgel is szolgál, ugyanis Langley repülŒgépéhez a magyar származású
Balzer Márius István készítette a motort, amelynek mintapéldányát ma is féltve Œrzik a világ legtekintélyesebb múzeumegyüttesének számító Smithsonian Institutionban. Mindezek ellenére neve szinte teljességgel ismeretlen hazájában, még életútjának, családi körülményeinek a feltárásával is mindmáig adós maradt a magyar tudománytörténet, jóllehet az amerikai szakirodalom egyszer sem mulasztja el kiemelni Balzer István magyar származását. E
jeles férfiú emlékének nagyfokú tisztelete és megbecsülése a tengerentúlon
többek közt annak is köszönhetŒ, hogy Œ szerkesztette meg Amerikában a legelsŒ automobilt.
Balzer Márius István 1864-ben született Pesten. Apja kiváló órásmester
volt, de technikai talentumának köszönhetŒen mindenhez értŒ ezermester hí-
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Balzer benzinüzemı kocsija 1894-bŒl

rében állott; 1875-ben hunyt el, s a magára maradt özvegy a mindössze 12 éves
Istvánnal kivándorolt az Amerikában élŒ rokonokhoz.
Balzer Márius István elemi iskoláit New Yorkban fejezte be, majd apja
nyomdokait követve beállt órásmester tanoncnak. Már röviddel az iskola elvégzése után elismert szakembernek számított az antik órák és különleges tengerészeti kronométerek javítása és karbantartása terén. Ám a gŒzgépek, majd
az ebben az idŒben megjelenŒ belsŒ égésı motorok legalább annyira vonzották, mint a hajszálrugók mozgatta parányi fogaskerekek meghitt világa, ezért
hogy tovább képezze magát, beiratkozott a Cooper Union Technical College
mıszaki fŒiskolára, ahol mérnöki diplomát szerzett.
Balzer 1894-ben készítette el Amerika elsŒ automobilját, amellyel azonmód
végigjárta New York utcáit a járókelŒk óriási ámulatától kísérve. Ezt a gépkocsit ma féltett kincsként Œrzik a washingtoni Technikatörténeti Múzeumban. A
négykerekı, szilárd csŒvázból kialakított konstrukciót egy az ülés alá beépített
forgóhengeres motor hajtotta. A háromhengeres, léghıtéses benzinmotor fogaskerék-áttétellel a két hátsó kereket forgatta és három sebességfokozattal rendelkezett. Ha Balzer Márius István életében semmi mást nem alkotott volna,
akkor is örök idŒkre beírja nevét a közlekedéstörténet aranykönyvébe.

Konyv_javitott

18.11.2005 16:53

Stránka 45

B A L Z E R

M Á R I U S

I S T V Á N

45

Ugyancsak az Œ találmányai között jegyzik annak a számlálószerkezetnek
az elkészítését, amelynek elvét egészen a közelmúltig alkalmazták a jármıvek kilométeróráiban.
Balzer Márius István 1898-ban került közelebbi kapcsolatba Samuel P.
Langleyvel, aki néhány éve már intenzíven munkálkodott egy repülésre alkalmas szerkezet megépítésében. Balzert egy könnyı, de erŒs repülŒmotor
megkonstruálására kérte fel, aki haladéktalanul nekilátott a kísérleteknek. Az
autójába beépített forgóhengeres csillagmotor nem bizonyult megfelelŒnek,
ugyanis az annak kivitelezésében elŒforduló legkisebb pontatlanság is erŒs
rezgéseket keltett, ami mindenképpen kerülendŒ a repülŒgépek esetében.
Emiatt nyugvóhengeres csillagmotort szerkesztett, amelyrŒl bátran elmondható, hogy a világ legjobb repülŒmotorjai közé tartozott. A percenként 950
fordulatot végzŒ 52 lóerŒs motor leginkább a tömegteljesítmény-arányával
tınt ki, ugyanis 1 lóerŒre mindössze 2 kilogramm tömeg jutott. Ugyanez az
arány például a Wright testvérek repülŒmotorjánál lényegesen rosszabb, 8,5
kg/LE volt.
A Balzer-féle motorban a benzinkeverék felrobbanása nagyfeszültségı
gyújtással történt, melynek pontos vezérlését egy bütykös tengely biztosította. A kitınŒ tulajdonságokkal bíró motornak egyedüli gyenge pontját az üzemanyag-levegŒ keverékének a biztonságos és megfelelŒ arányú létrehozása jelentette. A hengerfejbe a benzinen keresztül történt a levegŒ szívása, miáltal
az benzingŒzzel telítŒdve áramlott a robbanástérbe. Ez a megoldás sok veszélyt rejtett magában, és csak sajnálhatjuk, hogy Balzer Istvánhoz nem jutott el a karburátor világraszóló szabadalmának a híre, amelyet honfitársai,
CSONKA JÁNOS és BÁNKI DONÁT jelentettek be még 1893-ban.
Langley repülési kísérleteinek végkimenetelérŒl már a fentiekben szóltunk, mint láttuk, hajszálon múlott, hogy Balzerral együtt nem kettejüknek
jutott a világhír. ÉrdemeikbŒl ez a tény azonban mit sem von le, a repülés történetében ugyanúgy elismerés illeti meg ezt az úttörŒ vállalkozást is. Nekünk
pedig különösen szívet melengetŒ érzés, hogy a messzi földre szakadt Balzer
Márius István is elöl áll az aviatika nagy alakjainak sorában.
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MAGYAROK A FORD-BIRODALOMBAN

A XIX. század vége felé Európa lakóit a léghajózás és a repülés mellett egy
újabb technikai csoda, az automobiloknak nevezett mıszaki találmány tartotta lázban, és nem számított túlságosan merész jósnak az, aki a szárazföldi
és a légi közlekedés küszöbönálló forradalmát jövendölte meg. Igaz, a meglehetŒsen bizonytalan mıködésı, ijesztŒ hangú masinák iránt – amelyeknek
elsŒ, kezdetleges példányai külsŒleg a kényes hintók és törékeny triciklik keresztezŒdésére engedtek következtetni – nem nyilvánult meg azonnal töretlen bizalom, de a mérnöki elŒrelátással bíró férfiúk jól tudták, hogy a gŒzerŒvel mıködŒ gépek kora hamarosan véget ér.
A nagy álom legelsŒ megvalósítói közül ma elsŒsorban a német Carl Benz és
Gottlieb Daimler konstruktŒröket emlegeti a világ. Noha a már mıködŒképes
automobil-gyártmányok kezdetben méregdrága luxuscikknek számítottak, a tehetŒsebb polgárok körében egyre népszerıbbé kezdtek válni. A pesszimista jóslatokra alaposan rácáfolva gyártásuk is csakhamar ipari méreteket öltött. Európa nyugati fele ezúttal is kezdeményezŒleg lépett fel egy új technikai alkotás elterjesztésében, mialatt Amerika érthetetlen közönnyel vette tudomásul az öreg
kontinens új hóbortját. Néhány egyéni próbálkozást leszámítva az automobilok
ügye nehezen mozdult elŒre Uncle Sam birodalmában. A végtelen préri kietlen
útjain döcögŒ lovas szekerek mellett legfeljebb néha vágtatott el egy-egy gyors
postakocsi, s a közlekedés legkedveltebb módja még mindig a lovaglás volt –
megŒrizve némi romantikát a vadnyugat meghódításának évtizedeibŒl. Viszont
a gépi világ elsŒ hírnökei, a sínpályákon prüszkölve, fújtatva szaladó vasparipák
már fontos szerepet töltöttek be az Újvilág dinamikusan fejlŒdŒ gazdaságában,
hiszen a XIX. század utolsó évtizedeire már Amerika rendelkezett a világ legkiterjedtebb vasúthálózatával. Ennek ellenére nemigen akadt akkoriban közlekedési szakember, aki komolyan hitt volna abban, hogy hamarosan autóutak szabdalják keresztül-kasul a „végtelen lehetŒségek” földjét.
Az autóipar azonban remek üzletnek bizonyult, ez pedig nem sokáig hagyta
hidegen a szabad világ vállalkozó szellemı férfiúit. Gombamód szaporodtak a
kis mıhelyek, melyekben az egyedileg készült és a kísérletezésekkel együtt folyamatosan változó szerkezetek szinte ugyanannyi típust képviseltek, amennyi
kikerült az ügyes ezermesterek keze alól. 1897-ben egy szegény lakatossegéd és
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egy gazdag rongykereskedŒ Detroitban megalapította az Oldsmobil társaságot, amely az
elsŒ olyan gépkocsikat kezdte gyártani, melyek már úgy-ahogy felvették a versenyt európai társaikkal. Ekkor jelent meg a színen
egy egészen jelentéktelennek tınŒ kis vállalkozás, amelynek Henry Ford volt a létrehozója. Akkoriban még senki sem sejtette, hogy a
szegényes fészer, ahonnét az elsŒ Ford mobilok elŒgurultak, rövidesen a világ elsŒ számú
gyártóüzeme lesz, és az autóipar fejlŒdésében
jelentŒs Fordulatot fog elŒidézni. Igaz, elŒbb
Henry Ford
Ford tŒkeerŒs barátai támogatásával megalapította a Detroit Automobile Company vállalatot, azonban azt hamarosan megvásárolta Leland gépgyáros, és létrehozta belŒle a Cadillac céget. Henry Ford a saját útját akarta járni, egyedül látott neki
nagyszabású tervei megvalósításához, amely vállalkozás azután igazi amerikai
sikertörténetté kerekedett. Túlzás nélküliek azok a megállapítások, miszerint
Ford „ültette kerékre” az amerikaiakat, aki futószalagon történŒ sorozatgyártásban olcsó és szinte elnyıhetetlen jármıveket elŒállítva a kisebb jövedelmıek
számára is lehetŒvé tette, hogy részesüljenek e technikai eszköz nyújtotta élvezetekben.
A történetnek azonban van néhány magyar fŒszereplŒje is, akiket máig nagyobb megbecsüléssel emlegetnek az amerikai technikatörténészek és az automobilok történetével foglalkozó mıvek szerzŒi, mint itthoni kollégáik. IllŒ
tehát, hogy mi magunk is felelevenítsük emléküket, nehogy végleg kivesszenek a köztudatból.
A Ford legismertebb magyar konstruktŒrei GALAMB JÓZSEF és FARKAS
JENÃ voltak – róluk az alábbiakban majd bŒvebben is szólunk –, de jelentŒs
része volt a Ford jármıvek sikerrevitelében HALTENBERGER GYULA gyártásvezetŒ mérnöknek és a szintén mérnöki végzettségı KÜRTÖS ISTVÁNnak, aki
az 1930-as években a traktorfejlesztést irányította. Nem hagyhatjuk ki a felsorolásból NÁDOR IMRE mérnököt sem, aki FARKAS JENÃvel együtt tervezte
1931–32-ben a világhírıvé vált V8-as Ford alvázát és futómıvét, valamint
BALOGH KÁROLY mérnököt, aki késŒbb a Hercules Motor cég fŒnöke lett.
Az 1970-es évek elején a FORD mérnöki gárdájában egy újabb magyarral
találkozunk, aki az automobilok motorjainak újabb generációja kifejleszté-
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A képen balról az ötödik Galamb József, a hetedik Farkas JenŒ és a jobb szélen Henry Ford

sében jeleskedett. SIMKÓ ALADÁR a világszerte Ford PROCO (programmed
combustion = programozott égési folyamat) néven ismertté vált újfajta motortípus kifejlesztését irányította a Ford vállalatnál. A ma már általánosan elterjedt eljárásnak a leegyszerısített lényege, hogy az üzemanyag porlasztásához nincs szükség karburátorra, hanem közvetlenül a hengerekbe történik
a befecskendezése. Az új rendszerı technikai megoldással lényegesen csökkent a motorok fogyasztása, ugyanakkor a gazdaságosabb mıködtetés mellett a károsanyag-kibocsátás is jelentŒs mértékben csökkent.
Mint látjuk, szép számban akadtak tehetséges magyar mérnökök a Ford
vállalatnál fontos beosztásokban, de ha utánajárnánk, minden bizonnyal még
sok magyar névvel találkoznánk a gyáróriás nyilvántartásaiban.
Itt és másutt is elŒszeretettel alkalmazták a magyar bevándorlókat, s a rengeteg visszaemlékezésbŒl tudjuk, bárhová is kopogtattak be, mindenütt szívesen fogadták Európa e kis nemzetének fiait, akik ugyan erŒs akcentussal beszélték az angolt, de elképesztŒen eredeti volt a gondolkodásmódjuk, s akik a
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tehetségük mellett a szabadságszeretetükrŒl voltak legendásan híresek. A
XIX–XX. század fordulóján ugyanis még eleven emlékként élt, hogy milyen sok
magyar állt az északiak oldalára a rabszolgatartó déli államokkal vívott amerikai polgárháborúban. A magyar katonák számát a történészek hozzávetŒlegesen 800-ra teszik, akik közül megközelítŒleg százan álltak tiszti rangban. Ez a
szám példa nélkül való, különösen ha meggondoljuk, ekkoriban (1862) még
csak mintegy 4000 magyar bevándorló élt az Egyesült Államokban.
A magyar tisztek sorából Asbóth Sándor, Számwald Gyula, Kozlay JenŒ,
Schoepf Albin, Pomücz György és Knöpfler Frigyes vitték tábornoki rangig,
rajtuk kívül még 15 ezredest, 2 alezredest, 13 Œrnagyot és 12 századost tartanak számon az amerikai hadtörténészek.
Mind a csatamezŒk hŒsei, mind a tudományok nagyjai, vagy a mıszaki világ kiemelkedŒ alkotói megérdemlik, hogy nevüket felemlegessék, hiszen
csak rajtunk múlik, hogy emlékük örökre ellenáll-e az idŒnek, vagy végleg elmerül a feledékenység feneketlen mélységében.
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GALAMB JÓZSEF
(1881–1955)

Makó városa két olyan jeles férfiút is adott a világnak, akik fiatalkori éveik
után kivándoroltak az Államokba és ott szédületes karriert befutva világhírnévre tettek szert. PULITZER JÓZSEF (1847–1911), a szabad és demokratikus
sajtó egyik megteremtŒje, önerejébŒl emelkedett fel és hatalmas vagyonnal,
valamint politikai befolyással bíró személyiséggé vált a századforduló Amerikájában. A nevét manapság elsŒsorban az általa alapított és róla elnevezett
rangos Pulitzer-díj révén ismerik szerte a világban; a díjat évente a legkiválóbb újságírói, irodalmi és zeneszerzŒi teljesítményekért ítélik oda. Galamb
József nevét pedig a XX. század autójának kihirdetett Ford T-modell tette világhírıvé, melynek megalkotása javarészt az Œ érdeme.
Galamb József egy szegény, sokgyermekes családban látta meg a napvilágot Makón, 1881. február 3-án. Apja korán elhunyt, ezért taníttatásának költségeit bátyja vállalta magára. Az elemi és középiskolát Makón végezte, majd
tanulmányait a budapesti Állami FelsŒ Ipariskolában folytatta (ez volt a mai
Bánki Donát Mıszaki Gépipari FŒiskola jogelŒdje), de mıszaki érdeklŒdésének megfelelŒ tanfolyamokat is látogatott a Mıegyetemen. Ezt követŒen
egy kis ideig mıszaki rajzolóként mıködött DiósgyŒrött, majd önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett Polába a haditengerészethez. Onnét leszerelve
az aradi MARTA autógyárban kezdett el dolgozni, ahol elnyert egy 300 koronás ösztöndíjat. Tanulmányútja elŒször Németország nagyobb városaiba vezetett, de azután, engedve régóta dédelgetett vágya csábításának, elindult az
Újvilágba szerencsét próbálni. 1903 Œszén érkezett meg Amerikába, ahol
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A XX. század autójának kikiáltott Ford T-modell

több cégnél is megfordult, míg végül 1905 decemberében mint tervezŒmérnök végleg elhelyezkedett a mindössze két évvel korábban alapított Ford
Motor Company társaságnál. Ekkoriban a Ford vállalat még nem gyártott autókat, csupán összeszerelésüket végezte, és alkalmazottainak a száma sem haladta meg a háromszázat. Galamb elsŒ feladata a Ford N-modell hıtŒrendszere és futómıve módosított változatának a megtervezése volt. Henry Ford
hamar felfigyelt a mıszaki tehetséggel megáldott Galamb precíz rajzaira, és
néhány konstrukciós tervet készíttetett vele. Ezek láttán Ford úgy döntött,
hogy régi álmát, egy új Ford autó megtervezését Galambbal fogja megvalósítani. Egy nap így szólt Henry Ford Galambhoz: „Joe, az az ötletem támadt,
hogy új kocsit tervezünk. A III. emeleten hátul egy külön szobába vigyen egy fekete iskolatáblát és a saját rajztábláját, majd azonnal hozzákezdünk egy új modell megtervezéséhez. Nem kell szólni róla senkinek.”
A döntés nemcsak helyes volt, hanem, mint késŒbb kiderült, igen kifizetŒdŒ is. Galamb külön szobában éjt nappallá téve tervezte munkáltatója
nagyszabású elképzeléseit, miközben olyan alapvetŒ konstrukciós változta-
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tásokat vázolt fel, amelyek az egész autóipar fejlŒdésének is új irányt szabtak. Egyik jelentŒs alkotása az ún. bolygómıves sebességváltó volt, amely kis
méretével, egyszerı kezelhetŒségével és könnyı gyárthatóságával a maga
kategóriájában a legjobbnak számított, és a szakvélemények szerint elŒfutára
volt a mai modern hidrodinamikus és automatikus sebváltóknak. Még hosszú
évtizedek múlva is alkalmazták (jobb híján másolták) a konkurens autógyártó cégek is.
A végtermék a világhírıvé vált „Bádog Böske” lett, a nemrégiben a XX.
század autójának kikiáltott Ford T-modell, amelybŒl nem kevesebb, mint 15
millió példány készült. Ez még napjaink autógyártóinak marketing tervezeteiben is legfeljebb a vágyak szintjén jelenik meg. Galamb csakhamar az
idŒközben gyáróriássá fejlŒdŒ vállalat fŒmérnöke lett, és a továbbiakban is
számtalan konstrukciós javaslattal, újítással alkotott maradandót az automobilok tökéletesítése terén. A világ elsŒ nagy sorozatban legyártott Ford T-modell utódjának, az A-modellnek és a V8-as típusnak a kifejlesztésében is ko-
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moly szerepet vállalt, de az ugyancsak nagy sikert aratott Fordson traktor tervezésében is számos ötlettel segítette honfitársát, FARKAS JENÃt.
Fordéknál úgyszólván családtagnak számított. Amikor 1917-ben megnŒsült, Henry Ford egy különvonatot bérelt ki, és a társadalmi eseménynek számító eseményen a prominens személyiségek sorában a teljes Ford
család megjelent. Galamb József sikerei zenitjén szülŒhazájáról és szıkebb
pátriájáról sem feledkezett meg. 1921-ben, a trianoni sokk után sietett hazája segítségére lenni: „Nekünk, idegenbe szakadt magyaroknak, az a
meggyŒzŒdésünk, hogy az ország újjáépítésében mindenkinek részt kell
vennie, aki magyarnak született, bárhová juttatta is a sors szeszélye. Ennek
a kötelezettségnek akarok részben eleget tenni, mikor egy vagy több makói
születésı felsŒ ipariskolai tanuló segélyezésére Makó városánál 100 ezer koronás ösztöndíj alapítványt teszek...”
Galamb József, amikor csak tehette és egészsége engedte, hazalátogatott
Magyarországra és a Magyar Mérnök és Építész Egyletben filmeken mutatta be a szalaggyártás elŒnyeit a korszerı nagyipari termelésben. Emellett
nagyban hozzájárult a Ford vállalat által gyártott autók és traktorok Magyarországon történŒ forgalmazásához is.
Galamb József 62 éves korában vonult nyugalomba, s tíz évvel késŒbb,
1955. december 4-én hunyt el Detroitban.
Embernek és magyarnak egyaránt példaként marad elŒttünk, s megmerítkezni a dicsŒségben, amelyet hazájának szerzett, nekünk, kései utódoknak is
felemelŒ érzés.
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FARKAS JENÃ
(1881–1963)

Az alábbiakban egy olyan magyar mérnök életútját mutatjuk be, akirŒl bizony kissé megfeledkezett az utókor. Nem követik figyelemmel évfordulóit,
a közlekedési eszközök múltját bemutató kiállításokon még egy szerény tabló sem utal nagyszerı eredményeire, sŒt az automobilok fejlŒdésének kezdeteit feltárni igyekvŒ munkákból is rendre kifelejtik a nevét. Itt az ideje tehát,
hogy GALAMB JÓZSEF után a Ford gyáróriás másik nevezetes magyar mérnökérŒl is megemlékezzünk.
Farkas JenŒ tízgyermekes családban született Káldon. 1904-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a budapesti Mıegyetemen, majd 1906-ban kivándorolt
az Egyesült Államokba. Többször változtatott munkahelyet, rövidebb idŒre
kétszer is volt munkaviszonyban a Fordnál, mígnem 1913-tól véglegesen ennél
a vállalatnál állapodott meg, ahol azután több mint harminc éven át dolgozott.
A mezŒgazdaság egyre fokozottabb gépesítése, majd az elsŒ világháború
kitörése, amikor is a munkaképes férfiak jelentŒs tömegeit sorozták be, nagy
lendületet adott a megbízható, lehetŒleg olcsó és strapabíró erŒgépek, a traktorok fejlesztésének, amelyek kezelése akár a nŒk számára sem jelenthetett
megoldhatatlan feladatot. E célra Henry Ford egy új vállalatot hozott létre
Ford & Son (Ford és Fia) néven, és egy megbízható erŒgép kifejlesztését Farkas JenŒre bízta. A késŒbb Fordson néven forgalomba kerülŒ traktortípusok
nehéz terepviszonyok között is megállták helyüket, és igen nagy népszerıségnek örvendtek Európában is. Magyarországon az 1920-as évek végén a teljes
traktorállománynak csaknem a fele volt Ford márkájú. A tervezés oroszlán-
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részét Farkas JenŒ végezte, de számos újítás, ötlet, szerkezeti módosítás is
fızŒdik a nevéhez, melyek puszta felsorolása is meghaladná e cikk kereteit.
Az 1920-as évek második felében a Ford-T utáni kereslet jelentŒsen visszaesett, a népautó már nem felelt meg a növekvŒ igényeknek, a típus tökéletesítése elkerülhetetlenné vált. Az utolsó Ford T-modell 1927 májusában került
le a szerelŒszalagról, ami után az amerikai közvélemény felfokozott érdeklŒdéssel várta az új gépkocsi megjelenését. A Ford A-modell kialakításában Galamb mellett Farkas is tevékenyen kivette a részét, az Œ munkája volt
a tengelykapcsoló, a váltó, a felfüggesztés és a fékek megtervezése. Ugyanakkor Harold Hicks munkatársával sikerült a T-modell motorját úgy átalakítania, hogy annak teljesítménye 25 lóerŒrŒl 40-re nŒtt. Az új autó óriási sikert
aratott, alig egy hónap alatt csaknem egymillióan adták le megrendelésüket
a vételárral együtt. Az A-modell hat karosszériatípusban készült és immáron
többféle színbŒl is lehetett választania a vásárlóknak. A Ford nemcsak
megŒrizte, hanem tovább erŒsítette vezetŒ helyét az amerikai autópiacon.
A harmincas évek elejére azonban a megnövekedett igények és a konkurencia nyomására szükségessé vált a Ford cégnek egy merŒben újfajta autó-
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val elŒrukkolnia. A generációváltás, amelyet a nyolchengeres, tetszetŒs külsejı és a kényes igényeket is messzemenŒen kielégítŒ V8-as típus megjelenése jelentett, fényesen sikerült. Mondanunk sem kell, hogy a Ford márka hírnevét öregbítŒ autó megalkotásában a magyar fejlesztŒmérnökök is derekasan
kivették a részüket. Az alváz és a futómı Farkas JenŒ és NÁDOR IMRE szakértelmét dicsérte, de Galamb József is számos konstrukciós elemét tervezte az
új „meseautónak”. Ez az autótípus számos karosszériaváltozatban került forgalomba, és az autózás hŒskorának legszebb darabjai között tartják számon,
nem csodálhatjuk hát, hogy a korabeli hollywoodi filmek leggyakoribb fŒszereplŒjévé vált.
Farkas sokoldalúságára vall, hogy a második világháború alatt részt vett a
B24-es bombázó egyes alkatrészeinek a tökéletesítésében is, és egy tankmotort is összeállított.
Farkas JenŒ nyugalomba vonulása után tanácsadóként még hosszú évekig
tette magát hasznossá a Ford vállalatnál, egészen 1963. február 24-én bekövetkezett haláláig.

Az elengáns külsejı Ford V8-as modell
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CSONKA JÁNOS
(1852–1939)

„Senki a tudományokban felsŒ polcra nem hág, ha a futó idŒvel okosan nem
él”– írta e fenti bölcs gondolatokat Apáczai Csere János (1625–1659) csaknem négyszáz évvel ezelŒtt. Csonka Jánosról, a magyar gépészet kiemelkedŒ
alakjáról bátran elmondhatjuk, hogy nem engedte maga fölött nyomtalanul
elrepülni az éveket. A korral nemcsak együtt haladt, hanem lépten-nyomon
siettette is a technikai haladást s a XIX–XX. század fordulóján a közlekedésben beköszöntŒ korszakváltásnak volt tevékeny részese. Állításunkat mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy utolsó szabadalmát már hajlott korában, 84
évesen nyújtotta be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz.
Csonka János 1852. január 22-én született Szegeden, Tsonka János „gépépítŒ” kovácsmester hetedik gyermekeként. Apja mıhelyében korán kialakult benne a gépek iránti vonzalom, ami azután egész életén végigkísérte. A
verseci elemi iskola és a gimnázium alsó négy osztálya elvégzését követŒen
egy ideig apja mellett tanulta a gépészeti mesterség fogásait, majd elŒször Szegeden, azután pedig Budapesten, a Magyar Államvasutaknál vállalt munkát.
A német és a francia nyelv ismerete arra ösztönözte Œt, hogy egy hosszabb
tanulmányutat tegyen Európa iparilag fejlettebb országaiban. Bécsben, Zürichben, Párizsban és Londonban dolgozott gépgyárakban, amely munkákkal egyrészt fenntartotta magát, másrészt a megszerzett technológiai ismeretekkel autodidakta módon bŒvítette tudását. Párizsban alkalma nyílt megszemlélnie Lenoir világítógázzal mıködŒ motorját, és felismerte abban a
belsŒ égésı motorok jövŒbe mutató jelentŒségét.
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A világ elsŒ üzemanyag-porlasztója, Csonka János és Bánki Donát szabadalma

Csonka János külföldön tartózkodott, amikor a Mıegyetem pályázatot
hirdetett tanmıhelyének vezetŒi állásába. Hazasietett s Œ is megpályázta a
mıvezetŒi megbizatást, amit el is nyert. Ekkor ugyan még csak 25 éves, de
már világlátott, gazdag mıszaki tapasztalatokkal rendelkezŒ fiatalember volt,
s rövidesen bizonyítékát adta, nem alaptalanul szolgált rá a bizalomra. Az
egyetem vezetésével sikerült olyan egyezségre jutnia, hogy a maga költségére alkalmazottakat tarthatott, aminek fejében engedélyezték számára a tanmıhely gépeinek saját kísérleti célokra való használását.
Csonka János elsŒ figyelemre méltó mıszaki alkotása 1879-re datálható,
amely évben egy külföldrŒl beszerzett és addig tökéletlenül mıködŒ gázmotort épített át. Ezen több eredeti fejlesztést hajtott végre, s az a továbbiakban
már kifogástalanul üzemelt. Ez a motor tekinthetŒ az elsŒ magyar gyártmányú, négyütemı, szelepes vezérlésı gázmotornak. Ezt a gázmotort azonban
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még nem szabadalmaztatta,
a következŒt, az 1882-ben elkészült vegyesüzemı gáz- és
petróleummotort azonban
igen.
Csonka János eredményes
munkásságának hamar híre
ment, így került kapcsolatba
a Ganz-gyár fiatal mérnökével, BÁNKI DONÁTtal, akivel
azután szabadalmak és újítások egész sorát nyújtották
be, közöttük a legjelentŒsebbet: a karburátorról szólót.
Ezt a leleményes szerkezetet
Csonka János motoros triciklije
– amelyrŒl túlzás nélkül állítható, hogy leginkább ez segítette elŒ az automobilok robbanásszerı elterjedését – 1990-ban a párizsi világkiállításon is bemutatták. Ezen akkor már tıszabályozás, féklevegŒ-bevezetés és pillangószelep is megtalálható volt. Egy külön kis tartályból az üzemanyag-porlasztóval „benzinköddé” alakított formában jutott az égéstérbe,
ugyanakkor a kis tartályban lévŒ üzemanyag állandó szintjét egy tıszelepet
mozgató úszóka biztosította. Az ilyen ötletes szerkentyıkre szokták azt mondani, hogy nagyszerısége az egyszerıségében rejlik.
Azt követŒen, hogy Bánki Donát a Mıegyetemre került tanszékvezetŒ tanárnak, közös fejlesztést és kutatást már nem folytattak, jóllehet barátságuk
és együttmıködésük továbbra sem szınt meg. A továbbiakban Bánki inkább
a hidraulikával, míg Csonka a motoros jármıvekkel kezdett foglalkozni, bár
tervezett és készített számos mıszert és mérŒberendezést, amelyek közül
nem egy külföldre is elkerült. Az automobilok bıvkörébŒl azonban már nehezen szabadult.
Az elsŒ általa tervezett motoros jármı, egy háromkerekı motoros tricikli
volt, amelyet a levélbegyıjtŒ postások számára a Ganz-gyár kezdett el gyártani. A motoros kerékpárt az 1906. évi londoni kiállításon is bemutatták, s a
gépek minŒségére jellemzŒ, hogy 25 évig álltak a Posta szolgálatában.
Négy évvel késŒbb a Magyar Posta csomagszállító autó megtervezésére kiírt nemzetközi pályázatát Csonka János konstrukciója nyerte meg. Az elsŒ szé-
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Csonka János „Doxa” autója

riában 8 darab autójának legyártására került sor, majd miután megbízhatóságuk beigazolódott, az elkövetkezendŒ néhány évben a folyamatosan fejlesztett
változatokból mintegy százat szereltek össze. A magyar gépipar történetében
Csonka Jánost a magyar autógyártás elindítójaként is tisztelhetjük. A Csonkaféle autókban négyütemı, négyhengeres, vízhıtéses motorok kaptak helyet,
amelyek gyújtását Bosch-féle nagyfeszültségı gyertyák biztosították. Az automobilok sebváltóval és differenciálmıvel voltak ellátva, az 1908-tól gyártott típusokba pedig már vezérelt szelepekkel készült motorok kerültek. A magyar
autó külföldön is felkeltette a szakemberek figyelmét, sŒt tekintélyét növelte,
hogy nemzetközi versenyeken is jól szerepelt. Csonka János autóinak a sikere
idŒvel egy magyar automobilgyár megalapításának a lehetŒségét is felvetette,
ez az álom végül is anyagi okok miatt nem valósult meg.
A csomagszállító autók mellett Csonka János személygépkocsikat is tervezett, amelyekbŒl számos magánmegrendelésre készült. Az 1909-ben született,
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Csonka János saját tervezésı autójának volánjánál

mutatós, könnyı automobilján kardánhajtást alkalmazott, és a motor, valamint a sebességváltó szekrény egy tömbbe volt építve. JellemzŒ, hogy a Csonka János által készített autókat megbízhatóságuk után „Doxa-autók”-nak nevezték.
Csonka János igen sokoldalú gépkonstruktŒrnek bizonyult. Csak néhány kiragadott példa alkotásai közül: Ã tervezte és állította össsze az elsŒ hazai kompresszoros motort, de készített motorokat csónakokba, bányamozdonyba, sínautóba, tızoltóautóba is. Gépkocsikon kívül még autóbuszt is épített. Ã alkalmazta elsŒként a motorgyártásban az alumíniumot, és Œ állította össze az automobilizmussal kapcsolatos elsŒ magyar szakszótárt.
Bár Csonka Jánosnak nem volt mérnöki szakképzettsége, a szakma
olyannyira megbecsülte Œt, hogy nyugdíjaztatása elŒtt, 1924-ben a Mérnöki
Kamara feljogosította a gépészmérnöki cím használatára.
Nyugalomba vonulásakor már 73 éves volt, de az alkotóvággyal teli s szellemi frissességének teljes birtokában lévŒ Csonka János egy percig sem gondolt arra, hogy hátralévŒ évei tétlenségben teljenek. Budán, a Fehérvári úton
egy takaros mıhelyt rendezett be, s Béla, valamint János nevı gépészmérnök
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fiával családi vállalkozást indított. A megrendelések özöne azonban csakhamar további alkalmazottak felvételét, majd a mıhely bŒvítését tette szükségessé. Még a világgazdasági válság sem törte meg a vállalkozás lendületét, sŒt
1938-ra az alkalmazottak száma elérte a háromszázat. Elkerülhetetlenné vált
egy korszerı gyár felépítése, amelynek tervezését építészmérnök fia, Csonka Pál vállalta magára. Az építkezés megkezdését azonban Csonka János
már nem érte meg. Hirtelen jött betegsége rövid ideig tartott, s 88 éves korában, 1939. október 27-én visszaadta lelkét TeremtŒjének.
A Csonka-gépgyár 1941-ben épült fel, s nem kevés hírnevet vívott ki magának a világban.
Csonka János, lankadatlan szorgalmával, a gépészeti szakma iránti elkötelezett magatartásával, talán tudatosan, talán nem, mindenesetre megfelelŒen
elŒkészítette és megtermékenyítette a talajt, amelyben a belehulló mag egykönnyen gyökeret ereszt s egészséges gyümölcsı, erŒs fává növekedik. Munkásságát két gépészmérnök fia, János és Béla, apjuk nevéhez méltó módon
folytatta, s a mikrokarburátor feltalálóiként – nomen est omen – tovább gyarapították mind a Csonka név, mind a magyar gépipar dicsŒségét.
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BÁNKI DONÁT
(1859–1922)

A babérkoszorú az ókortól napjainkig a gyŒztesnek kijáró legnagyobb megtiszteltetés kifejezési formája. A babérfa levele télen is zöldell, ezért a hervadhatatlanság és az örök élet szimbóluma mellett idŒvel a dicsŒség és a gyŒzelem
jelképévé is vált. Ha minden egyes tudományos-mıszaki sikeréért képzeletben
csak egy-egy babérlevelet osztanánk ki Bánki Donátnak, akkor is leginkább egy
botanikai gyıjteményhez lenne hasonló a fejét övezŒ koszorú.
Bánki Donát a Bakony egy kis falujában, Bakonybánkon látta meg a napvilágot, 1859. június 6-án. Elemi és középiskolai tanulmányait részben magánúton végezte, és Pápán vizsgázott. Az érettségit Budapesten, a fŒreálban szerezte meg, majd a Mıegyetem gépészmérnök-hallgatója lett. Már egyetemista korában megmutatkozott kivételes érzéke a gépek iránt: a gázmotorokról
írt szakdolgozatával elnyerte az egyetem pályadíját. Bánki Donát 1882-tŒl a
Ganz és Társa VasöntŒ- és Gépgyár gépkonstruktŒre, késŒbb fŒmérnöke. Az
Európa-hírı Ganz-vállalat vezérigazgatója, Mechwart András, aki maga is jeles gépészmérnök és feltaláló volt, gázmotorok átszerkesztésével bízza meg
az ambiciózus gépésztalentumot, Bánki Donátot. A gáz- és petróleummotorok mellett már egyre többeket foglalkoztatott a benzimüzemı hajtómıvek
problémája, de a különbözŒ megoldások korántsem bizonyultak tökéletesnek. Így a feladat nemcsak izgalmasnak ígérkezett, hanem egyszersmind kihívást is jelentett a fiatal mérnök számára. Bánkinak tudomására jutott, hogy az
akkor már elismert motorkonstruktŒr, CSONKA JÁNOS is ezen probléma megoldásán munkálkodik, éspedig a Mıegyetem gépmıhelyének vezetŒjeként.
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Hozzá szegŒdött, s hamarosan találmányok és szabadalmak egész sora igazolta,
hogy a kiváló elméleti tudással rendelkezŒ Bánki és
a nagyszerı gyakorlati érzékkel megáldott Csonka
egymást kiegészítve milyen
kivételes párost alkottak.
GyümölcsözŒ munkájuk a
magyar
robbanómotorgyártás legfényesebb korszakát jelentette. Együttmıködésük eredményeként
1888-ban jelent meg elsŒ
szabadalmuk, az Újítás gázgépeknél és az Újítás gáz- és
petróleummotorokon, majd
egy évvel késŒbb a Gáz- és
petróleumkalapács. Világhírnevüket azonban az 1893.
február 11-én bejelentett, de
az iktatás napján már kész
Bánki–Csonka egyhengeres, négyütemı motorja,
amely a világ elsŒ karburátorával mıködött
szerkezetként létezŒ szabadalmukkal alapozták meg,
amely az Újítások petróleummotorokon megnevezést viseli. Ebben van szó elŒször a világon a karburátorról, amely azután a benzinmotorok nélkülözhetetlen szerkezeti elemévé vált. Az idevágó szakirodalomban sokáig azt a német Maybachot emlegették a karburátor feltalálójának, aki a Bánkiékhoz hasonló megoldásra jutott,
de a szabadalmi bejelentések idŒpontjainak egybevetése egyértelmıen tisztázta, hogy a magyar feltalálók fél évvel megelŒzték Œt. (Maybach hazájában,
Németországban nem is kapott szabadalmat a találmányára, éppen a Bánki–Csonka szabadalmi védettség miatt!)
A karburátor, azaz a porlasztó elvét Bánki és Csonka az alábbi módon írta le: „Gépünknél a táplálás petróleum-szivattyú nélkül történik, amennyiben
az egy-egy hengertöltéshez való petróleum mennyiségét a gépbe szívott levegŒ
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Az 1893. febr. 11-én kelt „Újítások petróleummotorokon” c. Bánki–Csonka-szabadalom...

...és a hozzá tartozó karburátor rajza
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magával ragadja. A nyílás, melyen a petróleum beömlik, állandóan nyitva van,
miért is a sebesség szabályozásának a levegŒszívás megakadályozásával kell
történni...” KésŒbb a karburátort Petróleum motor etetŒkészüléke néven külön is szabadalmaztatták. A nagy ötlet állítólag akkor pattant ki a két feltaláló agyából, amikor együtt hazafelé sétálva a Múzeum-kert sarkánál meglátták, hogy egy virágárus leány fúvókás permetezŒvel frissíti fel portékáját. Az
elsŒ változatot még aznap kidolgozták, s napokon belül megszületett az elsŒ
karburátor prototípusa. Ennek a látszólag egyszerı szerkezetnek a segítségével sikerült megoldást találni a motorok egyenetlen járásának és az üzemanyag szabályozott formában történŒ betáplálásának problémájára. Ugyanis
sem a petróleum, sem a benzin nem alkalmas folyékony halmazállapotban
motorok energiatáplálására, elŒbb porlasztani kell Œket. Erre a célra számosan próbálkoztak megfelelŒ módszert kitalálni, azonban egyetlen eljárás sem
bizonyult kielégítŒnek. A mechanikus megoldások közül említést érdemel az
az eljárás, amely során egy benzinbe merülŒ kefe forgása porlasztotta apró
cseppekké a hajtóanyagot, ám ennek hatásfoka függött a fordulatszámtól,
nagy volt a térigénye és a porlasztás minŒsége sem érte el a kívánt mértéket.
A másik, ún. gŒzölögtetŒ eljárás lényege az volt, hogy a benzintartály folyamatos melegítésével (többnyire a kipufogógáz hŒjével) intenzív párolgásra
késztették a hajtóanyagot, s az a levegŒvel keveredve szolgáltatta a robbanóelegyet. A számos változat ellenére ezek a berendezések sem bizonyultak életképesnek, ugyanis legnagyobb hátrányuk abban rejlett, hogy nem tudtak alkalmazkodni a motor változó üzemmódjához.
A két feltaláló a Ganz-gyárral kötött korábbi szerzŒdése értelmében a szabadalmával nem rendelkezhetett szabadon, ugyanis az értékesítési jog a vállalatot illette. Ugyanakkor a Ganz nem látott nagy jövŒt a benzinmotorokban, és nem fizette be a szabadalmi védettséget biztosító díjakat. A porlasztó közkinccsé vált anélkül, hogy akár a feltalálók, akár a magyar gépgyártás
bárminemı hasznot profitálhatott volna belŒle.
A Bánki–Csonka motorokat a Ganz sorozatban gyártotta, eközben a két
feltaláló külön szabadalmakat is bejelentett. Bánki Donát 1894-ben alkotta
meg nagynyomású robbanómotorját, amelyet 1898-ban tovább tökéletesített
vízbefecskendezéses hıtéssel. Bánki valamennyi szabadalmát elméleti kutatásokkal támasztotta alá, s az ezekbŒl megírt dolgozatai alapvetŒ jelentŒségıek voltak a motorok mıszaki fejlesztésében. Ã az, aki elsŒként állapította meg, hogy a benzin- és petróleummotorok hatásfoka vízbefecskendezéssel megnövelhetŒ. Eredményei elismeréseként két alkalommal is meg-
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kapta a Magyar Mérnök és Építész Egylet Hollán-díját, 1899-ben pedig a szokásos pályáztatás mellŒzésével kinevezték a Mıegyetem Gépszerkezeti Tanszéke tanárának. A következŒ évben pedig elfoglalja a Hidraulika és Hidrogépek Tanszék tanszékvezetŒi állását. 1911-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezŒ taggá választja.
Tudományos értekezései, szabadalmai változatlanul nagy számban láttak
napvilágot, melyek sorából külön ki kell emelni az Energia-átalakulások folyadékokban címı könyvét, amely több kiadást is megért, és német nyelvre is
lefordították. Vílághírnévre a karburátoron
kívül vízturbina-találmányával tett szert,
amelyet 1916-ban szabadalmaztatott, és amely
mindmáig az Œ nevét viseli. Az új turbinatípus
a kettŒs átömlés elvén
épült meg, amelynek lényege, hogy a kerékkoszorún kétszeresen átömlŒ víz kettŒs hasznosítást tesz lehetŒvé, növelve a teljesítményt.
Nem elhanyagolható
szempont, hogy az igen
szellemes megoldású
A Bánki-féle turbina sematikus rajza
turbina viszonylag könynyen és olcsón megépíthetŒ, és az adott helyszíni körülményekhez (vízmagasság, vízhozam) könnyen
alakítható. Az idevágó szaktanulmányok és az energetikusok véleménye szerint
a Bánki-féle turbinákkal számos fejlŒdŒ ország energetikai gondjai lennének
enyhíthetŒk.
Bánki hazafiságára jellemzŒ, hogy elsŒrendı feladatának tartotta, a tudományos kutatás mellett, a hazai egyetemi képzés színvonalának emelését, a
magasan szakképzett mérnökgeneráció kinevelését. Ezért került sor arra,
hogy a világhírı zürichi Stodola professzor kecsegtetŒ ajánlatát hazafias kötelességére hivatkozva szelíden elhárította magától.
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Bánki Donát életútja során olyan teljesítményt mutatott fel, melyet méltatnunk érdemes. A mıszaki tudományok iránti elkötelezettsége nem csak
kora nemzedékének volt pédamutató; az utána következŒ generációk számára sem maradhat érdektelen. E kíváló férfiú 1922. augusztus 1-jén hunyt el
Budapesten. Közkedveltségét mutatta, hogy tanítványainak százai kísérték
végsŒ nyughelyére.
Bánki Donát jellemrajzának találóbb és jobb összefoglalását felesleges
erŒlködés lenne keresni, mint ahogy azt barátja és pályatársa, az ESSE névre keresztelt karburátor feltalálója, Schimanek Emil fogalmazta meg: „Jellemeznem kellene Bánkit, a tudóst, a zseniális gépkonstruktŒrt, a kitınŒ tanárt,
a kiváló szakírót, a mintaszerı kollégát és last not last: a nemes lelkı embert,
az Œszinteségnek és igazságosságnak ezt a melegszívı apostolát, akit követendŒ
példaként állíthatunk arra a piedesztálra, amelyen csak az ország legjobbjainak van helye.”
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SCHIMANEK EMIL
(1872–1955)

Ma, a közvetlen befecskendezésı benzinmotorok és az egyre nagyobb teret
hódító dízelhajtómıvek korában is még százmilliószámra mıködnek klasszikus karburátorok, melyeknek elvi alapjai nem sokban különböznek attól,
amelyet Bánki Donát és Csonka János világhírı magyar feltalálók szabadalmaztattak 1893. február 11-én. A karburátor az azóta eltelt immáron 110 esztendŒ óta sokat tökéletesedtek annak a rengeteg újításnak köszönhetŒen,
amelyeket sok száz gépészmérnök és motorkonstruktŒr nyújtott be szerte a
világon. Közülük is kiemelkedŒt alkotott a Mıegyetem professzora, Schimanek Emil, tovább öregbítve a magyar mérnökök jó hírnevét a világban. A szóra és tollra egyformán termett tudós professzor találmányai közül az ESSE
karburátor lett a leghíresebb, de jelentŒsnek mondható a hatütemı dízelmotor újítása is.
Schimanek Emil 1872. november 23-án született Budapesten. Mıegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Berlinbe utazott szakmai tanulmányútra. Onnan hazatérve a Ganz-gyár fŒmérnöke lett, majd 1900-ban, azaz 27 évesen a Mıegyetem nyilvános rendkívüli tanárává, 1902-ben pedig a gépszerkezettani tanszék nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Szinte ezzel egy idŒben
nevezik ki a gépészmérnöki osztály dékánjává, majd 1923-ban megválasztják a
Mıegyetem rektorává. Nem érdektelen megjegyeznünk, hogy diákja volt többek közt a késŒbb világhírıvé lett tudós, KÁRMÁN TÓDOR, a rakétatechnika atyja, aki mindig meleg szavakkal emlékezett meg tanáráról. SŒt, Kármán Tódor
egy ideig Bánki Donát és Schimanek Emil mellett végezte elsŒ kutatómunká-
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ját a dugattyús gépek szelepeinek kopogására vonatkozóan.
A meredeken felfelé ívelŒ
karriert látva még azok is
rendkívüli képességı embert
sejtettek Schimanek Emil
személyében, akik addig semmit sem ismertek tudományos munkásságából. Mıszaki eredményeibŒl, még ha felületesen tallóznánk is, olyan
tekintélyes lista kerekedne ki,
melynek taglalására e helyen
nem vállalkozhatunk; kénytelenek vagyunk néhány kiragadott példával beérni, sokrétı és igen termékeny
Az ESSE karburátor
mıködését illusztrálandó.
Schimanek Emil munkássága elsŒsorban emelŒgépek és kalorikus gépek (hŒerŒgépek, hıtŒgépek) elméleti, tervezési és konstrukciós kérdéseire terjedt ki, de számos nagy iparvállalat részére is tervezett erŒmıvet és hıtŒtelepet (pl. szakértŒként Œ irányította a bánhidai erŒmı megépítését). Ã tervezte az elsŒ magyarországi
pneumatikus elevátort, ismert találmánya a nevét viselŒ hatütemı dízelmotor, és az az újítása, amellyel a dízelmotorok hatásfokát lehet növelni a befecskendezett gázolaj elŒmelegítésével. Tervezett üzemanyag-szabályozót és
generátor-gázmotort, foglalkozott a repülŒmotorok állandó gáznyomását biztosító berendezéssel és még hosszasan sorolhatnánk. Mi most csak azt a találmányát ismertetjük röviden, amely a szakirodalomban az ESSE karburátor néven vált ismertté.
A benzinmotoroknak egészen a közelmúltig nélkülözhetetlen eleme volt
a porlasztó, amelynek elsŒdleges feladata az volt, hogy a motorok változó fordulatszámával összhangban mindenkor a megfelelŒ, pontosabban a lehetŒ legjobb benzin-levegŒ keveréket állítsa elŒ és juttassa a munkahengerbe. Ahogy
egyre tökéletesedtek az autómotorok és ugrásszerıen megnŒtt a teljesítményük, a porlasztókat a megnövekedett igényeknek megfelelŒen kellett módosítani. Egyre-másra jelentek meg a különféle karburátorváltozatok, s már
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a harmincas évek
elején több mint száz
autógyártó cég kínálta a saját fejlesztésı porlasztóját a
felhasználóknak. A
porlasztók többségében a kívánt eredményt a levegŒ fŒáramának szabályozásával vagy pótlevegŒs kiegyenlítŒvel
próbálták elérni, de
elŒfordultak olyan
típusok is, amelyekben az üzemanyag
áramlását fékezŒ
technikai megoldáAz ESSE karburátor metszeti rajza
sok kerültek beépítésre.
Schimanek Emil szakított a sablonos elképzelésekkel, és egy merŒben új
rendszerı porlasztót tervezett, amelynek egy mondatban összefoglalható lényege, hogy az ESSE karburátor keverŒterében üzem közben állandó a levegŒ
áramlásának a sebessége és független a motor fordulatszámától. A Schimanekféle porlasztó mıködésének részletes ismertetése annak bonyolultsága okán
igen terjedelmes értekezésben lenne csak lehetséges, és a nyakatekert szakkifejezések garmadája feltehetŒen eleve elriasztaná a tisztelt olvasót a könyv
további olvasásától, így ettŒl inkább eltekintünk. Aki azonban mélyebb ismeretekre vágyik e mıszaki kérdésben, az ajánlott szakirodalomban talál kedvére való forrásmunkát.
Schimanek Emil a szóban forgó karburátorral már az elsŒ világháború
után kezdett foglalkozni, és részszabadalmai közül a legelsŒt 1920 júliusában
nyújtotta be. A teljes porlasztóját 1926 szeptemberében szabadalmaztatta. A
sikeres laboratóriumi mérések után öt darabot átadott a budapesti Autótaxi
vállalatnak kipróbálásra. Az eredmények olyannyira kedvezŒnek bizonyultak, hogy újabb 150 taxiba szereltek ESSE karburátort, majd néhány példány
külföldön is bemutatásra került. A karburátor elŒnye legfŒképp abban nyil-
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vánult meg, hogy a motorok jól gyorsultak és lényegesen lecsökkent a fogyasztásuk. Az Autó címı folyóirat 1927. május 1-jei számában arról számol be,
hogy Milánóban egy mıszaki bizottság összehasonlító kísérleteket tett Fiat-, Solex-, Cozette- és Schimanek-féle karburátorral. A bizottság jelentése szerint
a Fiat 509 autó üzemanyag-fogyasztása az imént felsorolt karburátorokkal 100
kilométeren az alábbi módon alakult: Fiat (9,45 l), Solex (8,50 l), Cozette (7,90
l), Schimanek (6,50 l).
A porlasztó egyedüli hátránya volt, hogy csak szakképzett ember tudta beszabályozni, így ha azt a laikus sofŒrök tisztogatáskor szétszedték, maguk képtelenek voltak beállítani. Elterjedését azonban mégis a nagy világgazdasági
válság akadályozta meg, akkor ugyanis sem autót, sem karburátort nem vásárolt senki. A válság elmúltával pedig megjelentek a piacon az olcsó karburátorok, így az ESSE porlasztó rövid pályafutása után mint technikatörténeti érdekesség maradt csak meg. Schimanek Emil tudományos munkássága
elismeréséül 1941-ben megkapta a mıszaki doktori címet, 1942-ben pedig
Corvin-lánccal tüntették ki. Az oktatás, a laboratóriumi kutatások mellett jutott ideje több társadalmi tisztség betöltésére is, egyebek között mint az egyetemek képviselŒje tagja volt a SzékesfŒvárosi Törvényhatósági Bizottságnak
is, de Œ alapította a Széchenyi Tudományos Társaságot is, amelynek célja a természettudományi kutatások támogatása volt.
Ha azt mondjuk, hogy Schimanek Emil bámulatosan sokoldalú tudós férfiú volt, nem tettünk mást, mint elismételtünk egy közhelyet, de kifejezŒbben,
tömörebben aligha lehetne jellemezni tartalmas életútját, amely a tudós 1955.
szeptember 1-jei elhunytával ért véget Budapesten.
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FEJES JENÃ
(1877–1952)

„Megszoktuk már, hogy számos forradalmi fontosságú találmányról, amelynek híre messze földrŒl érkezik, kiderül, hogy magyar ember zsenialitása teremtette meg. Mérnökök, vegyészek, konstruktŒrök kénytelenek kivándorolni, tehetségüket idegen országok vállalkozóinak szolgálatába bocsátani. A
mostani világban csak keveseknek sikerül a saját hazájában gyümölcsöztetni
munkájukat és találmányaikat. Ezek közül a kevesek közül való Fejes JenŒ gépészmérnök, aki a benzinmotorok terén a technológiai eljárások olyan formáit alkalmazta, melyek gyökeresen megváltoztatták az eddigi gyártási alapokat.
E szabadalmaztatott technológiai eljárások lényege abban áll, hogy az összes
vas-, acél- és alumíniumöntvényeket hidegen megmunkált és autógén vagy
elektromos úton összehegesztett vaslemezekkel helyettesíti...” (Ma Este, 1925.
július 4.)
Az új magyar találmányról tudósító korabeli lapból kiragadott fenti példa jól
illusztrálja, mily elkeseredetten vette tudomásul a közvélemény a tudós értelmiség kivándorlását, s mily lelkendezve számoltak be egy-egy szenzációsnak
ígérkezŒ találmányról, amelynek megvolt a reménye, hogy otthon leljen gazdára s majdan ott is kamatozzon. Ne feledjük, az elsŒ világháború utáni években
vagyunk, egy kifosztott, tönkretett, megcsonkított országban.
A cikk valós tényeket állított, Fejes JenŒ valóban nagy horderejı találmánya
nemcsak a hazai közvélemény, hanem a külföldi autóipar figyelmét is felkeltette. A honfiúi buzgalommal átitatott cikk szerzŒje azonban rossz jósnak bizonyult:
Fejes JenŒnek sem sikerült nagyszerı találmányával világot hódítania.
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Fejes JenŒ elsŒ autója 1922-bŒl

Fejes JenŒ 1877. december 18-án született Budapesten. Korábbi életútjának, családi körülményeinek részleteit homály fedi, élettörténetét 1896tól ismerjük jobban, amikor megszerezte oklevelét Budapesten a felsŒ ipariskola gépészeti tagozatán. Katonai szolgálata után a budapesti Fegyvergyárban szerezett állást, ahol BÖSZÖRMÉNYI JENÃ és SCHIMANEK EMIL
munkatársaként részt vett az elsŒ magyarországi dízelmotorok gyártásának
elŒkészítésében. 1902-tŒl Le Havre-ban, a Westinghouse franciaországi leányvállalatánál dolgozott, ahol több magyar konstruktŒrrel együtt (Böszörményi JenŒ, ÁRPÁD GYULA, FÁBIÁN LÁSZLÓ) közremıködött a híres
Westinghouse autó megtervezésében és gyártásának megindításában. 1909ben hazatért Magyarországra, és elvállalta az Aradon nem sokkal azelŒtt
alapított Magyar Automobilgyár Rt. Westinghouse Rendszer vállalat szerelŒmıhelyének irányítását. Pár évvel késŒbb azonban visszatért Budapestre, ugyanis felkínálták neki a Magyar Általános Gépgyár Rt. autóosztályának vezetŒi posztját.
A már több mint egy évtizedes konstruktŒri tapasztalatokkal a háta mögött nagy lendülettel vágott neki egy túraautó megtervezésének. 1913-ra el is
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készült a MÁG 25 LE-s
gépkocsi, amely még abban az évben aranyérmet
nyert a Tátra–Adria nemzetközi autóversenyen. A
nemzetközi szakmai körökben is nagy figyelmet
felkeltŒ kocsi sorozatgyártására azonban nem
kerülhetett sor a világháború kitörése miatt. A
gyár hadicélokra termelt,
s átállt repülŒmotorok és
repülŒgépek gyártására.
VélhetŒen ettŒl az
idŒszaktól számíthatjuk,
hogy Fejes JenŒ egészen
új felfogásban kezdte a
konstrukciós problémákat megközelíteni.
A repülŒgépeknél minden kilogramm számított,
A Fejes-féle hegesztett hengerblokk szabadalma 1923
novemberébŒl
ezért a lehetŒ legkisebb
tömegıre kellett mind a
motorokat, mind a vázat szerkeszteni. Ezért a repülŒmotorokban a hengerek vízköpenyét vékony lemezbŒl alakították ki, amivel jelentŒs súlycsökkenést lehetett elérni. A gépkocsik esetében, ahol a súlytöbblet nem számított,
ugyanez a köpeny öntöttvasból készült. Írásos dokumentumokban találni arra utalást, hogy Fejes JenŒ már 1917-ben bemutatott egy 20 lóerŒs acéllemezes motort, amilyet addig sehol a világon senki sem próbált meg készíteni. ErrŒl a motorról a korabeli beszámolókon kívül, melyekben a „zseniális” jelzŒ
sem volt ritka, sajnos nem sok mindent tudni. Így azt sem, hogy a szóban forgó motornak mely részei készültek acéllemezbŒl. Ellenben a késŒbbiekrŒl
már több ismeretünk van, azokról ugyanis bŒvebb irodalom, szabadalmak állnak rendelkezésünkre, mi több, a Fejes-féle automobil gyártására Angliában
vállalatot hoztak létre, és néhány prototípust össze is szereltek. De ne vágjunk az események elébe!
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Fejes JenŒ 1918 februárjában felmondott korábbi munkahelyén, és a Ganz
Fiat Magyar RepülŒgépmotor-gyár igazgatója lett. A háború végéig még feszített tempóban termeltek a gyárak, de az összeomlást követŒ zırzavaros politikai helyzet, a Tanácsköztársaság hónapjai, majd a békediktátumot követŒ
gazdasági csŒd teljes bénultságot idézett elŒ Magyarországon. A tehetséges
mérnökök jobb lehetŒség után nézve többnyire külföldre emigráltak, a nyersanyagforrások túlnyomó része és a szellemi potenciálnak is egy jelentŒs hányada országhatáron kívülre került, elnéptelenedtek a gyártelepek, sorra zárultak be az üzemek kapui, közöttük a Ganz Fiat gyáré is. És ebben az áldatlan és kilátástalannak tınŒ helyzetben Fejes JenŒ 1921 szeptemberében szabadalmat nyújtott be „Gyorsjáratú égési motor, különösen mindennemı
jármıvekhez és gazdasági gépekhez és eljárás annak elŒállítására” megnevezésı találmányára, amely elfogadást nyert és a 4567 számot kapta (tiszta sor).
A szabadalmi leírás tartalmazza találmányi ötlete mibenlétét, a lemezidomok
készítésének módját, valamint összehasonlítja az öntvénybŒl készült motorblokkot a lemezszerkezetıvel, amelybŒl az derül ki, hogy szilárdsága legalább olyan jó, mint a hagyományosé, javítása könnyebb és a mintegy 30%-os
anyagmegtakarításnak köszönhetŒen elŒállítása is gazdaságosabb. Találmányának lényege, hogy a motort hidegen megmunkált, hegesztett acélleme-

Fejes-féle lemezalváz 1925-bŒl
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Fejes-postaautó az 1920-as évek második felében

zekbŒl állította össze, amelyre mindaddig nem volt példa. Azonban Fejes
JenŒ itt nem állt meg, hanem a rá következŒ évben a „Jármıalváz, különösen automobilokhoz, és eljárás annak elŒállítására” címen újabb találmányával kopogtatott be a szabadalmi hivatalba. Fejes, lévén gyakorlati konstruktŒr,
jól látta, hogy az általánosságban elterjedt nyílt „U” profilokból szegecseléssel készült alvázkeret nem eléggé merev, csavarodás esetében a karosszéria
és az alváz közötti kötŒelemek egykönnyen kilazulnak, eltörnek. Szabadalmáról így tájékoztat: „Az alváz hideg eljárásban kiszabott, sajtolt és autogénhegesztett zárt profillal készül. ElŒnye az eddig használatos alvázakkal szemben abban áll, hogy elŒállítása kis berendezést kíván, miután a kiszabás és sajtolás hidegen történik, azáltal pedig, hogy a tartó zárt profillal bír, már aránylag kis húsvastagság, tehát csekély súly mellett nagy inercianyomatékot, vagyis
szilárdságot érünk el...”
Fejes JenŒ további, csaknem egy tucat szabadalma ugyanúgy a lemezautó
részeire vonatkozott, majd 1922-ben létrehozta a Magyar Lemezmotorgyárat, melyet a következŒ évben részvénytársasággá alakított. Célja egy „Fejesféle lemezautó” megtervezése és elkészítése volt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy általa mind a hazai, mind a külföldi piacon jelenlévŒ ismert típusokkal sikerrel konkuráljon. A részvényjegyzés nagyon jól indult, kiváló mér-
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nököket tudott megnyerni a vállalkozáshoz, s a gyártáshoz szükséges szerszámgépek jó részét is sikerült a honvédségtŒl megvásárolnia vagy bérbe vennie. A minden tekintetben magyar gyártmányú Fejes-autó néhány prototípusa még 1923-ban elkészült, amelybŒl tesztelés céljából kapott a honvédség is.
A próbajáratok eredményesnek bizonyultak, s a cég elérkezettnek látta az
idŒt, hogy külföldön is bemutatkozzanak az új felépítésı autóval. Párizsban
és Londonban is kiállításra kerültek a Fejes-féle autók.
Londonban igen nagy visszhangja volt a bemutatott autónak, a napilapok és
a szaklapok egymás után cikkeztek róla. Autóklubok megbízottjai és szakértŒi
csoportok egy sor tesztelést végeztek a jármıvel, amelyek kedvezŒ eredményei odáig vezettek, hogy 1926 júliusában megalakult a The Fejes Patents
Syndicat Ltd., a magyar feltaláló szabadalmainak az értékesítésére. 1927-ben
pedig létrejött a The Ascot Motor Manufacturing Co. Ltd gyártó cég LondonLetchworth székhellyel, amely a lemezautókat Ascot márkanéven kívánta immáron sorozatban gyártani. A The Motor folyórirat 1927. szeptember 27-i számában arról lehet olvasni, hogy néhány darab Ascot típusú autó már forgalomban van, a termelés teljes beindításához azonban még egy-két évet várni
kell. A siker karnyújtásnyira volt, a világgazdasági válság azonban meghiúsította ennek a szép álomnak a beteljesülését. IdŒközben odahaza is rosszra fordult a helyzet. A pénz rohamos elértéktelenedése következtében a részvényes
bank pénzügyi nehézségekkel birkózott, a befektetŒk elbizonytalanodtak,
megrendelések nem érkeztek a gyárba, és pénzügyminisztérium a honvédelmi minisztérium támogató ajánlásai ellenére sem volt hajlandó kölcsönt folyósítani a Magyar Lemezmotorgyár Rt.-nek. A csŒd elkerülhetetlenné
vált. A szabadalmi díjakat Fejes nem tudta tovább fizetni, így azok az 1930as évektŒl bárki számára szabadon hozzáférhetŒvé váltak. Ennek ellenére
hosszú évtizedekig senki sem porolta le ezt a régi elgondolást. Az 1980-as
években a United States Steel katalógusában mint tömegmegtakarító eljárást
ajánlotta az autógyártóknak az acéllemezek széles körı alkalmazását. A ma
autógyártása elképzelhetetlen a sajtolt acélidomok alkalmazása nélkül, igazolva, hogy Fejes JenŒ csaknem nyolcvan évvel ezelŒtti ideája életképes volt.
A feltaláló Fejes JenŒ a továbbiakban mint mıszaki tervezŒ kereste kenyerét. 1952. január 29-én hunyt el Budapesten.
A lemezmotor olyan félben maradt, keret nélküli festményhez hasonlítható, amely örökre befejezetlenül „árválkodik” az alkotó állványán.
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JÁNOS VIKTOR
(1891–1965)

Egy francia vállalkozó, bizonyos Darracq 1907-ben autógyártó céget alapított
Olaszországban, amely azonban hamarosan tönkrement. A milánói székhelyı vállalatot egy üzletemberekbŒl álló csoport vette át elŒzŒ tulajdonosától, és Anonima Lombarda Fabbrica Automobilinek (ALFA) keresztelve újjáélesztette. Az üzem azonban 1915-ben ugyancsak csŒdöt jelentett, s ezt követŒen a tulajdonjogát Nicola Romeo, nápolyi mérnök és vállalkozó szerezte meg. Így indult az Alfa Romeo története.
A gyár az elsŒ világháború alatt elsŒsorban az állami és katonai megrendeléseknek köszönhetŒen jelentŒs mértékben bŒvítette termékeinek
a körét, és hamarosan az olasz ipar jelentŒs szereplŒjévé vált. A kis szériás autógyártást a cég akkoriban szinte csak melléküzemágként végezte. A békeidŒ beköszöntével az automobilok iránti növekvŒ érdeklŒdés
azonban arra ösztönözte a cégvezetést, hogy a haszongépek elŒállítása
mellett egyre több figyelmet szenteljenek az új autótípusok kifejlesztésének és tömeggyártásuknak. Az Alfa Romeo rendszeresen szerepelt nemzetközi autóversenyeken, és bár mindig jó helyezést sikerült elérniük,
gyŒzniük sosem sikerült. Az 1920-ban bemutatott Torpedo 20-50 HP modellel – amely elsŒként viselte az Alfa Romeo nevet – Enzo Ferrari pilóta (!) csupán második lett. Az áhított sikerekre azonban már nem kellett
sokáig várni. 1923-ban az Alfa Romeóhoz szerzŒdött János Viktor konstruktŒr, akinek az általa tervezett P2-es modellje 1925-ben világbajnokságot nyert. Ekkor került az Alfa Romeo jól ismert márkajelzése köré a ba-

Konyv_javitott

18.11.2005 16:53

Stránka 81

J Á N O S

János Viktor az 1924-es monzai világbajnokságon

V I K T O R

81

Konyv_javitott

82

18.11.2005 16:53

J Á N O S

Stránka 82

V I K T O R

bérkoszorú, amely ezeknek az autótípusoknak egészen 1983-ig a hivatalos emblémája volt.
János Viktor, azaz ismertebb nevén Vittorio Jano, 1891. április 12-én született az olaszországi San Giorgio Canavese községben, ahová szülei jobb gazdasági érvényesülésben bízva vándoroltak ki Magyarországról. Apját, aki
kezdetben kovácsmesterséggel kereste kenyerét, a helybeliek olaszosan Vittorio Janónak hívták, s ez lett a neve az ifjú János Viktornak is. Az apa mestere volt szakmájának, amely tudást a kor új hóbortjának szentelve egyre inkább versenyautók megkonstruálásában kamatoztatta.
Az ifjú János Viktor apjánál segédkezve leste el az autóépítés mesterségének valamennyi fortélyát. Méghozzá olyannyira jól, hogy az apa – látva a fiú
vonzalmát és tehetségét az automobilok iránt – a szakmai érvényesüléshez
nagyobb lehetŒséget biztosító FIAT vállalathoz irányította. János Viktor 20
éves volt, amikor a FIAT tervezési, majd fejlesztési osztályára került. Karrierje azonban akkor kezdett meredeken felfelé ívelni, amikor 1923-ban versenyautó-konstruktŒrként az Alfához szegŒdött.
ElsŒ autója a Grand Prix P 2-es modell volt, amely az 1925-ös világbajnokságon Monzában elsŒ lett, majd az ezt követŒ években is rendre az elsŒ helyen végzett. Második sikeres autója 1927-ben készült el, a 6C 1500-as típus,
amelynek nem sokkal a megnövelt hengerırtartalma után 6C 1750 lett a típusjele. A János Viktor által tervezett autókat arról lehetett felismerni, hogy

A 6C 1750-es hathengeres Alfa Romeo
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Szisz Ferenc

a jelölésükben a C (cilinder = henger) betıt használta (pl. a 6C 1750-es modell hathengeres, 1750 cm3-es motort jelentett). A általa tervezett autóknak
a sikere, a magas szintı mérnöki tervezés mellett, többek között annak is köszönhetŒ volt, hogy a kivitelezésükkor frissiben felhasználta a technika legújabb vívmányait, így azok a versenypályákon jobb eredményt értek el, mint
a vetélytárs autógyártók jármıvei. Jano autóinak a célszerıség és a sportos
forma mellett az elegancia volt a legfŒbb jellemzŒje. Az Alfa Romeo mıhelyeibŒl kikerült modelleket méltán tartották a maguk korában a legszebb, legmutatósabb autóknak, és ehhez mérten igen nagy közönségsikernek is örvendtek, nemkülönben szinte minden valamirevaló, Európában készült film
elmaradhatatlan kellékeivé váltak.
Vittorio Jano 1928-tól átvette az Alfa Romeo fejlesztési részlegének irányítását, nemcsak kigondolta és megtervezte az újabb és újabb versenyautókat, hanem személyesen tesztelte is azokat.
Manapság okkal tekintik a Forma–1-et a világ legnagyobb autóversenyének, hiszen a „száguldó cirkusz” egy-egy futamát sok százmillióan követik fi-
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A 8C 2300-as Alfa Romeo motorja

gyelemmel az egész földkerekségen. Azonban szinte az autózás megindulásával egy idŒben megkezdŒdött az autógyártók és pilóták közötti versengés, persze a maiakhoz mérten jóvalta szerényebb körülmények között. A
legnépszerıbbeknek a hosszabb távú, s gyakran akár többnapos versenyek
számítottak. Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a világ legelsŒ Grand Prix
országúti futamát 1906-ban a 103 km hosszú Le Mans – St Calais – La Ferté Bernand útvonalon – amely a versenyzŒknek 12 „kört” kellett teljesíteniük – Renault kocsijával a magyar SZISZ FERENC (1873–1944) aratott fölényes gyŒzelmet. (Szisz Ferenc 1873. szeptember 20-án született Szeghalmon,
mechanikusi végzettségét Gyulán szerezte, majd 1901-ben Párizsban a Renault vállalatnál helyezkedett el. 1944. február 21-én hunyt el a franciaországi Auffargisban.)
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Az 1930-as években a legrangosabb olaszországi autóversenynek a Coppa
Mille Miglia, vagyis az Ezer Mérföld-kupa számított, amelynek legelsŒ futamát 1927-ben rendezték meg. Az ezermérföldes, közutakon zajló verseny
‘
Bresciától
Rómáig és onnét vissza tartott – Verona, Ferrara, San Marino, Siena, Firenze, Bologna, Modena városok érintésével –, nehéz és látványos
gyorsasági szakaszokkal sırın tızdelve, hogy minél több nézŒt csalogasson
az esemény.
‘
A Mille Miglia elsŒ versenyét a bresciai
O. M. (Officine Meccaniche) gyár
sportkocsija nyerte, azonban 1928-tól a második világháborúig gyakorlatilag
a Viktor János tervezte és Enzo Ferrari mıhelyében felkészített Alfa Romeo
kocsik voltak az egyeduralkodók, olyan pilótákkal a volán mögött, mint Tazio Nuvolari Brivio, Pintacuda, Campari, Caraccicola és Farina. A harmincas
években az Alfa Romeókat elvétve sikerült legyŒzni a Milla Miglia versenyeken, a futamok döntŒ többségében megszerezték az elsŒ három helyet.
Az Alfa Romeo új típusai sorra jelentek meg a versenypályákon, melyek
közül a nyolchengeres sorozatok kápráztatták el leginkább a nagyközönséget. A 8C 2300-as, a 8C 2600-as, majd a 8C 2900 B Lungo, melyet a korszak
legelegánsabb kocsijának tartottak. Az Alfa Romeo jó üzleti érzékkel a tömeggyártásra szánt autókat a versenyeken sikert sikerre halmozó típusokkal
azonos mıszaki alapokra építette, ami különösen nagy vonzerŒt jelentett a
vásárlók számára.
A magyar származású konstruktŒr 1937-ben megvált a cégtŒl és átlépett a
Lanciához, s ettŒl kezdve Enzo Ferrari barátja számára tervezett autókat, aki
addig Alfa Romeókat készített fel a versenyekre. Közvetlenül a háborút követŒ években újraéledt a személyautó-gyártás, és sorra megindultak az autóversenyek is. A János Viktor által tervezett autók továbbra is sikeresnek bizonyultak. A legtöbb gyŒzelmet világversenyen – számos alkalommal az 1950tŒl megrendezésre kerülŒ Forma–1 világbajnokságokon is – a legendássá vált
Lancia D50 Ferrari típusú autója érte el.
János Viktor, korának egyik legtehetségesebb versenyautó-konstruktŒre,
1965-ben hunyt el. Nevét mindmáig tisztelettel emlegetik az autósport szerelmesei, de munkásságának méltó emléket állítottak az Alfa Romeo és a Ferrari múzeumában is.
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JÁRAY PÁL
(1889–1974)

Az automobilok hŒskorából az elsŒ esetlen jármıvek szögletes, néha inkább
hintóra emlékeztetŒ, vagy a késŒbb megjelenŒ vaskosabb dobozkarosszériái
jól ismertek filmarchívumok felvételeirŒl, amelyeknek ma már ugyanúgy
megvan a maguk varázsa, mint a jelenkor formatervezett, áramvonalas felépítésı autócsodáinak A célszerıséget követŒ és az adott kor technológiai színvonalán könnyebben kivitelezhetŒ formák és a tetszetŒsebb küllem közötti
átmenet a XX. század húszas éveire tehetŒ. Az autózás történetével foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom kiemelten említi a kis légellenállású és a
legcsekélyebb örvényeket kiváltó alaktervezés klasszikusának számító magyar mérnököt, Járay Pált, aki tudományos módszerek alkalmazásával közelítve meg a problémát, elméleti úton és szélcsatornás kísérletek sorozatával
dolgozta ki az áramvonalasság máig érvényes alaptételeit.
Járay Pál feltaláló, a jármıáramlástan mıszaki tudományának úttörŒje
1889. március 10-én született Bécsben. Pályafutását az Osztrák–Magyar Monarchia fischamendi repülŒgépeinek tervezésével kezdte, de a német katonai
hatóságok kérésére 1913-ban áthelyezték Friedrichshafenbe, ahol a Zeppelin-léghajók áramlástani vizsgálatával bízták meg. Kutatásai a Zeppelin-léghajók legoptimálisabb alakjának a meghatározására irányultak, amitŒl mıködtetésükben jelentŒs gazdasági megtakarítást reméltek. Járay, hogy feladatának
maradéktalanul megfeleljen, mielŒtt kísérleteihez fogott volna, elméleti úton
boncolgatta a problémát. Sikerült is megalkotnia azokat az analitikus egyenleteket, amelyekkel a léghajók legkedvezŒbb geometriai alakjai meghatá-
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Járay Pál áramvonalas karosszériájának rajza

rozhatók. Az Œ tervei alapján készült léghajók mıködtetése csaknem a felére csökkent a korábbiakéhoz képest.
Az elsŒ világháborút követŒen a Zeppelin számára elkészítette a világ akkori legnagyobbnak számító szélcsatornáját, amely nagy segítséget jelentett
a további kutatások számára. 1920-ban szabadalmaztatta a legkisebb örvényleválást, azaz a legkisebb ellenállást kiváltó léghajó alakot, amely elöl erŒsen
lekerekített, a másik vége irányában hosszan elnyúló, kúpban végzŒdŒ forgástest formát mutatott. Járay Pál ezáltal az áramlástannak olyan fejezetét nyitotta meg, amely korszakváltónak bizonyult, s amely javarészt az Œ munkásságával kezdŒdött és teljesedett ki.
Ezek után kutatói érdeklŒdése az automobilok légellenállás-csökkentése
irányába fordult. Felismerte, hogy a talaj közelében tartózkodó testek körül
kialakuló áramlás jelentŒs mértékben eltér attól az ideális áramlási hely-
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A legendás „bogárhátú”

zettŒl, mint amikor az adott test a talajtól magasabban fekszik. Ezért az
ilyen körülményekre kialakított ideális, legkisebb ellenállást kiváltó testforma a talajközelben korántsem jelent majd ideálisnak megfelelŒ alakot. Az automobilokra tervezett áramvonalas karosszéria kialakításában az ideális alak
szimmetriasíkját vette a talaj síkjának, s az efölötti féltestet az ideális testnek.
A legkedvezŒbb alak tehát egy elöl erŒsen lekerekített, hátul pedig hosszan
elnyúló test, melynek alsó része a talajjal párhuzamos sík felület. Az új alakformát, a döntött szélvédŒ alkalmazásával és az utastér lefedésével, Járay
1921. március 25-én szabadalmaztatta, majd 1922-ben a Der Motorwagen
címı szaklapban a Stromlinienwagen, eine neue Form der Automobilkarosserie cikkében értekezett róla bŒvebben. Járay kimutatta, hogy nem elegendŒ
a szögletes részeket csupán lekerekíteni, ugyanis a levegŒ csak bizonyos alakokat részesít elŒnyben.
Kezdetben az autógyártók teljesen közömbösen fogadták Járay Pál áramvonalas kiképzésı karosszériáinak az ötletét, de az 1920-as évek második felétŒl egyre-másra kezdtek alvázaikra Járay-tervezésı felépítményeket szerelni. ElŒször a Dixi, az Audi, az Adler, azután a Bugatti és a Voison márkákra
is rákerültek a merész vonalú karosszériák, végül nem maradtak ki a sorból
a Mercedes és Maybach márkák sem. A szerte a világon elterjedt „bogárhátú” Volkswagen autóra is a Járay szabadalmaztatta karosszéria került. A
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Az áramvonalas karosszériájú Tatra 87

áramvonalasság a versenypályákon is bebizonyította létjogosultságát akár
hosszú távú futamokon, akár gyorsasági versenyeken rendre az ilyen kiképzésı kocsik nyertek, nem beszélve a sebességrekord-megdöntésekrŒl. További elŒnnyel is szolgáltak a Járay-féle karosszériák: a légellenállás lecsökkenése által mintegy 30%-os üzemanyag-spórolás jelentkezett, másfelŒl nem
keltettek maguk mögött túl nagy örvényeket, így kevesebb port és sarat vertek fel az úttestrŒl.
Útjainkon a legtovább a cseh TATRA autókon lehetett Járay-karosszériát látni. Az, hogy napjainkban a klasszikus áramvonalazott formák nem divatosak, elsŒsorban az autógyártók közt dúló kíméletlen konkurenciaharcnak köszönhetŒ. Ahány típus csak megjelenik, valamennyinek különböznie
kell a korábbiaktól, legalábbis a többi márkatípustól. Jóllehet a mai kutatások is azt mutatják, hogy a Járay által egykoron kifejlesztett jármı alakok légellenállása a legkisebb. Az általa lefektetett elvek ma is alapját képezik az
áramlástani vizsgálatoknak, s bátran elmondhatjuk, hogy olyan vívmányokat
hagyott maga után, amelyekkel évtizedekkel megelŒzte korát.
Járay Pál 1974. szeptember 22-én hunyt el St. Gallenben.
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SCHWEITZER PÁL
(1893–1980)

Magyarországon a mérnökképzés 1782-ben indult meg a budai Institutum Geometrico-Hydrotechnicumban. Ennek az intézetnek és az 1846-tól mıködŒ
József Ipartanodának egyesítésébŒl létrejött az 1871-ben egyetemi rangot
nyert József Mıegyetem jogutódja a mai budapesti Mıszaki Egyetem. E nagy
múltú intézménynek a padjaiból kikerülŒ, jól képzett mérnökök nevével lépten-nyomon találkozunk a mıszaki tudományok sikertörténeteiben, a lexikonok, technikatörténettel foglalkozó tanulmányok lapjain vagy szabadalmi
okiratokon. Közülük sokan voltak olyanok, akik politikai, vallási okokból,
vagy egyszerıen a jobb megélhetés miatt elvándoroltak szülŒföldjükrŒl. Szétszóródtak a világban, alkottak, s miközben vágyaik beteljesültek, világraszóló eredményeket értek el. Tudásukkal, tehetségükkel külföldi egyetemek,
kutatóintézetek, vállalatok sikereihez járultak hozzá, de hírnevük által a hazájuk megbecsüléséhez is hozzájárultak. És alig volt és van közöttük olyan,
aki ne gondolt volna hálás szívvel hazájára, ne látogatott volna haza, amint
arra módja nyílt, és ne vállalta volna büszkén magyarságát. Az alábbiakban
egy olyan tudós férfiúról lesz szó, akire a fentebb írtak pontosan ráillenek.
Schweitzer Pál 1893. május 20-án született Miskolcon. FelsŒfokú tanulmányait a Mıegyetemen kezdte, s már másodéves gépészmérnöki hallgatóként
a rangos Horváth Ignác-pályázat nyertese volt. Tanulmányait az elsŒ világháború miatt félbe kellett szakítania. A fronton tüzér fŒhadnagyként, majd
repülŒtisztként teljesített szolgálatot, az egyetemi diplomát azonban még a
háború alatt, 1917-ben megszerezte. Kicsit elŒreszaladva az idŒben: amikor
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1967-ben a Mıegyetem tiszteletbeli doktorrá avatta Schweitzer Pált, beszédében kihangsúlyozta egykori egyetemének alkotó légkörét, azt, hogy alma
materének köszönheti tudását és érdeklŒdésének irányát, s hogy hálásan
gondol egykori tanárára, Bánki Donátra. A világháború befejezŒdésével
Schweitzer Pál számára nem sok lehetŒség kínálkozott tehetsége érvényesülésére, ezért jobbnak látta, ha áthajózik az Egyesült Államokba szerencsét
próbálni.
1922-ben a Pontiacban, az Oakland Motor Car Co.-ban kapott állást, ahol
hamarosan képességeinek megfelelŒ, motorkonstruktŒri feladatokkal bízták
meg. Schweitzer a gyakorlati tervezŒmunka mellett az elméleti kutatásra is
nagy hangsúlyt fektetett. Ebben az idŒben két tanulmányt is publikált a dízelmotorokról, amelyek olyan nagy visszhangot váltottak ki a szakemberek
körében, hogy 1923-ban meghívták a pennsylvaniai State College egyetemére tanársegédnek. Itt az oktatás mellett az általa létesített motorkísérleti laboratóriumban gyakorlati képzést is vezetett. 1936-ban rendes tanárrá nevezték ki, s ebben az idŒben már olyan szaktekintélynek számított, hogy a világ
nagy autógyártó vállalatai rendszeresen fordultak hozzá szaktanácsokért.
Gyakorlati kutatásainak eredményességérŒl azok a szabadalmak tanúskodnak, amelyek fŒként a dízelmotorok mıködésének javítására vonatkoztak.
Egyik szabadalmát a dízelmotorokban fellépŒ hibák gyors megállapítására
tervezett ún. tolókás diagnosztizáló mıszerét nagy sikerrel alkalmazta a tengeralattjáróknál a haditengerészet. De dolgozott ki eljárást a kipufogógáz mérésére, a befecskendezés és töltéscsere vizsgálataira is. Máig alapmınek számít a dízelmotorok töltéscseréjérŒl szóló, 1949-ben kiadott könyve, a Scavenging of Two-Stroke Cycle Diesel Engine, amelyet néhány évvel késŒbb spanyolra is lefordítottak.
1952-ben Schweitzer-Hussmann néven önálló mérnöki irodát nyitott, szabadalmainak jobb érvényesítése érdekében. További nagy jelentŒségı mérnöki alkotásának számít a több újítást tartalmazó kétütemı, léghıtéses dízelmotor, amely számos kedvezŒ tulajdonságával magasan kiemelkedik a hasonló dízelmotorok sorából. A világon a nevét leginkább az optimizer találmánya révén ismerik, amely berendezés bármely gépjármı motorjánál biztosítja a legkedvezŒbb üzemelési feltételeket. Az optimizer legelsŒnek kifejlesztett alaptípusa kezdetben csak a motorok elŒgyújtását szabályozta automatikusan, a fordulatszámnak megfelelŒ értékre. Ezt a berendezést Schweitzer
Pál a továbbiakban tovább tökéletesítette. Az újabb típusú optimizer már
elektronikus folyamatszabályozással, önmıködŒen beállította a lehetŒ legop-
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timálisabb keveréket is, aminek eredményeképpen jelentŒsen csökkent az
üzemanyag-fogyasztás és a káros anyagok kibocsátása. A gyakorlati eredmények azt mutatták, hogy az optimizer alkalmazásával az üzemanyagnak akár
40%-a is megtakarítható.
Schweitzer Pál 1964-tŒl rendszeresen hazalátogatott Magyarországra. A
Mıegyetem egykori diákját 1967-ben tiszteletbeli doktorrá avatta. Ragaszkodását szülŒhazájához és magyarságához minden adandó alkalommal kifejezésre juttatta.
Schweitzer Pál 1980. április 12-én hunyt el State College-ban.
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JUHÁSZ KÁLMÁN
(1893–1972)

A belsŒ égésı motorok konstruktŒreinek és a fejlesztést végzŒ mérnököknek
rendkívül fontos tudniuk, hogy egy adott motor égésterében milyen fizikai viszonyok uralkodnak. Lévén azonban a munkahenger zárt tér, csak speciális
mérŒberendezésekkel lehet például a nyomásvizsgálatokat lefolytatni, amely
berendezések felépítése és technikai kivitelezése igen bonyolult feladat. Már
a dugattyús gŒzgépeknél is olyan gyorsak voltak a nyomásváltozások, hogy
a regisztráló mıszer viharos gyorsaságú kilengéseit a szem képtelen volt követni. Szükség mutatkozott tehát egy olyan mérŒmıszer kifejlesztésére, amely
a gyors nyomásváltozásokat mechanikusan rögzítette, miközben arra kellett
törekedni, hogy az ilyen mıszernek eléggé nagy legyen az önrezgésszáma, nehogy a saját lengései deformálják a mérési eredményt. A gyorsjárású, belsŒ
égésı motorok megjelenésével még nehezebbé vált ez a feladat. A nyomásmérŒvel szemben támasztott követelmények között szerepelt például, hogy
érzéketlen legyen a hŒmérséklet-változásokra, a jármı rázkódására és a gyorsulásokra, ugyanakkor pontos, torzításmentes adatokat szolgáltasson a meglehetŒsen hosszú ideig tartó méréseknél is. Itt most nem áll módunkban a nyomásindikátorok fejlŒdéstörténetét és típusait bemutatnunk, viszont meg kell
említenünk Juhász Kálmán magyar mérnök pontindikátornak nevezett találmányát, amely nevét ismertté tette az egész világon.
Juhász Kálmán 1893. február 4-én, Csapon született, ugyanabban az évben,
mint Schweitzer Pál, és sok más tekintetben is szinte azonos életpályát futottak be. Mıegyetemi hallgatóként 1912-ben elnyerte a Horváth Ignác-díjat
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A Juhász-féle pontindikátor

(Schweitzer 1913-ban) egy elméleti mechanikai pályamıvel. 1914-ben ösztöndíjat nyert tanulmányainak Angliában való folytatására, azonban kitört a világháború, és mint ellenséges ország polgárát hadifogságban tartották a háború végéig. Mıszaki képzettségének köszönhetŒen a kényszerı veszteglés
alatt dolgozhatott a londoni Vickers-gyárban, ahol elméleti tudása mellé jó
gyakorlati képzést is szerezhetett.
A háború után a Mıegyetemen lett tanársegéd, az oktatás mellett a belsŒ
égésı motorok gázcserefolyamatának indikálásával kezdett el behatóbban
foglalkozni. Ekkor dolgozta ki a „Juhász-féle pontindikátor” találmánya részleteit, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy a külföldi autógyártó vállalatok sorra keresték fel ajánlataikkal. Hamburgba ment, ahol a Lehmann & Michels-gyárban megkezdték a pontindikátor gyártását. Kis idŒt a Fiat vállalatnál is eltöltött, ahol a szakemberek nagy ámulatára a percenkénti 5500 fordulatszámon mıködŒ motorokat is sikeresen tudta indikálni.
Juhász Kálmán 1927-ben meghívást kapott az Egyesült Államokba, ahol a
pennsylvaniai State College állami egyetemen katedrát kínáltak fel neki (ekkor került oda Schweitzer Pál is). Az ajánlatot örömmel elfogadta, de tudományos kutatómunkáját egy percre sem szünetelteti. Az olajporlasztókról
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szóló tudományos munkájáért az American Society of Mechanical Engineers 1931-ben Diesel-éremmel tüntette ki, 1939-ben pedig megkapta a Franklin Intézet Levy-emlékérmét.
A II. világháborút követŒen Németországban volt tudományos szaktanácsadó, egészen 1953-ban történt nyugdíjba vonulásáig. Széles körı publikációs tevékenységét tovább folytatta, szakkönyvei nélkülözhetetlen forrásmunkának számítanak ma is. 1965-ben a budapesti Mıszaki Egyetem tisztelebeli doktorrá avatta, amelyet a legnagyobb elismerésnek tartott valamennyi
kitüntetése közül.
Juhász Kálmán 1972. december 26-án hunyt el State College-ban. Sírja egy
hegy oldalában található, szemben fenséges pennsylvaniai erdŒk láthatók,
amelyeket azért is szeretett annyira, mert mindig hazai tájakra emlékeztették Œt...
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IFJ. CSONKA JÁNOS
(1897–1981)

A nem esett messze az alma a fájától szólás igazán ráillik ifj. Csonka János gépészmérnökre, hiszen nemcsak nevében vitte tovább világhírı apja örökét,
hanem – egyebek mellett – egyazon mıszaki problémán munkálkodva, a felmenŒje által megalkotott karburátor továbbfejlesztésével írta be magát a feltalálók aranykönyvébe.
Ifj. Csonka János Budapesten látta meg a napvilágot 1897. szeptember 25én. Szinte magától értetŒdŒ, hogy a karburátor társfeltalálójának fia a
Mıegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, 1922-ben. Pár évvel késŒbb
testvéröccse, Csonka Béla is gépészmérnöki végzettséget szerzett, míg a harmadik fiú, Csonka Pál építészmérnökként vált országhatáron kívül is ismertté. János és Béla már középiskolás koruktól apjuk mellett, a mıegyetemi laboratóriumban gyakornokoskodtak, majd miután Csonka János önálló gépészmıhelyt indított, mérnökként is ott találták meg kenyerüket. A karburátor társfeltalálójáról, Csonka Jánosról írt fejezetünkben bŒvebben írtunk a
családi vállalkozásról, amely rövid idŒ alatt olyan sikeressé vált, hogy szükségesnek látták egy gyártelep létrehozását. A Csonka János Gépgyára Rt.
1941-ben épült fel, ezt azonban névadója már nem érte meg, ugyanis két évvel korábban elhunyt.
A gyár mıszaki igazgatói tisztét János töltötte be, míg a gazdasági irányítást Béla öccse végezte. A gyár sokféle terméket állított elŒ, saját tervezésı
motorokat, kapálógépeket, láncfırészeket, kistraktorokat és olyan jó minŒségı dugattyúgyırıket, amelyek iránt külföldrŒl is nagy kereslet mutatko-
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Ifj. Csonka János és Csonka Béla mikroporlasztójukkal

zott. A háború után azonban ez a prosperáló üzem sem kerülhette el a sorsát, 1948-ban államosították. A testvérpár pedig emigrált az Egyesült Államokba.
Az új hazában gépészmérnökként tevékenykedtek, jóval a nyugdíjkorhatáron is túl. 1973-ban az USA kormánya ötletpályázatot írt ki mindennemı
energiatakarékossági megoldásokra, amelyre Csonka János és Béla egy mikrokarburátornak nevezett szerkezettel pályázott. A kormányzat a beérkezett
5500 pályázat közül mindössze 22-t tartott érdemesnek megvalósítani, közöttük a mikrokarburátort is. A mikroporlasztó igen ötletes szerkezetnek bizonyult, segítségével mintegy 15%-os üzemanyag-spórolást sikerült elérni, miközben a károsanyag-kibocsátás is jelentékenyen csökkent.
A hagyományos karburátoroknál a légáramba folyamatos sugárban ömlik
a benzin, ami azután a levegŒ nagy sebességı áramlása következtében felhŒszerıvé porlad. Minél tökéletesebben sikerül az üzemanyagot porlasztani, annál hatékonyabb lesz az égés a munkahengerben, vagyis növeljük a teljesítményt és kevesebb szennyezŒ anyag kerül a környezetünkbe. A mikrokarburá-
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torban az üzemanyag eleve
felbontva, mintegy 100-150
mikronyíláson át kerül az
igen nagy sebességı légáramba; e léggyorsulást a porlasztóház speciális kiképezése biztosítja. A mikrosugarakra felbontott üzemanyag
levegŒvel érintkezŒ felülete
jóval nagyobb, mintha az
csak egyetlen sugárban lenne bespriccelve, így a porlasztás messzemenŒen jobban végbemegy, homogénabb a levegŒ-benzin elegy,
miáltal az égés is tökéletesebb. A mikrokarburátor
szerkezete is egyszerıbb a
hagyományosnál, nincsenek
benne szelepek, furatok, rugók vagy mozgó alkatrészek,
A mikroporlasztó sematikus rajza
ezáltal a megbízhatósága is
nagyobb.
A szerkezet iránt azután nŒtt meg az érdeklŒdés, amikor 1977 márciusában a The Washington Post is beszámolt róla. Noha mind a szakma, mind a
feltalálók nagy reményeket fıztek a mikrokarburátor térhódításához, az mégsem következett be. A mikroelektronika elŒretörésével megjelentek az elektronikus vezérlésı, lamdaszondás karburátorok, valamint a közvetlen befecskendezésı adagoló rendszerek, amely mıszaki megoldások sikere fokozatosan kiszorította a modern autók motorjainál a hagyományos, mechanikus
karburátorokat.
Noha Csonkáék találmánya nem hódította meg a világot, az elmés szerkezet mégis a feltalálók leleményességét és mérnöki tudását dicséri, s érdemeiket ez a tény mit sem csökkenti.
Ifj. Csonka János távol a hazájától, Buffaloban halt meg 1981. június 5-én.
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BARÉNYI BÉLA
(1907–1997)

A mai autógyártó vállalatok egy-egy új autótípus megtervezésekor a kedvezŒ
menettulajdonságok, a tetszetŒs külsŒ, a lehetŒ legnagyobb komfort és az alacsony fogyasztás szempontjainak figyelembevétele mellett legalább akkora
hangsúlyt fektetnek a jármı biztonságtechnikai felszereltségére is. Ma már
elengedhetetlen követelménye az alacsonyabb kategóriájú autóknak is, hogy
egy esetleges ütközés során az autó megfelelŒ biztonságot nyújtson a benne
ülŒ utasoknak. (Persze az esztelen száguldás ellen a legtökéletesebb autó
sem tud védelmet nyújtani.) Az autók biztonságosabbá tételének igénye akkor kezdett jelentkezni, amikor az erŒs és gyors autók ellepték a világ országútjait. Az autók passzív biztonsága kifejlesztésének egyik legnagyobb egyénisége a világszerte ismert Barényi Béla, akinek nevéhez nem kevesebb, mint
2500 találmány fızŒdik; utcát neveztek el róla Stuttgartban és a Michigan állambeli Dearnbornban lévŒ autókonstruktŒrök és feltalálók dicsŒségcsarnokában (Automotive Hall of Fame) külön terem mutatja be munkásságát.
Barényi Béla évtizedeken át vezette a Mercedes biztonságtechnikai részlegét, s az Œ mérnöki tudásának is köszönhetŒ, hogy közútjainkon nincs annyi
tragédia, mint az a balesetek nagy számából következne. Nem sokkal az 1989es fordulat után egy vele készített interjúban a következŒket nyilatkozta:
„Félig magyar vagyok, de a szívem fŒleg a szögesdrótok átvágása óta teljesen
a magyaroké...” (Népszabadság, 1992. március 21.)
Barényi Béla magyar és osztrák szülŒk gyermekeként a Bécs melletti Hirtenbergben látta meg a napvilágot 1907. március 1-jén. Apja alezredes volt
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A Barényi Béla tervezte Volkswagen népautó

az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében, s a pozsonyi katonai akadémián tanított matematikát és rajzot. Iskoláit Barényi Béla is Pozsonyban kezdte, de mivel édesapja az elsŒ világháborúban Bukarest közelében elesett a
fronton, 1920-ban édesanyjával áttelepült Ausztriába. Noha a család jómódúnak számított, a háborús évek és a világgazdasági válság felemésztette vagyonukat, és az ifjú Barényinak meglehetŒsen szıkös körülmények között
kellett elvégeznie tanulmányait a bécsi technikumban.
Barényi Bélát már egészen fiatalon magával ragadta a gépjármıvek világa, maga is készített autókonstrukciós vázlatokat, amelyekben – s ez elŒrelátó gondolkodásmódra vall – már tudatosan alkalmazott az utasok biztonságát szolgáló szerkezeti megoldásokat. 1925-tŒl komolyabban kezdett foglalkozni egy népautó megtervezésével. A végsŒ konstrukcióról elmondható,
hogy messze megelŒzte korát. A karosszériája a Járay-féle áramvonalas formát követte, felépítése pedig ún. „ponton” rendszerı volt, központi csöves
alvázzal. Kormánymıve az elsŒ futómı mögé került, hogy esetleges ütközéskor a kormánykerék tengelye ne hatoljon az utastérbe, amely gyakorta való-
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A kormány elhelyezésére vonatkozó Barényi-féle szabadalom

Az energiaelnyelŒ karosszériával ellátott Mercedes 180 Ponton gépkocsi
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sággal felnyársalta a sofŒröket. Elképzeléseit 1929-ben publikálta, de
nem szabadalmaztatta. Néhány évvel késŒbb az ötlet annyira megtetszett egy párizsi újságírónak, hogy
1934-ben terjedelmes cikket írt a
Barényi-féle „volkswagen”- (népautó) elképzelésrŒl. Amikor 1948ban Ferdinand Porsche irányítása
alatt megkezdŒdött a „bogárhátú”
Volkswagenek gyártása, két könyv
is megjelent Németországban,
amely vitatta Barényi volkswagenötletét. Barényi emiatt pert indított, s a bíróság – a szakemberek
sokaságának bevonásával lefolytatott bizonyítási eljárást követŒen –
1955-ben kimondta, hogy Barényi
Béla elsŒsége a volkswagen-koncepcióra elvitathatatlan. Barényi
egyéniségére vall, hogy mindössze
1 márka kártérítést követelt.
Barényi Béla a pályafutását az
ausztriai Steyr-mıveknél kezdte,
majd rajzoló volt az Austro-Fiatnál; késŒbb stuttgarti, párizsi,
frankfurti és cseh autóipari cégeknél és kutatóintézetekben dolgozott, miközben egyre több tanulmányt jelentetett meg jelentŒs
szaklapokban a jövŒ automobiljainak biztonsági követelményeirŒl. Nem beszélve arról, hogy
benyújtott és elfogadott szabadalmainak a száma elérte a kétszázat.
1939-ben bemutatkozó beszélgetést folytat a Daimler–Benz
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Az utasok biztonságát óvó energiaelnyelŒ karosszéria

AG vállalatnál, vagyis a Mercedes cég igazgatótanácsának elnökével, s
nem rejti véka alá elmarasztaló véleményét a gyáróriás termékeinek biztonságtechnikai hiányosságairól. Hogy a kritika ért-e célt, vagy az ambiciózus – és tegyük hozzá: meglehetŒsen bátor – fiatalember tettrekészsége
tetszett-e meg a gyár vezetésének, nem tudni, tény viszont, hogy néhány
hét múlva Barényi önálló irodát, és ami a legfontosabb, szabad kezet kapott a Mercedesnél.
EttŒl kezdve Barényi ontotta az ötleteket, s túlzás nélkül állítható, hogy alig
akad az autónak olyan porcikája – az alváztól egészen az ablaktörlŒkig –,
amelynek konstrukciójához vagy elhelyezéséhez ne fızŒdne valamiféle szabadalma. Kiemelten kell említenünk a már korábban megalkotott pontonkarosszériáját, az önhordó kocsiszekrényt, amely az 1950-es évek forradalmi újítása volt. Nem kevésbé jelentŒsnek mondható a lehetŒ legjobban elŒretolt
kormányoszlop, amelyet a kormánygéppel minden irányból rugalmas tengely
köt össze. Ezáltal az oldalirányú deformációs hatásoknak is engednek, s nem
szorulnak meg egy esetleges ütközés során, mint ahogy az a teleszkopikusan
egymásba csúszó konstrukciós megoldásoknál elŒfordul.
Az 1952-ben szabadalmaztatott találmánya olyannyira jelentŒsnek bizonyult, hogy ma már szinte minden autógyár átvette és alkalmazza. Ennek lényege, hogy az utastér elŒtt és mögött olyan energiaelnyelŒ szerkezeti elemek
kerültek beépítésre, melyek a jármı kinetikai energiáját ütközéskor deformációra, gyırŒdésre felhasználódó munkává alakítják át. Hangsúlyozni kell,
hogy a biztonsági övek és a felfúvódó légzsákok vajmi keveset érnének a beépített deformációs zónák nélkül.
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Barényi Béla vezette be elŒször (1959) a
Mercedes kísérleti telepén az ütközési kísérleteket, ahol az egyes biztonsági elemek
tesztelését végezték. Ma már egyetlen olyan
autógyártó cég sincs a világon, amely hasonló módon ne vizsgáztatná le jármıveit piacrakerülésük elŒtt.
Barényi Béla 1955-tŒl a Daimler–Benz
AG távlati-fejlesztési osztályt vezette, majd
tíz évvel késŒbb, egészen 1972-ben történt
nyugdíjba vonulásáig, fŒosztályvezetŒként
dolgozott. Számos szabadalmát csak hosszú
Barényi Béla idŒs korában
évekkel késŒbb kezdték alkalmazni, amikor
már védettségük lejárt, de nem egy esetben
elŒfordult az is, hogy újításait a szabadalmi díjak kifizetésének mellŒzésével
használták fel. Ilyen helyzet még a hírneves Ford vállalattal is elŒfordult,
amely késŒbb jelentŒs pénzbeli kártérítést volt kénytelen kifizetni a feltalálónak.
Nyugdíjba vonulásával azonban korántsem szakadt meg a kapcsolata munkahelyével, még kevésbé hagyott fel az aktív munkával. Szakmai elismertsége az egész világra kiterjedt, az autóbiztonsági technika történetében neve fogalommá vált. Feltalálói érdemeiért még 1967-ben megkapta az egyik legnagyobb elismerésnek számító Rudolf Diesel-aranyérmet, de hosszasan sorolhatnánk mindazokat az elismeréseket és kitüntetéseket, amelyekkel mind a
szakma, mind a társadalmi szervezetek sokasága kifejezte elismerését e nagyszerı tudós-mérnök munkásságáért. S idesorolhatjuk mindazokat a névtelen
százezreket is, akik az autózás általa megvalósított biztonságossá tételében
feltehetŒen neki köszönhetik életüket.
Barényi Béla kilencvenéves korában, 1997. május 30-án hagyta itt a földi
világot.
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PERR GYULA
(1931)

A világ legnagyobb dízelmotor- és erŒgépgyártó mamutvállalata, az USA-beli CUMMINS a föld 5 kontinensének 144 országában mintegy 6000 kirendeltségével van jelen. A CUMMINS cég évente oszt ki a legjobb újításért járó
Perr Award feltalálói díjat, amelyet központi kutató- és fejlesztŒintézetének ma már nyugalmazott alelnökérŒl, Julius PerrŒl neveztek el, aki maga
is több mint kétszáz találmányt szabadalmaztatott az USA-ban. VélhetŒen
a díjazottak között is akad olyasvalaki, aki még csak nem is sejti, hogy a nagy
tiszteletnek örvendŒ Mr. Julius Perr Perr Gyulaként látta meg 1931-ben a
napvilágot Pécsett.
Perr Gyula karrierjét látva bátran kijelenthetjük, hogy szerencsés csillagzat alatt született, noha élettörténete nem nélkülözi az olyan epizódokat sem,
amelyek inkább illenének egy kalandregény lapjaira, mintsem a technikatörténet egy kiemelkedŒ alakjának portrévázlatához.
Jómódú iparoscsaládban született, érettségi vizsgáját a Cisztercita-rend által mıködtetett pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban tette le 1949-ben, majd jelentkezett a Mıegyetemre. Tanulmányi eredményei rendre kitınŒek voltak,
ámde az egyházi iskola, a kapitalista múltú család és a kisgazdapárti nagybácsi nem éppen a legjobb ajánlólevélnek minŒsült az akkori években, ezért tanulmányai megkezdése elŒtt két évig tartó sofŒrködéssel kellett bizonyítania
a munkásosztály iránti „hıségét”. A Mıegyetemet summa cum laude eredménnyel végezte, és egyúttal mıszaki doktori oklevelet is szerzett, majd 1956
nyarán behívták katonai szolgálatra.
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Októberben, amikor kitört a forradalom, éppen
szabadságon tartózkodott egy hidraulikus emelŒre vonatkozó találmánya jutalmául. A pesti
események magukkal sodorták Perr Gyulát is. A
tatai laktanyába visszatérve bajtársai leszerelték
a parancsnokságot, és Œt
tették meg vezetŒjüknek,
majd többekkel egyesülve az Észak-Dunántúl védelmét szerették volna
megszervezni. Közben
egy incidens résztvevŒjeként megakadályozta néhány tiszt kivégzését;
ezen emberséges tettét a
sors úgy honorálta, hogy
amikor 1956. november
29-én Œ is a menekülést
választotta, ugyanezen
tisztek egyikét sodorta
A Perr Gyuláról elnevezett díj
útjába. Az ellenŒrzŒponton nemhogy feltartóztatták volna, hanem még kísérŒket is kapott a határig, nehogy baja essék.
Az ausztriai menekülttáborban csak rövid idŒt töltött, mert az Egyesült Államokba – ahova kivándorolni óhajtott – a legjobb útlevélnek a mıszaki diploma számított. A budapesti Mıegyetem diplomásairól pedig már jócskán volt
tapasztalatuk az amerikai egyetemek professzorainak, mıszaki és tudományos intézetek igazgatóinak; talán kissé profánul hangzik, de példák százaiból tudták, hogy bennük vakon bízhatnak.
Perr Gyula munkahelyéül a CUMMINS vállalatot választotta, lévén az
motorokra specializálódott cég, és a fejlesztésre való legtöbb alkalmat ezen
a téren látta. Perr Gyula csak pár szót tudott angolul, a többit a pantomim se-
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gítségével pótolta, de a kezdeti nehézségeken átsegítette Œt eredeti magyar humora is. Ha valakivel beszédbe kellett elegyednie, azzal kezdte, hogy Œt megérteni csupán intelligencia kérdése. Nem volt ember, aki beszéde alatt ne bólogatott volna sırın, megértése jeléül. Az angolt azután hamar elsajátította,
éspedig olyannyira jól, hogy néhány év múlva már egyetemen is oktatott, mindamellett intenzív kutatásokat folytatott a motorok égéstere szıkebb tudományterületén. Találmányok, újítások tucatjait nyújtotta be, s hamarosan e
mıszaki terület legjobb szakemberének számított. Munkásságának eredményei közül a külföldi szakirodalom is kiemelten emlegeti azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményeként megvalósult az „egymillió mérföldes”
jármımotor és a motorok légszennyezésének jelentŒs csökkentése. ÚttörŒ
eredményeket ért el a turbófeltöltéses, ún. Quiescent égésterı, közvetlen befecskendezésı motorok kifejlesztésében is. Már 1974-ben bemutatta az 50%
feletti hatásfokkal mıködŒ energiaátalakítás megvalósíthatóságát a High
Pressure Injection, a háromezer bar nyomáson történŒ befecskendezés által.
Perr Gyulát a Society of Automotive Engineers testületi taggá (fellow) választotta, amelynek különlegességét az szemlélteti a legjobban, hogy a közel
30 ezer tagból csak mintegy 300 személyt ért ez a megtiszteltetés. Tagja az
Amerikai Gépészmérnökök Társaságának (American Society of Mechanical
Engineers) és a Magyar Mérnökök Világszövetségének. Kétszáznyolcvan
szabadalmat nyújtott be az Egyesült Államokban, amibŒl több mint nyolcvanat publikáltak világszerte. Perr Gyula nyugdíjasként, napjainkban is a CUMMINS szaktanácsadója, évente látogat haza Magyarországra.
A CUMMINS 1995-ben Perr Award innovációs díjat hozott létre, amellyel
azon mıszaki alkotókat tüntetik ki, akik az év legjobb fejlesztését, illetve újítását nyújtották be. A díjjal 5000 dollár pénzjutalom és egy emlékszobor jár. Az
emlékszobor 50 cm magas fekete márványból és acélból készült, s egy amerikai
indián mıvész, Wally Shoop munkája. Perr Gyula tudósi nagysága kivívta a mérnöktársadalom elismerését, de emberi magatartásból, a szülŒhaza iránti ragaszkodásából is példát mutatott. Egykori iskolájában, a pécsi Cisztercita-rend Nagy
Lajos Gimnáziumában jelentŒs alaptŒkével két díjat is alapított. A Dr. Perr Gyula-díjban évente a matematikában és számítástechnikában kimagasló eredményeket elért diákok részesülhetnek, míg a Dr. Perr Gyula-ösztöndíj azokat segíti, akik sikeres egyetemi tanulmányokat folytatnak, illetve akiket a továbbtanulásban hátrányos szociális helyzetük gátolna. Érdemes idézni Perr Gyula sorait az alapító okiratból: „Akinek Isten tehetséget adott, köteles azt hazája, iskolája javára kihasználni és tudásával másokat is gyarapítani.”
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Amikor azt mondjuk, hogy mi, magyarok jól állunk szürkeállomány ügyében, akkor a hazaiakon kívül azokra a tudósokra és mérnökemberekre is gondolunk, akik ugyan szétszóródtak a világban, de megbecsülést szereztek a magyar hazának, és nekik is köszönhetŒ, hogy mindmáig fenntartja magát a tréfás mítosz, hogy ez a furcsa, érthetetlen nyelvı, de meghökkentŒen eredeti
gondolkodású nép hajdanán a Marsról jött.
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CSER GYULA
(1934–2002)

Az autógyártás nagy üzlet, ezért a kíméletlen konkurenciaharcban csak úgy
tudják fenntartani magukat még a legnagyobb autóipari konszernek is, ha tetemes pénzösszegeket áldoznak fejlesztési kutatásokra, s a vetélytársakat
megelŒzve idŒrŒl idŒre jobb, megbízhatóbb, kényelmesebb, olcsóbb és környezetkímélŒbb autókkal tudnak elŒrukkolni. Az autógyártó cégeknek tehát
jól felfogott érdekük, hogy a lehetŒ legjobban felszerelt kutatóközpontokat,
laboratóriumokat, kísérleti telepeket tartsanak fenn, ahol esetenként akár
több ezer mérnököt is foglalkoztatnak a fejlesztési kutatásokban.
Mindezek tudatában eléggé meghökkentŒ, hogy egy kis ország, amelynek
még autóipara sem volt, olyan világszabadalommal hívta fel magára a figyelmet, amely meghatározónak bizonyult az autómotorok további fejlŒdésében. A kombinált feltöltés néven ismertté vált magyar szabadalmat az AUTÓKUT (Autóipari Kutatóintézet) öttagú mérnökgárdája alkotott meg, élükön Cser Gyulával, azzal a kivételes képességı nagyszerı mérnökemberrel,
aki mintaképül szolgálhat az elkövetkezendŒ mérnökgenerációk számára.
A magyar szabadalmat az Amerikai Egyesült Államoktól Japánig a világ
minden számottevŒ autógyártója iparkodott minél hamarabb megvásárolni.
Rövidesen általános alkalmazására került sor a jármıiparban, s elmondható,
hogy napjainkban sem veszített jelentŒségébŒl.
Cser Gyula példája is bizonyítja, hogy a nagy ötlet megszületéséhez elsŒsorban kreativitás, alapos elméleti háttér, egy csipetnyi interdiszciplináris gondolkodásmód és jó adag intuíció szükségeltetik. Enélkül a legmodernebb esz-
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A turbófeltöltés vázlata
lett. A diploma megszerzése után, 1958-ban az Autóipari Kutató és FejlesztŒ Rt. jogelŒdjéhez, a
Jármıfejlesztési Intézethez (JÁFI) került, tervezŒmérnöki beosztásban. Kezdetben motorkonstrukciók tervezésében vett részt, melynek eredményeként
született meg az elsŒ közvetlen befecskendezésı, magyar JÁFI haszongépjármı-motor. Ez utóbbiért Munka Érdemrenddel tüntették ki, majd a
késŒbbiekben megkapta a Kiváló újító kitüntetést is. Figyelme ezután fordult
a belsŒ égésı motorok keverékképzésének és feltöltésének problémája felé,
amelynek megoldása a világhírnevet hozta számára.
A motorok fejlesztését kezdetektŒl fogva az inspirálta, hogy hatásfokuk
egyre javuljon, vagyis teljesítményük a legkisebb üzemanyag-fogyasztás mellett a lehetŒ legnagyobb legyen. A technológiák tökéletesedésével, a precíziós technikák bevezetésével, az új anyagok, ötvözetek megjelenésével ez a kívánalom többé-kevésbé teljesült, egy határon túl azonban e folyamat stagnálni kezdett.
A motorok teljesítményét a fordulatszám emelésével lehet növelni. Ezt leginkább úgy tudjuk elérni, hogy több üzemanyagot juttatunk a munkahengerekbe. A megfelelŒ keverék létrejöttéhez azonban jóval több levegŒ szükségeltetik, de ezt a dugattyúk a hagyományos szívásütemben nem képesek biztosítani. KézenfekvŒnek tınik a megoldás, hogy külsŒleg, kompressziós eljárással többletlevegŒt kell préselni a hengerbe, miáltal az égés is tökéletesebb
lesz, ugyanakkor csökken a hŒmérsékletszint is. Az ilyen levegŒbejuttatást neSırített levegŒ
a motor feltöltéséhez
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A kombinált feltöltés vázlata

vezik feltöltésnek, amelynek egyik formája az ún. turbófeltöltés. A turbó szó
a turbinából ered, ugyanis a levegŒfeltöltŒ kompresszorokat a kipufogógáz
által meghajtott turbina mıködteti. Ezek kiválóan ellátják feladatukat, ha elegendŒen nagy fordulatszámon mıködik a motor és megfelelŒ mennyiségı kipufogógáz termelŒdik. Ellenben induláskor és alacsony fordulatnál, amikor
egyébként is több üzemanyagot igényel a motor, a turbinák igen rossz hatásfokkal mıködnek. A másik megoldást a dinamikus feltöltés jelentette, amit
elŒször versenyautók motorjaiban alkalmaztak. Ennél a módszernél a levegŒ
szívócsövét úgy alakították ki, hogy a dugattyú fel-le járásával keltett lüktetŒ
mozgás a szívócsŒben a levegŒoszlop lengését felerŒsítette, és így elérhetŒvé
vált a kívánt hatás.
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A BMW B7 Turbo Alpina...

...és kombinált feltöltéssel mıködŒ motorja
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A turbófeltöltés problémáját Cser Gyula és mérnöktársai (ANNUS IMRE,
FLÓRIÁN SÁNDOR, DR. HORVÁTH GYÖRGY és KOCSIS FERENC) úgy oldották
meg, hogy a két módszert egybeötvözték, s így kapta találmányuk a „kombinált feltöltés” megnevezést. Berendezésük lelke az ún. rezonátortartály, amely összekapcsolja a turbófeltöltŒt a motorral, miközben segítségével – mindennemı mozgó alkatrész nélkül – olyan fordulatszámra lehet hangolni a szívócsŒrendszert, amilyet a motor az adott pillanatban éppen megkíván.
Anélkül, hogy a részletekben elvesznénk, elegendŒ kihangsúlyoznunk: a
találmány olyan sikeresnek bizonyult, hogy a világ vezetŒ autógyártói (MAN,
VOLVO, SAUER, BMW, majd az amerikai és japán autógyárak) sorra megvásárolták a szabadalmat, illetve annak alapján kezdték el motorjaikat gyártani. LegelsŒnek a BMW épített be a B7 Turbo jelzésı Alpina gépkocsiba
(BMW 528i) ilyen motort, amellyel 6000-es percenkénti fordulatnál 300 lóerŒ teljesítményt értek el. A német szakemberek mérései szerint a magyar
szabadalom alapján átalakított motor már 2500 fordulatnál elérte a nyomatékcsúcsot, és az alacsony fordulatszám-tartományban is rendkívül kedvezŒ
erŒtartalékkal rendelkezett. 1980-ban a kombinált feltöltéssel ellátott MAN
1932-es típusú teherautót az Év teherautójának választották.
Nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy bár nemzetközi hírnevének köszönhetŒen sorra érkeztek a jobbnál jobb ajánlatok a világ vezetŒ autógyártó cégeitŒl, Cser Gyula itthon maradt. Szívügyének tekintette a magyar motorgyártást, és tudását, tehetségét otthon kívánta kamatoztatni. További kutatásai mellett – többek között számos olyan mérŒberendezést alkotott meg,
amelyek még ma is használatosak – elvállalta az AUTÓKUT Rt. vezérigazgatói tisztét, amely jótékony hatással lett az intézet modernizációjára és a
nemzetközi kapcsolatok kiszélesedésére. Cser Gyulát általában jellemezte,
hogy mindig lépést tartott a fejlŒdéssel, megszerezte a mıszaki tudományok
kandidátusa címet, és mind a hazai, mind a nemzetközi konferenciák állandó résztvevŒje és elŒadója volt.
Ereje teljében, tervekkel teli életet élt, amikor a gyilkos kór megtámadta,
s csakhamar felemésztette szervezetét. Cser Gyula 2002. február 5-én hunyt
el Budapesten. Sírját a Farkasréti temetŒ Œrzi, emlékét pedig mindazok, akik
valaha is emberi vagy szakmai kapcsolatba kerültek vele. Mıszaki alkotásai
által pedig kiérdemelte, hogy megbecsült helyet kapjon a magyar nemzet
szellemi panteonjában.
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Azt hiszem, egyetértenek velem abban a tisztelt olvasók, hogy ha valakit egy
szakmai közösségen belül „dízelpápa” jelzŒvel illetnek, vélhetŒen olyan kivételes egyént tisztelnek meg ezzel a jelzŒvel, aki a dízelmotorok fejlesztésében igen
nagy tekintélynek számít. Az meg különösen büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy e megtisztelŒ címmel éppen egy honfitársunkat tüntették ki, aki a nagy
múlttal és tekintéllyel bíró BMW gyáróriás jó néhány sikerének a kovácsa volt.
Anisits Ferenc 1938. december 23-án született Szolnokon. Az általános iskolát szülŒvárosában, Miskolcon és Budapesten végezte, majd a fŒvárosban
érettségizett le a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Pályafutásának alakulása nem sok találgatásra adhatott okot, hiszen már ifjúkorában szenvedélyesen modellezett és a vakáció idején dízelmotorokat szerelt az Autójavító és
SzerelŒ Vállalatnál. FelsŒfokú tanulmányait érthetŒ módon a budapesti
Mıszaki Egyetemen végezte, hol 1962-ben szerezte meg mérnöki oklevelét.
Ezt követŒen a MalomszerelŒ és Gépgyártó Vállalatnál helyezkedett el, majd
1964-ben visszaköltözött Szolnokra, és a megyei tervezŒirodában épületgépészeti tervezŒként dolgozott. Mivel az 1956-os események után tiltott határátlépés közben elfogták, és mint politikailag megbízhatatlan egyént folytonosan zaklatta a rendŒrség, úgy döntött, hogy elhagyja az országot.
1965 októberében a német MAN cégnél kapott állást a nagy hajómotorok
fejlesztési és kutatóosztályán, ami – saját bevallása szerint – remek helynek
bizonyult a mérnöki továbbképzését illetŒen. Rövid idŒ alatt olyan jól elsajátította a német nyelvet, hogy 1967-ben elsŒ külföldiként már elŒadást tar-
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tott a MAN kutatónapokon.
Az elsŒ tudományos értekezése 1969-ben jelent meg,
1970-ben osztályvezetŒi beosztást kapott, majd 1973-ban
kiváló minŒsítéssel ledoktorált a braunschweigi Mıszaki
Egyetemen. Még ugyanebben
az évben a tehergépkocsi- és
személyautó-motorok fejlesztésérŒl híres híres svájci
Adolph Sauer cégnél helyezkedett el, és rövid idŒn belül
a fejlesztés vezetŒje lett.
Szakmai pályafutásának következŒ szakaszát 1978–1981
között az NWM Mannheim
vállalatnál töltötte, ahol az
A BMW V8-as dízelmotor
ipari és traktormotorok fejlesztésében végzett eredményes munkájáért a Carl Benz Érdemrenddel tüntették ki.
Anisits Ferenc karrierjének a kicsúcsosodása 1980-ban kezdŒdött, amikor
is a BMW felkérte hazánkfiát a dízelfejlesztési és kutatási központ vezetésére. Az Œ irányítása alatt indult be a BMW dízelfejlesztési központjának
felépítése az ausztriai Steyerben, és az Œ nevéhez fızŒdik az ott kifejlesztett
dízelmotorok világhírnevének megalapozása. A csapat elsŒ nagy sikere az
1983-ban bemutatott BMW 524td volt, amelyben a soros elrendezésı, hathengeres, örvénykamrás, turbófeltöltŒs dízelmotor rendkívül dinamikusnak bizonyult. Az 1987-ben bemutatott legelsŒ teljesen elektronikus szabályozású
dízelmotor igen nagy feltınést keltett, s ennek továbbfejlesztett változatát
még ma is gyártják.
A BMW Anisits Ferenc vezetése alatt fejlesztette ki és vezette be a világon elŒször a sorozatgyártásba az elektronikus dízelszabályozást és az elsŒ
közvetlen befecskendezésı V8-as dízelmotort, amely több teljesen újszerı
konstrukciós megoldást tartalmazott. Ez a motor a korábbi hathengeres motorral együtt az év motorja kitüntetést, azaz a nagy presztízst jelentŒ „motorOscar” nemzetközi díjat nyerte el 1999-ben és 2000-ben.
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A BMW 524td

Anisits Ferenc mintegy 15 új BMW motortípus kifejlesztését irányította,
amelyek legyártott példányai meghaladják a két és fél milliót. Számos tudományos publikáció szerzŒje, szakmai konferenciák elmaradhatatlan elŒadója. Az Œáltala lefektetett körfolyamat-számítás egyenleteit mind a mai napig
világszerte alkalmazzák.
Az elektronikus dízelszabályozás nagy szériában történŒ bevezetéséért
1995-ben neki ítélték az Erst-Blickle nemzetközi innovációs díjat és a felsŒausztriai kormány, valamint Steyr városa is kitüntette a helyi ipar fejlesztésében végzett eredményeiért. A legutóbbi 3-as BMW magyarországi bemutatásánál az Operaházban Œ képviselte a céget, elismertségét pedig az
is bizonyítja, hogy 60. születésnapját a Magyar Tudományos Akadémián
ünnepelték.
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ElsŒ hallásra bizony eléggé meghökkentŒen hangzik, hogy a világ legdrágább
autója mindössze három napig mıködött, és alig tett meg harminc kilométert. SŒt, a sikeren felbuzdulva a méregdrága vállalkozás finanszírozói még
két alkalommal végeztek ilyen jármıvel próbautat. Persze, egészen más értelmet nyer e „szerény” teljesítmény, ha felfedjük, hogy a három szóban forgó jármı a Hold felszínén tette meg útjait. Fedélzetükön az Apollo 15, 16 és
17 legénységébŒl összesen hat asztronauta utazott, akiknek ezáltal lehetŒségük nyílt távolabbi területekrŒl is holdkŒzeteket begyıjteni. Az elsŒ Lunar
Rover az Apollo 15 holdkompján összecsomagolva 1971. július 31-én ereszkedett a Hold felszínére az EsŒk tengere (Mare Imbrium) keleti pereménél
húzódó Appeninek hegyvonulata lábánál. A holdjáró igen jól vizsgázott,
megbízhatónak és üzembiztosnak bizonyult a földi viszonyoktól igen nagy
mértékben eltérŒ körülmények között is. A kiváló terepjáró alkotómérnökeit dicsérte, ám még a legbennfentesebb, ırkutatással foglalkozó magyarországi szakemberek sem sejtették, hogy a holdjáró kifejlesztésében oroszlánrésze volt a NASA magyar mérnökének, Pavlics Ferencnek.
Pavlics Ferenc a Vas megyei Balozsameggyesen született 1928. február
3-án. Gimnáziumi tanulmányait Szombathelyen végezte, majd 1950-ben mérnöki oklevelet szerzett a budapesti Mıszaki Egyetemen. Közvetlen ez után
a Gépipari TervezŒ Intézetben helyezkedett el, azonban 1956-ban feleségével úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot. A menekülttáborokban töltött kényszerı veszteglés után pár hónappal az Egyesült Államokba került,
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A Lunar Rover a Hold felszínén

ahol a detroiti General Motors vállalathoz szerzŒdött. A kezdeti nyelvi nehézségek miatt mıszaki rajzolóként alkalmazták, de rövidesen bekapcsolódott a terepjárók és lánctalpas jármıvek kutatási programjába, melynek keretében azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a talaj szilárdsága az egyes jármıvek mozgási képességét.
Ebben az idŒben kezdett kibontakozni és nagy lendületet venni az emberiség számára merŒben új távlatokat nyitó ırkutatás. Az elméleti alapokat a
tudósok már korábban kimunkálták, a mıszaki feltételek és a megfelelŒ technológiák pedig ekkorra érték el azt a fejlettségi fokot, hogy képesek legyünk
emberkéz alkotta szerkezeteket eljuttatni a Naprendszer égitestjeinek a közelébe vagy akár azok felszínére.
Alig egy hónappal Gagarin sikeres ırrepülése után, 1961. május 25-én J. F.
Kennedy, az USA elnöke meghirdette azt a nagyszabású ırkutatási progra-
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Utazás a Hold felszínén az Apolló 17 expedíció során

mot, melynek végsŒ célja amerikai ırhajósok Holdra történŒ eljuttatása volt.
Ez a bejelentés egyben burkolt kihívást is tartalmazott a szovjetek számára,
akik jó néhány ırvállalkozásban megelŒzték az amerikaiakat.
Az Apollo ırprogram kidolgozóiban felmerült az ötlet, hogy néhány expedíció alkalmával az ırszonda valamiféle holdjármıvet is magával vihetne,
amivel az asztronauták bejárhatnák a leszállóhely körüli 20-30 kilométeres
körzetet. A feladattal a General Motors egyik csoportját bízták meg, melynek vezetŒje Pavlics Ferenc lett. A többféle tervezet és elképzelés közül a
NASA végül csak 1969-ben döntött a végsŒ változatról, amikor az Apollo 11
már sikeresen végrehajtotta az elsŒ holdra szállást. A NASA további hat expedíciót tervezett a Holdra, melyek közül az 1971-ben indítandó Apollo 15
legénysége próbálta volna ki a holdjárót. A startig azonban már csak 18 hónap volt hátra, ezalatt kellett megtervezni, megépíteni és letesztelni a Lunar
Rovert. Megindult a versenyfutás az idŒvel. Santa Barbarában Pavlics Ferenc
lett a vezetŒje annak a tervezŒcsoportnak, amelynek a világ legdrágább autóját kellett megalkotnia.
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A speciális feltételek egész
sorának kellett megfelelnie.
ElsŒsorban a rendkívül széles
határok között ingadozó holdi hŒmérséklet jelentette a
problémát. Holdi nappal a talaj hŒmérséklete elérheti a
125 °C-ot, míg holdi éjszakán,
ill. az árnyékban maradt területeken a mínusz 160 °C
hŒmérséklet az uralkodó.
Ilyen hidegben a gumi vagy a
mıanyagok üvegként törnek,
emiatt a holdjáró kerekeit tóriusz alakúra font acélrugókra erŒsített titánlapokból alakították ki. A holdautó meghajtását a négy kerékben elhelyezett, egymástól
független meghajtású villanymotorok végezték, amelyek energiaforrását 36
voltos ezüst-cink akkumulátorok biztosították. Ugyanakkor a biztonság végett mind a négy kerék külön-külön fékezhetŒ volt, ugyanis figyelembe kellett venni, hogy a Hold felszínén a gravitációs nehézkedés mindössze hatoda
a földiének, így ütközéskor
vagy a terep egyenetlenségébŒl származó mozgásbeli
kilengések miatt a tehetetlenségi erŒ jóval nagyobb mértékben hat.
A jármıvet a gazdaságos
helykihasználás okán, egészen hihetetlen méretıre,
mindössze 1,6 m x 1,6 m x l m
térrészbe kellett úgymond becsomagolni, miközben olyan,
a lehetŒ legegyszerıbb összeállítási módozatokat kellett
alkalmazni, hogy a szkafanderben lévŒ ırhajósoknak ne
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okozzon problémát az autó
menetkész állapotba való
összeállítása. Az asztronauták
jószerével csak hevederek kioldásával szabályozták a holdjáró kicsomagolását, amely
rugók segítségével szinte önnállóan illesztette össze önmagát.
A holdi terepjárókból
összesen négy darab készült,
ebbŒl három jutott el a Holdra
az Apollo-program utolsó három expedíciójával, a negyedik
pedig megtalálható a washingtoni Smithsonian Múzeumban.
Az elsŒ holdjáró az Apollo 15 fedélzetén kapott helyet, amelyet 1971. július 26-án bocsátották fel a NASA Kennedy Ùrközpontjából, helyi idŒ szerint 9 óra 34 perckor. A Lunar Rover olyan sikeresen szerepelt, hogy a visszatérŒ asztronauták semmiféle változtatást nem javasoltak a felépítésében. A
másik két holdjáró, az Apollo 16 és 17 útja során, ugyancsak nagy sikerrel tette meg felfedezŒútjait.
Az Apollo-program befejeztével Pavilcs Ferenc a General Motors megbízásából a spanyolországi autógyártásban az Opel Corsa kifejlesztésében vett
részt, majd a Mars-programban. Mint tudományos tanácsadó tette magát
hasznossá a marscserkész létrehozásában.

Lesz idŒ, amikor a Holdra való eljutás csak kis hétvégi kiruccanásnak számít. Azt is nagy valószínıséggel állíthatjuk, hogy a leendŒ holdturisták elŒszeretettel látogatják majd meg az elsŒ Hold-expedíciók eredeti helyszíneit, ahol
a legnagyobb látványosságot a hátrahagyott mıszerek és berendezések „szabadtéri múzeuma” szolgáltatja. Földünk égi hangulatlámpájának nincs légköre, ezért ott sosem fúj a szél, nincs cseppfolyós víz, tehát korrózió sincs, így a
hŒskor Hold-expedícióinak a helyszínen hagyott eszközei évmilliókig változatlanul fennmaradhatnak. Hirdetve az emberi szellem diadalát, hogy voltak
emberek, akik az ismeretlen, elhagyatott világok felfedezéséért még óvó
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anyabolygójuk elhagyásának a kockázatát is vállalták. De a
Hold-expedíciók történetének helyi ismertetŒje vélhetŒen
kitér majd Kármán
Tódor rakétafejlesztŒ
munkásságára, Hoff
Miklós hordozórakéta-konstruktŒr elévülhetetlen érdemeire, Szebehely GyŒzŒre, aki az Apollo
ırhajók pályáit tervezte és számította ki,
valamint Pavlics Ferencre is, aki az elsŒ
földönkívüli terepjáró tervezŒjeként úgyszintén sohasem korrodálódó tettével járult hozzá a civilizáció ırkorszakának
elindításához.
Az Apollo 15 startja
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BEJCZY ANTAL
(1930)

Aligha vennék jó néven a leendŒ autótulajdonosok, ha olyan jármıvet kapnának pénzükért cserébe, amelyen az egyes mıveletek végrehajtásának reakcióideje – startolás, sebváltás, kanyarodás, fékezés – meghaladná a negyedórát,
azaz ennyi idŒ után következne be az óhajtott manŒver. Ezzel a látszólag abszurd feladattal kellett megbirkóznia a Mars bolygóra eljuttatott,
Sojourner névre keresztelt marsjárónak, ugyanis a kiadott parancsok nagyjából ennyi idŒ múlva jutottak el hozzá, márpedig azok a fény sebességével
száguldottak hozzá a földi irányítóközpontból.
Az idŒeltolódás miatt az ilyen messzire küldött automatikus kutatószondákat nagyfokú intelligenciával kell ellátni, amely problémakörrel a mıszaki tudományoknak egy újonnan létrejött ága, az ún. telerobotika foglalkozik.
Ennek egyik szülŒatyja és világszerte elismert képviselŒje a Jet Propulsion Laboratory magyar származású tudományos fŒmunkatársa, Bejczy Antal, aki
egy egészen újszerı eljárás kidolgozásával alapozta meg az általa távolbahatásnak nevezett tudományágat. Ez lényegében az informatikának, a robotikának és a telekommunikációnak a számítógépes grafikán keresztül megvalósuló kapcsolata. Alkalmazása ma már igen széles körben elterjedt. ElsŒsorban az ırszondák és a Naprendszer-beli égitestek felszínére eljuttatott automatikus berendezések munkájában nyújt felbecsülhetetlen segítséget, de a
napjainkban épülŒ nemzetközi ırállomás robotkarjait is felszerelték ilyen elven mıködŒ érzékelŒ mıszerekkel. Ennek elŒzménye az volt, hogy 1994-ben
már az ırkomp 17 méter hosszú robotkarján sikeresen tesztelték a fenti au-
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A Sojourner marsjáró

tomatikus érzékelŒ rendszert. Bejczy Antalt eredményes munkásságáért
1991-ben NASA-díjjal tüntették ki.
Bejczy Antal 1930-ban született Ercsi község egyik pusztáján. Elemi iskoláit Ercsiben, a középiskolát Kalocsán, a jezsuitáknál végezte. A Mıegyetem
Villamosmérnöki Karának hallgatója lett, de az 1956-os orosz megszállást követŒen elhagyta az országot és Norvégiában fejezte be tanulmányait, ahol
egyúttal doktori címet szerzett alkalmazott fizikából. Az atomreaktorok szakértŒjeként 1966-ban NATO-ösztöndíjjal az Egyesült Államokba került, a CalTech (California Institute of Technology) mıszaki egyetem fizika tanszékére. Három év múlva kutatói állást kapott a NASA legnagyobb intézetének
számító, még a Kármán Tódor alapította Jet Propulsion Laboratoryban (Sugárhajtás-laboratórium), ahol azután a távirányítású robottechnika részlegét
vezette. Bejczy Antal számára az itt töltött évek igen termékenynek bizonyultak. Több mint 150 publikációja jelent meg a robottechnológia és a távirányítás területén, továbbá e témakörben hat találmányát jegyezték be az Egyesült Államokban, s 41, kitüntetéssel elismert újítást mondhat a magáénak.
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A Pathfinder leszállási helye
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Egyik alapítója volt a több mint 300 000 tagot számláló IEEE (Amerikai
Elektromos és Elektrotechnikai Egyesületek Szövetsége) szervezet keretében alapított Robotika és Automatizálás Egyesületnek, amelynek taglétszáma meghaladja a hétezer fŒt. Ez utóbbinak másfél évtizeden át elnökségi tagja volt, s egy ideig az elnöki tisztséget is betöltötte. 1987-ben Jean Vertút-díjban részesítették, 1991-ben pedig a NASA Kivételes Szolgálatért kitüntetését nyerte el. Az IEEE-konferenciákon több szemináriumot, vitaülést vezetett, és több bizottságnak volt vezetŒje, ill. tagja, az 1997-ben megrendezett
8. Modern Robottechnikai Nemzetközi Konferenciának (ICAR ‘97) pedig az
általános elnöki tisztet töltötte be. Legnagyobb szakmai sikerének azonban
mindenekfölött a Sojourner (jövevény, vendég) marsjáró távirányítási technológiájának elŒkészítése tekinthetŒ.
Bejczy Antal a Mars-programba 1971-ben kapcsolódott be. MegfelelŒ szakemberekbŒl összeválogatott csoportjának egy olyan robot mıködési mecha-

Balról jobbra a NASA-díjas Greguss Pál, a NASA-díjas Bejczy Antal és a szerzŒ a II. budapesti
mechatronikai szimpóziumon 2002 novemberében
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nizmusát kellett kidolgoznia, amely a Mars felszínén a földi utasítások alapján
önálló tevékenységre képes. Az automatizálás, az érzékszervekhez hasonlóan
mıködŒ mérŒberendezések és analizáló eszközök megfelelŒen miniatürizált
formában történŒ kifejlesztése hallatlanul komoly kihívást jelentett a mérnököknek. Mindezt tetézte, hogy a parányi szerkezettel javarészt nem lesz rádiókapcsolat, így annak váratlan helyzetekben önállóan kell tudnia dönteni.
1976-ban a Mars felszínén landoló VIKING 1 és a VIKING 2 kutatószondák
vizsgálatai – amelyek az élet nyomait próbálták fellelni a vörös bolygón – nem
hoztak pozitív eredményeket. Emiatt érezhetŒen lanyhult az érdeklŒdés a
Mars iránt, de a Bejczy Antal vezette szakembergárda továbbra is folytatta
a marsi terepjáró kifejlesztésére indított programot. Az 1990-es években azután ismét zöld utat kaptak a marsi expedíciók, és 1996. december 4-én végre eljött az a pillanat, amikor Floridában felbocsátották azt a PATHFINDER
ırszondát, amelynek fedélzetén a miniatürizálásnak köszönhetŒen mindössze
11 kilogrammos Sojourner kisautó is helyet kapott. A szonda kereken hét hónapig tartó utazás után, 1997. júlis 4-én, a Függetlenség Napján landolt a
Mars felszínén. A Pathfinder 16 óriási léggömbbel volt körbeágyazva, amelyek a talaj elérése elŒtt mindössze 2 másodperccel fúvódtak fel. A rugalmas
anyagból készült gömbgomolyag a talajról több mint egy tucatszor pattant
vissza, míg a felszínen megállapodott. Ezt követŒen a gömbökbŒl kiengedték a
gázt, és a szondából kivetülŒ sínpályán legördült a világ elsŒ marsmobilja.
A tudósok sokáig töprengtek azon, hol legyen a Pathfinder leszállásának
helyszíne. A geológiailag érdekes terület és az adott idŒszakban az energiaellátást biztosítani tudó, kedvezŒ napsütéses helyszínek eleve behatárolták a
választás lehetŒségét. Végül az Ares Vallis elnevezésı, kiterjedt sziklás fennsík mellett döntöttek, ahol a megelŒzŒ ırszondás vizsgálatok a marsi folyók
sok százmillió évvel korábban történt kiöntéseinek nyomait vélték azonosítani, másfelŒl 1997 júliusában a marsi egyenlítŒ felett 15°-kal északra „tızött”
leginkább a Nap, azaz a napelemtáblákat ezen a helyen csaknem merŒlegesen érték a napsugarak.
A marsautó hat, 13 centiméter átmérŒjı, egymástól független meghajtású keréken gurult. 48 x 63 centiméteres lapos tetejét egy napelem alkotta, amely csupán 16 watt teljesítményre volt képes, ezért a Sojourner percenként alig negyven centimétert tudott megtenni. Alatta kaptak helyet az elektronikus
mérŒeszközök, az akkumulátorok és a hŒszabályozást biztosító berendezések, ugyanis a Mars bolygón már olyannyira alacsony a hŒmérséklet, hogy nélkülük a mıszerek képtelenek lettek volna mıködni. A szonda mıszerei kö-

Konyv_javitott

18.11.2005 16:53

Stránka 133

B E J C Z Y

A N T A L

133

A Pathfinder panoramatikus felvétele a Mars felszínérŒl. ElŒtérben a Sojourner és egy nagyméretı szikla

zött igen fontos szerep jutott a televíziós sztereokamerának, amely lényegében a szem funkcióját töltötte be. A Sojourner lézersugárral tapogatta maga
elŒtt a terepet, s a visszaverŒdŒ jeleket értékelve szabta meg útvonalát.
A parányi mıszereggyüttes a rábízott feladatokat maradéktalanul teljesítette, igen sokrétı geológiai, kémiai vegyelemzést végzett, de a marsi klímára vonatkozó ismereteinket is számottevŒen gyarapította. A mérési adatok
mennyiségére jellemzŒ, hogy azok feldolgozását még napjainkig sem fejezték be. A NASA irányítóközpontjának a Pathfinder szondával az akkumulátorok lemerülése miatt a landolást követŒ harmadik hónap után megszakadt
a kapcsolata.
Azóta ez az intelligens kisautó sem kap a FöldrŒl parancsokat. A Mars dermesztŒen fagyos éjszakáiban élettelenül parkol az Ares Vallis sziklás fennsíkján, örök elhagyatottságra ítélve. Hacsak a távoli jövŒben az elsŒ marsi telepesek rá nem bukkannak egyszer, akik feltehetŒen páratlan kincsként helyezik majd el a Mars meghódítását bemutató történeti kiállítás egyik fŒ helyére.
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Magyar feltalálók a repülés történetében
Magyar feltalálók az automobilok történetében

ELÃKÉSZÜLETBEN

Magyar feltalálók a hajók és a vasút történetében
Magyar feltalálók a nyomdászat történetében
Magyar feltalálók a villamosság történetében
Magyar feltalálók a televíziózás és a hírközlés történetében
Magyar feltalálók a gépesítés történetében

