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A könyv címe kapcsán engedd meg, hogy hivatkozzam a Miskolci Egyetem „alapító-
inak” névsorára. Ez így nem teljesen helytálló, de voltak olyanok, 
tanévben itt dolgoztak. Te, aki 1950-
már az 1950-51- rsegédje 
voltál, testközelben élted át és meg az alapítók szerepét egyetemünk formálódásában 

erepbe?  
 
 
„Beszélgetésünk” már az idulásnál is nagyon nehéz 
kényes területekhez és 
is adódik, hiszen sok-  lként 

 korai életének 

n
, de én sem kerülöm meg kérdésedet és én is támaszkodom 

- 1 e-
 e-
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– ként el
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akik kezde -  

Fodor Gyulá Erdélyi Erzsébet , 
ende Istvánné, 

 ,  
 , Téglássy Ferenc, Dr. Terplán Zénó, Dr. Tevan 

 és Dr. Zsadányi Guidóné. 

 a-
 

 - -  
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ekben ismertetett „honfoglalók” nevei közül én már csak néhánnyal talál-
koztam közvetlenül. Igaz voltak közülük olyanok, akikkel azonos tanszéken dolgoz-
hattam és olyanok is, akik életem ala lyásolták. Elmondanád, 
hogy milyen téren tevékenykedtek a „honfoglalók” és milyen „személyzettel” indult 
meg az oktatás egyetemünkön 1949. szeptember 18.-án. 
 
 

e-
-

 

 

 

e  
Dr. Borbély Samu. 
Dr. Sályi István, 
Dr. Szarvas Pál, 

  

 
 Matematika II (Matematika I. a Bányamérnöki Kar keretében) 
 Mechanika II. (Mechanika I. a Kohómérnöki Kar keretében) 
 Fizika II (Fizika I. a Kohómérnöki Kar keretében) 
 Mechanikai Technológi I.és Mechanikai Technológi II 
 Gépelemek 
 Vízgépek 
  
 Villamosgépek 
 Kalorikusgépek 
 Tüzeléstan II. (Tüzeléstan I. a Kohómérnöki kar keretében) 
 Kémiai Technológia 
 Építéstan 

 

Név Szervezeti egység 

Oktatók 
Dr. Sályi István  
Dr. Terplán Zénó e 
Dr. Káldor Mihály  
Dr. Dénes Miklós  
Dr. Tevan György  
Téglássy Ferenc  
Kóródy László  

Adminisztratív dologozók 
Dr. Kende Istvánné   
Dr. Zsadányi Guidóné   
Fodor Gyuláné (Erdélyi Erzsébet)  
Horváth János  
Miklós Lászlóné   
Sándor István  
Rácz Sándorné  
Koleszár József   
Kalbert Lajos  

  -  
Urbán Sarolta   
Molnár Béla (hivatlasegéd, "Béla docens")  

 
Dr. Borbély Samu  
Doktorits István  
Dr. Petrich Géza  
Dr. Sályi István  
Dr. Szarvas Pál  
Dr. Terplán Zénó  
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A tiszántúl tanyavilágában születtem, Hajdúböszörményben, a korszak takarékos 

ine
men nképpen benne foglaltatik a 
takarékosság, a munka  
iránti bizalom, a mások elfogadása, a megfontoltság, … és mé
abban a biztos tudat  
Maradjunk a tényeknél. Hajdúböszörményben születtem 1924. augusztus 2.-án a 

Gábor körút 38. sz. ban. Sajnos - anyám balesete miatt - életem 
küzdelme . K ogyan 

Lévai Imre és Kovács Eszter) ugyanis 
ázasságot. 

 
Szüleim házassága ( ) 
 

életbenmaradásomban is csak reménykedtek. Igaz ennek érde-
kében mindent meg is tettek. Édesanyám gondossága, apai 

-meleg teaválto-
zatai nem csupán életben tartott az, 
küzdeniakarásom már ekkor Nagymamám – 
után pár évvel –  és férjét követve törpebirto , Hajdú-

. , a tanya rendje, az 
 fiára 

aki ekkor 26 éves volt. Ezért a fiatal pár Vid-pusztán alak nát, 
a -re volt földúton. Viszonylagos felépülésem után bölcs
ben, szekéren utazva követtem én is szüleimet. 

Kisgyemekkorom vidám és szabad grundja Vid-pusztán, és apai nagymamám, aki-
nek gondosságára máig is hálával- és szeretettel emlékezem. 

A tisztaszoba, ahol ngott 
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A fényképeket nézegetve láttam olyanokat is, amelyek igazi tanya hangulatát idézik. 
Igavonó háziállatok, tejet adó tehenek, néhány más épülettel, az „alföldi síkság kö-
zepén” körülötte pedig k-
szünk gyerekkorunkra, mint ami tegnap történt. Így vagy ezzel Te is? 
 
 

 
 

 ( 8. 
–

 
  

 
A tanyánk Hajdú-

viden (1950-es 
évek) 

 

 , 

és  
 
A lila szikvirág, gyermekkorom egyik maradó emléke 

 

tében. N

i

– – 

 

,  és ebben 
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 l-
 

 
 
 
1930. január az utolsó tél, amit Vid- á-

Ropog 
jelzi a reggel . Vid-

testvérem  – 
 -, a  . 

 is a-
- mint - nap a városi élet, a változás, az 

ismeretlen világa o-
san  

-
!).  –mondta 

 
t-

város felé. 

 éven át gon-
 szerettel 

szem Rá-
 

 
 
Öreg hajdúböszörményi 

ház, ahogyan Maghy 

megörökítette. Én is így 
láttam nagyszüleimnél. 
 
 

e-

g-

r nem volt 

 
–  

Elemi  
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Rendszerbe foglalt életed a Hajdúböszörményi Református Elemi Népiskolában1 
 

 
 

n-
 

r -
 „Ti Isten temploma vagytok és az Isten lelke lakozik bennetek!” 

Isten Pál apostol által a 
- Az-

 
 te nt 

mat – – 
 

-  
ke

- í  
 

Tanulmányi eredményeim a 
Hajdúböszörményi Református 

Elemi Népiskolában 1931 – 
1935 között. 

 
r-

n-

 
 

Az  
t-

- –  

n-
 a  a 

 – 

 

 

1 a - -  
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Egy megtörni látszó élet igazán remek fordulatot vett és végül kiteljesedett, hiszen 
egyetemünkön olyan Professzor lettél, akit szakmájában ismer a világ és hallgatóid 
szeretete, elismerése vett körül. Miképpen jött e fordulat? 
 
 
Az igazi érdem Kálmán József nagyapámé. Természetemet ismerte, tanulmányi 
eredményeimet pedig értékelte. 1935-ben, egy szeptemberi ködös reggelen kijött a 
városból a tanyára, kézen fogott és visszagyalogolt a Bocskai Gimnázimba.  

 
 

b-
é-

1. Én 

úgy, hogy a református egyháznál prezsbiteri szolgá-
la zgató úrnak. 
Átadta bizonyítványomat azzal a kéréssel, hogy az 
1935/36-os tanévben az iskola diákja lehessek ennek 

beszélek, akkor nem hagyható el az sem, hogy Csiha 
László és Gyulai Edit szerkesztésében egy olyan 
kíváló munka jelent meg 1996-ban „A hajdúböször-
ményi Bocskai István Gimnázium jubileumi évkönyve 
1621-1996” címmel, magánkiadásban, amely a 375 
év történéseit foglalja csokorba. 

1 úböszörmény) 
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albu
a   

 
 
 
Ez volt az a bizonyos fénykép, amely – emlékeim szerint – 1939-ben készült az év-
nyitót, azaz a nyarat , amikor V. osztályba léptem. Ne feledjük a helyet, 
életkörülményeimet, és n
nyaranként mindig is segítettem a tanyán az éppen aktuális munkában. Az itteni 
körülmények ne-
hezen viselték a 
pedáns tisztaságot. 
A „legsebezhe-

szempontból a haj 
(a fej) volt. A 
megoldás: „ko-

ilyen korú fiúknál amúgy sem renitens gondolat! A fénykép há-
tuljára írt nevek az 1938-39. tanév év  a követ
Osztálytársaim között látható Nikodémusz Etelka, akivel egy 
életre szóló barátság alakult ki. Ekkor volt VIII. osztályos tanuló 
Nikodémusz József, akinek édesapja Nikodémusz Antal, igazga-
tóhelyettes, nököm volt. A fenti fényképen 
láthatók közül a Debrecenben 2003. július 6.-án tartott 60 éves 
érettségi találkozónkon 17-en vettünk részt. 

A fényképen jobbról balra: Harsányi László, Sulyok Imre, Balla 

l-
nár Zoltán, Szabó Attila, Papp Ágoston. A fényképen nem látha-
tó, de a találkozónkon rész vett még Kovács István is. A két 
fényképet és a névsort összevetve látható, hogy már a IV. osztá-

ink csapata. 
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Új környezet, új élmények. Ezek mindegyike újabb és életre szóló emlékek forrása, 
amelyekre visszagondolván kellemes vagy kellemetlen borzongás foghat el bennün-
ket. Nálad melyik jelentkezik?   
 
 
Szerencsés vagyok. Ahogyan mondani szokták „ , így 
nekem az új 

a-

.  
Visszatérve – számomra - 
fontos momentuma a tandíj a -

- íratkozhattam. Miután végig-

ig, mint ahogyan o-
romban kapott értesítés is tanúsítja. -ként írták gimnázi-
umunk nevét -nak az enyémet. 

 
 

A tandíjmentességnek természetesen már a 
g-

á-
ban tettem. Ennek egyik eredménye az 1943 

e - és 
nép – amikor 
már egyetemi okta – egy öreg gim-

 
ta. 
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Te még a 8- o-
lyan „kamasz-

 
 
 
Nehéz lenne összefoglalni néhány oldalnyi terjedelemben. Így csupán három epizód-
ra szorítkozom. Az egyik a „cserkész” lényemre utal, a másik a zenéhez, a zenekar-

o-
zó sporthoz. 

– p-
– z-

- 1. A cserkészmozgalom gyermekkoromban nagyon 
egészében 

A 4. Cserkész Világdzsemborit2 3 -ban, 51 (mások szerint 
54) nemzet4 A tábor parancsnoka – a 

– Teleki Pál5  A jubileumi 
l-

 A gimnázium a-
kult osztályomból - a 
fényképen - 

951. 
z-

tagjai. 
 

 

A jellegzetes „fényképar-

lakultak, mint ahogy ezt a korabeli fénykép is mutat-
ja, zteopororózissal. 
mozgásigényem

endszeresen 
gyakoroltam. Olyannyi -43 É

„1942 -
án a Tisza István-házban a Kormányzó Úr névünnepe alkal-
mából tar  Itt 
szerzett „bronz  

anno 
„Bocskay”-nak, 

 

1  
2  
3  
4 -  
5  
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Elmaradt a zene, a zenekar, mint az ifjú kor, az önmagunk megismerésének egyik 
sajátos eszköze. Anno sokszor ez úgy jelent meg életünkben, mint a „kultúra eszkö-
ze”. Engedd, hogy bepillantsunk ebbe is egy kicsit. Az itteni történetek? 
 
 
Igen, a zenére, a zenekarra már utaltam.  is néhány fényképet a „csapatunk-
ról”. Ezek egyike a „komoly zenészeket” mutatja. A másik pedig – ahol a zenekar 

- az ifjú korr
állít példát. És ez így is van rendjén! 

  
A Bocskai Gimnázium zenekara az 1942-43-as tanévben 

Sok- s-
hoz, az iskolám kissé „viseletes” 

 
 50-

az 
adott tanév legfon
az utókor számára. - -

- o-
lógja olvasható. ndenkor az ifjúság 

karra, annak munkájára, a nevelésre, az iskolához 
á-
r-
e-

tes dokumentálására. 
 
A „Bocskay” Gimnázium Évkönyve az 1942-43-as 

 
 
Az -

„Az IFJUSÁGI ZENEKAR …. Szeptemben 11.-én alakult meg 12 
 

 tanulmányi eredményt 
felmutató, ugyancsak tandíjmentes Háda Sándor volt. 
A
mint a „Palotás”- -t és számo  

16 



Vidék, nagy szabad területek, energiától duzzadó fiatal fiúk, gyermekek,- félnapos 
ülés az iskolában. Ha kicsengettek az óráról, akkor 

ek 
Innen már csak egy lépés a kerek labda, a 

- Affinitásod milyen volt a ? 
 
 
Óraközi szünet az iskolában! Neked mi jut eszedbe? Futkározás, „cicázás”, „ostor-
csapó”, rongylabda rugdosása és a lánycsoportok sétálgató beszélgetése, vagy az 
árnyékot adó terebélyes fák alatti álldogálás á-
ban. Nálunk is. Ami a focit illeti! Mutass nekem egy olyan vidéki, a természetben 

és önmaga fizikumával örökösen elégedetlen, 
nem próbálta ki képességeit a foci területén! Természetesen engem sem került el a 
foci varázsa, az a csoda, ahogyan a rohangálók egyik felének minden tagja közösen 
arra koncentrál, hogy gólt  a futkározók másik felének. 
harisnyából készült rongylabdát rugdostuk, amikor ezt tehettük. Csupán jóval ké-

 A kerek labda vonzása, azonban 
nem csupán annak rugdosása, hanem „ütögetése” kapcsán is elvarázsolt engem. 

Budapesthez, a másik Mis-
 

Amikor még a MÁVAG  játékosa voltam az egyik 

1950. április 17.-i számában:  

látható, hogy mindhárom játszmát 
kiváló 

GANZ csapattal szemben, de a MÁVAG  a lelkesedésünkön  a „Lévai” 
név is kiemelésre került. (A „Rákosi” név pedig nem volt „vezérünkre”, Mátyásra 

 
A kerek labda kergetésében a másik terület a foci! Ebben sem voltam antitalentum! 
E fénykép már egyetemi oktatói koromban készült, a mai Kemény Dénes uszoda 

helyén 
e-

mi sportnapokon számos kemény 

 is. 
Végül is a rendszeres sportolás – 
beleértve a még nem eml d-

- születésem rendel-
lenességei okozta problémáimon 
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- á-

 
 
Kezdjük a kellemesebbel, az örömteli napokkal. Mint mondottam volt, gimnáziumi 
tanulmányaim során végig tandíjmentes voltam. Ez a már említett Évkönyvekben 
mindig úgy jelent meg, hogy nevem mellett 1/1 jelzés szerepelt, mint ahogyan ez pl. 

r úr, igazgatónk által összeállított 1940-41 évi évkönyvben is meg-
örökítésre került, VI. osztályos koromban: 

 
tanár úr volt. Osztályunkban csupán 2-3 tanu-

y-
zataim oszlopában látható vízszintes jel azt 

v-

nyelvet 
hogy Érettségi Bizonyítványomban csupán 
jeles osztályzatok láthatók. 
hivatkozott 1932-43. évi évkönyv 

fejezetében ez olvasható: 
„

Érdemes megemlíteni, hogy a „Nikodémusz” 
név a Miskolci Egyetemen is g-
zik, hiszen Nikodé az egyetem 
matematikai 
Niko jelenleg is a köz-
igazgatásban dolgozik minisztériumi szinten. 

1 
lmási Lajosné Nikodé e

vonaláról így ír: Nikodémusz -

 Böszörményben tevékeny-

egyik tagja osztálytársam, és fia kollégám a Miskolci Egye-
temen. Erre szokták volt mondani „kicsi a világ”! 

Érettségi tablóm fényképe 

1  
18 

                                                           



A középiskola az, - a középiskolai évek azok-, amely a legmélyebb nyomokat hagyja 
életünkben, amelyekre a legtovább emlékezünk. Hogy melyek ezek, az többnyire na-
gyon is sajátos, nagyon is l-
gettünk? 
 
 
De sokat tudnék még mondani! Mégis, maradok inkább két-három iskolai ténynél. 

Ez pedig a 
 

 
Az É ben k tunk. 

tett bejegyzés így árulkodik.  

egyike én l-
tam. 

19 



A jubileumi, a Bocskay Gimnázium alapításának 375. évfordulójára készített év-
könyvet lapozgatva egy érdekes interjúba akadtam Bujdosó Edit tollából1. Az interjú 

ü-
letett 1933-ban, te pedig 1924.-ben. A születési helyetek sem azonos, és mégis ho-
gyan kerültetek be a Bocskay Gimnázium Jubileumi évkönyvébe mindketten?  
 
 
Én biztosan nem tudom ezt neked hitelt érdem
Tény, hogy engem is meglepett, de mit tagadjam, egy köztársasági elnök, Hajdúbö-
szörmény, iskolám jubileumi évkönyve, méghozzá az alapításától eltelt 375 évet 
átfogó érdekelt, mert sze-
rettem volna többet is megtudni, így kutatgatni kezdtem  z 1942/43-as tanévben 
szeretetteljes ”-emnek   

nyilvánvaló, hogy a felekezeti típusú iskolának gyökeres változásokkal kellett 
szembenéznie laló 
Évkönyv így emléke „A II. Világháborúban 1944-ben német kato-

orosz csapatok elfoglalták a várost (október 22.) azok a tanárok, akik nem voltak 
katonák és nem menekültek el, hozzáláttak a tanév megszervezéséhez. 1944. decem-
ber 4.-én újból  az oktatás”  
Hajdúböszörmény oktatási a-
párt irányítása alatt szervezett Sillye Gábor2 Parasztkollégium (1946- , amely a 

helyi szervezete pedig a NÉKOSZ3 adta kereteket használta ki az új értelmi-
létrehozott 

  a vidéki közép- és 
általános 
Sándor Népi Kollégiumot (1946- 4 Népi Kollégiumot 
(1948-  -

5  
z interjú bevezetésében ez olvasható a ketten a hajdúböszörményi Bocskai 

István gimnáziumban tanultunk”  - 18 életéve 
közötti periódust töltötte Hajdúböszörményben, azaz feltehe  az 
az 1948/49 –es, vagy az 1949/50-
interjú  

ollégiumában” mondata, m -i életrajza6 is, aki 
 

-én államosították
igazgató  

 pedig a NÉKOSZ -én 
, il  

1 A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium jubileumi évkönyve 1621-1996. p.113-115. 
2 ábor 
3  
4 -mutargya/honap-mutargya-majus/ 
5 -kisert-a-zelemeri-urholgy-a- -legendak-nyomaban/3619226 
6 https://  
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o-
SAS ”. u-

sokat? 
 
 
A gimnáziumi évek során latin, német és francia nyelvtudást szereztem, mint aho-
gyan ezt érettségi bizonyítványom is mutatja. Nyolcadikos koromban hozzákezdtem 
az angol nyelvhez is, mert igazgatónk felhívta figyelmemet egy pályázatra, ami 

-e ennél többet kí-
vánni egy m. 

díjat biztosított. Öt év a m

textilmérnökként. Az iskolám támogatásával, tanulmányi eredményeimmel, felvételi 
beszélgetéssel sikerült elnyernem ezt az életem indulásához igazán ragyogó lehet

 volt. A háború szele már 
igencsak csapkodott, de én magabiztosan néztem a jö-

z-
n-

dig ponto
Budapestre, ahol albérletet kerestünk. Beiratkoztam a 

 Az itteni tanári kar tagjai voltak 

Vörös Imre, Bay Zoltán, Pogány Béla nyilvános rendes 
tanárok, 

e-
dig meghatározó professzornak számított Misángyi 
Vilmos nyilvános rendes tanár rektor helyettes, majd 

-ben rektor. si utasítása, az egyetem né-
metországi áttelepítése a tanárok ellenállásán megbu-
kott. De az egyetem í-

tését nem tudják megakadályozni. Misángyi – mint rektor – a m
egyetem ottani karára megy, majd Németországba távozik és Teisbach-ban hunyt el, 

-én1. ágos útját és a drezdai bor-
zalmakat több könyv is feldolgozta2,  és dokumentumfilm is készült . 

tokat, vizsgákat 
angol nyelvet pedig 

nagyon szorgalmasan autodidakta módon tanultam. s-
o-

nai behívókat  kaptam, de mint alsóbb éves hallgatót és nem álladó lakhellyel Buda-
pesten tartózkodót engem ! Azonnal! !) behívók.  

1 Új magyar életrajzi lexikon. IV. köt. 
2 Palasik M.: A  Odüsszeiája -  
 vágóhíd.   
  -  
 ióvparancs 
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Miskolc neve most, 1945-

 
 
 
A rövidített félévek bevezetése, 

, engem is arra késztetett, hogy ilyen helyen keressek munkát. Az 
oktatási intézmények bezárása (1944. október 29- epítése 

1, az albérletemet ért bombatalálat, min-
denem elvesztése, a front közeledte, mind-mind arra ösztönzött, hogy elhagyjam 
Budapestet. A frontot nyári gyakorlatom szinhelyén (egy bányában  
vészeltem át. Emlékeim szerint Lyukóbányán. Ott még német katonák voltak, Mis-
kolc nagy részén már oroszok.  

de az eddigi munkám eredményeit, a vizsgákat, 
a termelési gyakorlati munkámat nem akartam viszont elveszíteni. Miskolci tartóz-

Kovács Imre.  
Kovács Imre – 

–katonaként, 
 

 
Nagybátyám, aki Rimaszombatban volt 

k-
rajnai területeken szolgált, nem akart tovább harcolni. Civil ruhá-
ra váltott. Pár nap elteltével mégis úgy döntött visszamegy veszé-
lyes alakulatához. Kérte vezessem el a sajószentpéteri országútra. 
Képtelenségnek tünt. Fegyverropogásoktól kísérve mégis sikerült 
a 

a-
 

géppuskázást is túlélve, Misk
érkeztem a Tiszai pályaudvarra. Sötét este volt. A katonák sürgés-forgásában húz-

Tiszaszederkényig . Tisztát váltottam. Dol-
gaimat újságpapirban gyömöszöltem táskámba. Másnap indultam a Tiszához. Sike-
resen eljutottam a gátörházig. Itt az oroszok bezártak, 
majd visszaszállítottak Miskolcra, a szovjet katonai 
parancsnokságra, a Toronyalja utcába, a Jézus-kúttal2 

 Bedobtak egy mély, büdös, 
vizes pincébe. Naponta más-más tolmács közbenjá-
rásával kihallgattak, faggattak, éheztettek.  

 
A Jézus-kút Miskolcon, a Toronyalja utcában 

1 Palasik M.: A - 06. p.35. 
2 http://miskolciszemelvenyek.blog.hu/2017/06/29/jezus_kutja 

22 

                                                           



A „Világ 
  

 
 
Ebben nagyon igazad van. Szerencsés vagyok. A kihallgatásom során bizonyítani 
akarták, hogy kém vagyok. Ehhez volt is némi „látszat-bizonyítékuk”. Egyrészt a 
nagybátyámmal kapcsolatos események, a táskámban talált újságpapíron látható 
karikatúra és a diósg y-
képe volt. e-

 (tolmács) jelent meg orosz 
egyenruhában egy tol . 

é mondta a 
mondókáját. Eredmény: egy nap múlva elengedtek. 

r-
hoz tartozó volt ugyanúgy, mint a tol
engem a nyári gyakorlatos egyetemi hallgatót. Sajnos nem 
találkoztam velük többé.  
A sok éhezés miatt nagyon legyengülve hezitáltam. Mit is 

j-
tik, teherautón viszik, ki tudja hová. A Jézus-kút melletti 
házban megengedték, hogy rendbe szedjem magamat, enni 

. Megkíséreltem 
újból hazaindulni iszontagságaim 

Kovács Antal nagybátyám ta-
nyájáig, végre megnyugodtam. Rendbe szedtek. Innen már – óvatosan ugyan – gya-
log mentem haza. Ott sem volt izgalommentes tek 
amikor megláttak

tovább. Szegénységi bizonyítványt szereztem, mert az anya meg-
, a támogatóm . Szüleim anyagi segítségével visszamentem Budapestre. 

j-
l-

getve juttattak át Budára. Az egye é-
– 

 már otthonosan mozogtak ebben 
a „dzsungelben”. Elkísértek egy számukra kijelölt kollégiumi épülethez. Az igazgató 
eredményeim és szegénységi bizonyítványom alapján térítésmentes szállást engedé-
lyezett. , mert – hála a 
Bocskai Gimnáziumnak - n-

o-
mám megszerzése emiatt csúszott egy évet. Némi pénzt étkezésem pótlására úgy 
s m-
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Az ország helyzete még nem konszolidálódott, de neked - – 
e-

egészségedért  
 
 

-

 
 

 
 

o-

-

 
 

o-
  

 z-
 -

-
  

á

  r
o-

 

-

r

- - r-

-   
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„Miskolc-Miskolc sáros Miskolc, te vagy az oka mindennek….” mondja némi beletö-
Mi mindent kínált, hozott és adott ez 

számodra?  
 
 
Ha patetikus á-

M
– – e-

„
– –  

 

- e-
- e-

 

- p-
ri -  sz-

 

 
A „r ” r-

 - -  
- á-

 
1950. április 20.-án, csütörtökön megérkeztem Miskolcra. E naptól tekintem 
magam miskolci polgárnak.  é-

-   
vel élet e-

 
 

Az els n-
-

 
é

 p-
jai 

a-
 

 - -  
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Új intézmény. Új közösség. -
vel épül  
 
 

„Létemet 
 

tapasztaltam   

 
. 

1950. május 2-  - (  
 a-

- -
 

-  
e - - -  ú-

-
es

körülbelül -szigeten van, 
. 

 

e-

   
l-

 H
 

– a 
 – 

  . 

t-
p este 7-

 á  

 
Közmunka a „Dudujka lábánál” . 
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! Mivel az egyetem épületei a 
tanév kezdésére sem készültek el, így városszerte szétszórva tanulókörökhöz kötve 
tartottuk óráinkat. Ebben a félévben kedvenc tanköröm volt a G 201-es. A gyakorlati 
órákat a „zsidókórházban”1 tartottuk. A G 201 ablakai éppen az Avasra néztek, ami 

 
Amikor gyakorlatvezetés közben kinéztem – lévén, ellenfényben 

– eszembe jutott a Gellért-hegy Budapesten. Be kell vallanom, 
a Gellért- z-

süket. A tanulá-
si, a tudás-szerzési hajlamot tekintve ne feledjük, mindössze 5 évvel vagyunk túl a 

igénye, óhaja! Több olyan 
hallgató volt a G 201-ben, akiket háromnegyed éve figyeltem. Csak elismeréssel 

-  este 10-ig, amelynek eredményét 
magam is tapasztaltam. A G 201- r-
ményi leány munkáját (lokálpatriotizmus az csak lokálpatriotizmus!), majd Könczey 

Tanszékünkre került demonstrátornak. A második éven maradva, a 4. szemeszterben 
a G 208-as tankört patronáltam, ott vezettem Gépelemek gyakorlatot. Azt hiszem, ez 
az évfolyam legjobb tanulócsoportja volt. Fancsali József  o-
ló (Triumph tengelykapcsoló feladatát kiállítani lehetett volna), Mesztényi Károly az 

eltávolí-
tattak Periflex tengelykapcsoló – addig ismeretlen – 
mechanikai számítási modelljét. Említhetném még a 208-ból Czukrász Sándor, 
Lebovics Imre és Miskolci Sándor hallgatókat. Lebovics nem tudott (vagy nem sze-

-mozgó alak volt és ezzel a tanulókört élénkítette. Vissza-
térve még a harmadik – nehéz félév – végére, Tanszékünk Terplán Zénóval együtt, 
nagyon elfáradt. Mégis örömmel zártuk az 1950-
munka elégedettségével, másrészt 
Egyetemünkön. Kapta azért a munkásságáért, amelyet köztünk végzett, és amelyben 
mi is segített nk megbecsülését éreztük. Elég fiatalok voltunk 
még ahhoz, hogy egy nagy hajtás és az eredmények elismerése után egy kicsit lazít-
sunk. Hivatalosan l-

minden tanszéki tagot valami-
lyen kerti növényhez (virághoz) hasonlított. 
Az Egyetemünk életében november 23.-án változás következett be, Sályi István lett 
a rektor és az egyetem építkezése is új lendület kapott. 

1  (Erzsébet) - kórházzal szemben magánszanatóri-
umként üzemelt, amelyet a „Bikur Cholin jótékonysági Egylet” emeltetett 1902-ben, majd az Egri-féle 
Vízgyógyintézet Szanatórium Rt. vette át. 

c_egészségügyének_története  
28 

                                                           



Van munkahelyed, amelybe belekóstoltál. Sok - sok nehézségen átjutottál. 26 éves 
vagy. Ilyenkor már a megnyugvásra vagy az új kihívásokra, a társra vágyunk! Nem-
de?! 
 
 
Igazad van, és kissé szabadkozom is, hogy miért nem kezdtem ezzel, miközben e 
„történet” 1950-
dött. Történt ugyanis, hogy reggel 8-kor – –
tanszékünkre belépett egy 20 éves csinos lány, aki munkára jelentkezett Terplán 
Professzor úrnál. Gondolom nem csupán én figyeltem fel, de az események folyta-
tódtak azzal, hogy – Szigetvári Margit –  é-
si bizonyítványát és elmondta, hogy a Megyei Tanácstól jött el, me ö-
vetkezetek alakulása éjszakákba nyúló adminisztrációs munkát kíván, ezért váltott. 

és mindenféle adminisztrációs munkában járatos, mert tit t látott el 
a m sági o   a megszokott mosolyával rámuta-
tott egy üres íróasztalra és „munkára fel” – mondat kíséretében illeszte a-

szükségünk, hiszen a tanszék legöregebb tagjai is csak a 30-as éveinek elejét tapos-
ták! Dicsekvésnek u-
tatkozott a közös színház, mozi, hangverseny látogatásokban, bükki kirándulások-
ban, de még délutáni sörözgetésekben is, Verebélyi bácsi hangulatos Avasi-
pincéjében vagy a Székely-kertben, olykor cigányzene mellett a „Dankó tanszék”-en 
(Dankó Pista utcai kiskocsmában). Szerencsés „kiválasztottként” egyre többet sétál-
gattunk Margittal kettesben is, többnyire Tapolcára. Kedvenc útvonalaink a 
„Dudujka-völgyön” keresztül vezettek. A – e-
lep - Avas hegygerincen át – Szepesi mezsgye – a vonatvágányig. Innen a vágány 

mellett a Dobogó alagútig (most is megvan), vagy 
az er  és máris a 
Dudujka völgyben folyó építkezést láthattuk, 
majd  
 
Az egyik – – közös sétánk 

(1951. március 4) a Dudujka közelében 
 

-sok kellemes emlék-
kép jelenik meg gondolataimban. Így a január 
végi szalonnasütés Lillafüreden hatalmas hóban, 
a „Szalajka-völgyi” kiruccanás kora tavasszal, 
barlangtúra a Szeletához, sziklamászás a Bükk 
hegység Gulics , bicikli-
túra Holl amikor nyáron (a május 
1.-  véglegesen 
bennem, hogy „minket egymás mellé rendelt a 
Sors”. Augusztus 2.-án mindezt eljegyzésünk 
tudatta a jó döntést nyugtázó baráti körünkkel, 
környezetünkkel.  
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1951 nyarán eljegyzésetek a „tervezgetés”-hez, november 
elejé
november mellett tettem le a voksot!  
 
 

akár 1-  óra, tantermi 
direkt elfoglaltságot, akkor legalább 
arról a e-

felszínes  minden-
, z-

-ét, ami – természetesen – szombatra, 
 esett

átélésére  és Tar Sándor tanúk jelenlé-
t   

 

 
, az Avasi  

 tartó egymás iránti 

a-

jobb kor”.  
 

l-
lanatába  rá is ta-

e-
 

 
”
 

1 ezt a  választottam! Válaszom: 
Ezek egyformán kedvesek számomra! fenti  akkor 

t – az 
- szombat dél lényegesen  
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1951 vége, nem éppen rózsás gazdasági és politikai helyzet, de a mindig optimista 
ifjú kor valahogyan kompenzálták egymást (talán). Te hogyan élted meg mindezt?  
 
 
A kérdés nem kérdés! Ifjú házas ember lettem! Igaz alacsony fizetés, áruhiány, 
drágaság volt. Nászajándékainkat kö-
szöntük. 
Kedves volt Tar Sándor és Lendvay Pál 
közös ajándéka, a menyasszonynak egy 
pár „matyó papucs” gratuláló kártyával, 

zdagság szimbólumá-

val,”egy pénzeszsákkal”. Értette a 
menyasszony a célzást, s mindket-
ten a jó szerencsét. 
Mind között, legkedvesebb a tan-
szék fikuszpálmájában talált levél, 

professzor hozzánk intézett szép 
gondolatai voltak. Meghatódtunk a 
levél mellékletén is: „Iminek és 
Margónak sok boldogságot” kí-

n-
széki tag, a gyári oktatók csoportja és 
tizenkét demonstrátor. Hogy kik voltak 

n-
denki neve vá
zöld színnel a teljes név is megismer-

ámomra egy közösen eltöltött 
élet d-
jon meg így mindannyiunk számára 
életünk e kedves és elfelejthetetlen pillanata! A kapott nászajándékok 
mindengyike értékes, hasznos volt számunkra.  
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A Miskolci Egyetemen oktató-
ként

  
 

 
 
Való igaz, hogy én fotóztam m -ben. Arról 
amit láthattál Terplán Zénó otthonában. Emlékeim szerint a dolgozó szobájában volt 
bekeretezve. 

  

 sétálgattunk 
felé a két lehetséges útvonalunk valamelyikén, majd visszatértünkben a hegyen ke-
resztül – – elénk tárult

egyetemi városrész hatalmas vasbeton és téglaépüle-
tei. A hosszú tanulmányi részleg tulsó végéhez mer
legesen már nyabb  is 

 magyaráztam. 
ldalon 

kerestem egy t-
tem 

eljutott. A felvétel  jól sikerült, mert a 
 – Janáky István - a filmet 
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Feleségeddel elindultatok a közös, szép, de egyben küzdelmes útra. Maradt-e abban 
az „útravaló tarisznyában” olyan, amit máig is ? 
 
 
Sok minden ott van még a „közös élet tarisznyájában”! Ezek mindegyike értékes 
számomra, mert egész életemben  pillanatokat idéz fel bennem, amikor 
rágondolok, vagy kezembe veszem e tárgyakat. Sorolhatnám , de csupán két 
ilyet idézek fel. Az id „üveglap”, a másik egy 
„vonalzókészlet”. 
Az „üveglap” – 1951. november 

1.-
m-

mel
albérlet helyett szüleinél fogunk lakni az egyik 

v-
szekrény és ír – a 
kor szokásá-
nak megfele-

– dukált 
az üveglap. 
Csináltattunk 
egy 2x1 m-es 

nagyságú 5 mm vastag, körbe csiszolt üveglapot 
a Búza téri üvegesnél. Elkészült. De hogyan hoz-
zuk haza a 4- rmann 

t-
cán végig a batár, hazáig. Egy önfeledt beszélge-

ami természetesen elpattant. Kettévágva, csiszol-
va ismét használhattam. További töréseket elvi-
selve egy A2- atomban áll. 
A „vonalzókészlet” – 
(1921- á-
romszög-

átkötve nászajándékként kaptuk 
„APÓ”- e-
detieknek arányosan kicsinyített 
változatai. A bekarcolt „M” 

e-
g-

ramjai. 
 
Tanszéki összejövetel Hollóste-

 
( , Szaladnya Sándor, 
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Kérdések sorozata kavarog bennem! Egyik fele Hozzád, a személyedhez, családod-

kezdjük? 
 
 
Ez nem lehet kérdés! Tény és való, hogy a család az, ami a legmélyebb kapcsot je-

e-
lyünkön, mint a családban átélt órák száma. Mégis vannak olyan élmények, esemé-

-egy szegmensét. 
-egy történetet. Mint említettem házasságköté-

sünk pillanatától Hermann . december 
-ig. Az itt rendelkezésünkre bocsátott szobába kerültek a 

stb.
jöttünk haza  is, ahol az egyik tanú Tar Sándor 

volt. 
 
Miskolc, Hermann Ottó u. 22. 
Feleségem szüleinek háza 
 

Szobánk 
 

r-

-ben ismét összetalálkoztam. n-
a-

elképzelé-
semet és a párválasztásom tervét ú-
j
egész cigányzenekar húzta, igen szépen. „Én pedig a csillagokat láttam!” – No, nem 
a december -es évek elejének 
gazdasági viszonyai között próbáltam magamnak egy pár teni 

 gsem állhatok az oltár elé! Az 
 egy doboz érkezett gyorspostával albér-

- - y mennyire vártam a 
cigányzenés -

merthogy 
elrepültek. Tar Sanyi barátom maradt, látva türelmetlenségemet. Mindenképpen 

t. Komótosan beült nászszobánkba  csak vilá-
gos nappal hajlandó hazamenni

kínlódásaimat
elment. s-

göleltem az e-
lentámadt lelkesedésem okát! , szakasza. 
Hálával tartozom a va-
lamennyi í-
vánságaik  számos levélben megírták.  
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Szerencsésen indult családi életed. Nem voltak olyan gondok, amelyek 
á-

indult szakmai életed és hogyan alakult az egyetemi 
?  

 
 

 
 

 t
a  

 
n

  

 
  

 
Királykút, 1951. 
 

 el
 

 

Konzultációk részt -1953 májusában 
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indultak a  
 
 
Kezdjük a névváltozással. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952. már-
cius 8.-i határozatával az egyetem neve 
lett, egészen 1956. október 18.-ig.1 e-

egyetem névváltoztatásával  behívót kaptam a katonasághoz. Katona-
könyvemben a „hadmérnök” bejegyzést „kiképzetlen”-
még 2-3 kollégám is hasonló behívót kapott. Az újonnan induló egyetemi képzés 
„létszámcsökkentése” nem volt kedve eskedé-
s  változások, 
az újabb és újabb próbára tették. Április 
elején éreztem , hogy baj van. A szívem 
lett. Megijedtem  belgyógyász orvost – aki 
nem messze lakott – azonnal megkerestem. Vizsgálatot 
majd azt mondta:  és 
kávézást !  A gyógyszerek hatása, az 

a gyógyulást eredményett. Hasonló érzések azonban rendszere-
sen visszatértek akkor, ha huzamosabb ideig újból elhúzódó stresszes t-
tam. Így a „kávé-cigaretta” ügy bevonult a családi éle  Ez-
után már csak szokásomnak. 

 meglátogatása 
á-

ratok voltak a nagyobb városok között). Utastér – rögzített szobaszékek. Utazás – 
 koszos, 

érkeztünk Hajdúböszörménybe. Otthon öröm, jó hangulat, ünnepi 
kalács és locsolás várt bennünket. Locsolás a gémeskú a-
gos vízzel is. Feleségemmel végigjártuk mindazon helyeket, amelyek nekem 
gyermekkoromat jelentették, így részese lehetett életem eddig nem ismert 
szakaszának  a további jó hangulatot 
megalapozta. A húsvéti látogatásaink tradicionálissá váltak. Visszatérve Mis-

kolcra 
tagozatos konzultáció és vizsga-

Bükkszentkereszten. Biza-
kodva vártuk az 1952/53-as tan-
évet, amely már Egyetemünkön 
végzett mérnököket bocsátott ki. 
 
Hajdúböszörmény, 1966  
(balról jobbra: Lévai Antalné Forgács 
Mária, Lévai s-
anyám), és mi, . 

1  
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Érzem és tudom, hogy a lányodról, Ágiról, beszéltél volna inkább, mint a munkád-
ról. Tedd ezt most annak figyelembevételével, hogy a könyv további részében nem 
túlságosan sok alkalom fog adódni életének bemutatására. Ezen oldal azonban csak 
az övé! 
 
 
Miért gondolod, hogy inkább a lányomról beszéltem volna? De jól van, szívesen 

években, házasságk é-
Három 

évekre – 
- és beszélni 

s-
é-

ket 
 

 
Lányom, Ági 

 
lvették Mis-

o-
za

ze
 l-

 e-
netanáraik, sikersorozataik  á-
nos iskolát - - e-

angol tagozatán k  t-
a-
ó-
e-

lógiák egyikeként számot tartható ágazatra é-
telizett 1971- 76- a-

díjat á-
nyos - á-
nyai is z-

-
r-

l, mint 
– ahogyan tartva bizonyos távolságot, - észleltem

„miért tartom a ttem 
lyámat! 1976-

t - 
élveztem el   
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A Gépelemek Tanszék munkatársairól már többször szóltál. Jómagam is diákja vol-
tam egyetemünknek 1964-69 között. Vizsgáztam nálatok nem is egyszer. Beszélgeté-
seink során mégsem tudok az elhangzott nevek mindegyikéhez arcot társítani. Segí-
tenél felidézni az arcokat is? 
 
 

. V

.   
 

 .  
„  

  

 
A Gépelemek Tanszék munkatársai 1954-ben 

  
 e  
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Az 1950-

? 
 
 

a cs
-

- 
 

- csa-

n -
n-

- az-
 -

- a-
 Az 

 
e   

s-

n-
n-

- e-
sen ünk -

-
-

e-

  k
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A diákok mindig és mindenkor optimisták és hangot adnak véleményüknek még a 
„vérzivataros”  
 
 
Igazad van, ebben nem kételkedem még akkor sem, ha adottságom, családi körül-
ményeim sohasem késztettek arra, hogy élére álljak, politikailag formáljam a „fiatal-
ságot”. E
– a mi gépészmérnöki területünkön – két ilyen 

-es évek végére esik1,2 -es tanév a B
M Egyetemen 
között telt 
megjelent. is m - -
ban, noha akkor sem éltünk   ké a-
pozva  

 
Vicinális Dugóhú-
zó és a Húzótüske 

címlapjai. 
 

alanya Egyete-
já-

nak, noha egész 
életemet ennek az intézménynek két tanszékén töltöttem. Mindössze alig több mint 

-szor szerepelek benne. Ezek közül ragadok ki néhányat. 

1  
2  
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á-

definíció nélkül is cselekedeteink mozgatórugója
Mi a véleményed ?  

 
 
A vallásról röviden….   Mottó:  
      .  

(Széchenyi)  

Hajdúböszörmény lakosainak kétharmada református. Azt 
vallják, hogy a vad hajdú emlékek  a XIX. század végére, belesimultak a 
lakosság mindennapjaiba és hagyománytiszteletük református hitük által irányított. 
A HAJDU ember jell  szorgalom, érzékeny lélek (e 

e-
rény, tisztelettudó, általában puritán. Szeretettel, pontosan, áhítattal tartják meg ün-

lése, ami mindennapjaik része, vallásukhoz, haza-
e-

hezen viselték, viselik. Ez a jelenség ma már jórészt változóban van.  
, mindezen tulajdonságokkal. Apai nagymamám - 

habitusomból adódóan – o-
rúan vette tudomásul, hogy a Sors más irányt szabott. Otthonomban a vasárnapi 
templomba járás és áhítat természetesen volt kö s az 
általános iskola programjában, gyermekkoromban. A Bocskai István Református 
G
a bibliai idézetek és zsoltártanulás a mindennapok feladataihoz, a helyiek munkájá-

Csiha Antal és fia Kálmán – aki református püspök volt Erdélyben – 
oktatásukkal, színvonalas szónoklatukkal és egyéni, rendszeres baráti beszélgetések-
kel igen nagy hatással voltak a diákokra, mindannyiunkra az 1935-1943 közötti 
években. Becsületes, békés, nyugodt természe -ben 
már az otthontól távol éltem. Amikor hazalátogattam Böszörménybe úgy igyekez-

ünnep (Kará
o-
t-

létben vitatéma azonnal felmérve. tiszta, nyílt beszéd-
l-

a-
gadtam meg. Értelmetlen vitákra nagyon sajnáltam 

összejöveteleken nem vettem részt. Mindkét gyer-
mekem, lányom, fiam református vallású. Ismétlem, 

amolyan „vastagnyakú kálvinis  vagyok, mint 
ahogyan a környékbeliek is gyakran önmaguk jel-
lemzésére megfogalmazzák.  
 

Hajdúböszörményi Református Nagytemplom 
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a

a

 
 

Kezdhetném azzal, hogy „Hosszú a földi életem”. Úgy gondolom ez annak eredmé-
nye, hogy jóban vagyok a Természettel. Szeretem 

– 
agyok. 

te
 , gyermekkori rendellenessé-

tanyai éle y-
te

– régi – „Egészség és jólét” c. könyvre, amely 
e-
e-

-  
stb. Ily   a sok 

nemcsak környezetemnek kell tüsténkednie, nekem is sokat kell tennem. Ez a 150 
oldalas könyvecske megs  adni, amikor 

sokkal ta
sz-
o-

yakran hallottam óraszünetek-
ben a figyelmeztetést: 

kerültem. Orvosok, évfo-
lyam- a-

ével 
sikerült a nehéz helyzetet 

 
 
Életszemléletem „Bibliá-
ja”. A borító tájképe az 
„idilli” környezetre utal. 
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– – ne 
 

 
 
Egy-

. Azért ez  

r-

 va-

  a 
jó - v e-

Kiváló  

l-
 

 
Rácz Zsuzsanna, sebész, 
aneszteziológus, Debrecen 
 

 szü-
lész- e-

ziológus-
 Pécs 

 

 
  i-

-  . A két  
(1924-  a-

 Az 1960-as évek é-
 e-

 (1966-) 1 

 két szakvizsgával re
 

. l-
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feszültség, amely végül káoszhoz vezet. Akkor még ellenforradalomnak nevezték, ma 
népfelkelésnek. Mit láttál, tapasztaltál magad körül? 
 
 
A Rákosi Mátyás Nehézipari  
is szá )   

 
  rektor

1950. 
 

 er
 

17.   
az  

 –  
  

. M za  
  

 

hettek a  
 

 
 

 

Si
 15.

 
 

 
z 

  
 . 

kö  
 1  . 

1  
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Köszönöm Neked az egyetemi életünk történéseinek rövid összefoglalását. Ez min-
denképpen segítheti a jobb tájékozódást. Térjünk azonban rá a Te szakmai munkád-
ra, amely végül a „dr.tech univ” fokozat megszerzéséhez vezetett. 
 
 
Az 1956 nem csupán egyetemünk életében jelentett változást, hanem hazánkéban, de 
a „szuezi eseményekre” gondolva, az egész világon is. Engedd meg, hogy még né-

seit. Egyetemün-
kön az oktatás 1956. október 24.-én automatikusan  és csak 1957. január 
14.-én indult újra ideiglenes tanterv szerint. Az eseményeket jól szimbolizálja a „vö-

-án és a „marxizmus-leninizmus” oktatásának 
egyetemeken a II. félév elején 1957. március 

4.-én. A konszolidáció azonban mindenképpen megindult. Ennek látható jeleit is 
lehetett tapasztalni. Terplán Zénó tudományos rektorhelyettes lett és újabb hasonló 
feladatra kapott megbízást Gáspár Gyula és Lancsarics Alajos. 1957. december 15.-

Egyetem Közleményei”-
. „A mi egyetemünk” 

újság újra indult 1958. október 24.-én (szimbolikus dátum -
Miskolc” viszony és az „ifjúság” szerepének hangsúlyozására szinte évenként egye-

Így ju-
-as tanévhez, ami az egyetemünk . Az 

egye o-

Egyetem 27 tanszékét jelenti.  
Egyetem toravató nyilvános egyetemi 

tanácsülése. Ekkor kapott „dr. tech. univ” oklevelet egyetemünk mindazon oktatója, 

fokozat birtokosai). Én ugyanebben az évben 

4.-én az NME második doktoravató nyilvános 
egyetemi tanácsülésén, Drahos István kollé-
gámmal együtt. Hogy miért is? Röviden össze-
foglalva: a Gépelemek Tanszékre kerülve már a 
kezdetek-kezdetén a fogaskerekek területére 
„tévedtem”, de igen határozottan. Ez már a tan-
szé t-
szik, ahogyan meghúzódom egy fogaskerék bel-
sejé -
ban jelent meg „Az elliptikus homlokkerékhajtás 
és fogazás vizsgálata” címmel, amelyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia pályázatára állítot-
tam össze 28 oldal terjedelemben. A dolgozatot 
az MTA díjazta. E  

-ig, a doktori védésemig még tíz további 
szakmai közleményt jelentettem meg a fogaske-
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Gépésztechnikus, gépészmér ek I és II 
 az 1966/67 és ha e-

 össze rö-
 

 
 
Fogaskerekeket természetesen már mindenki látott egy bizonyos kort elérve. Azt is 
láthatta, hogy e hajtások nyomatékot és mozgást is vihetnek át. Ez utóbbinál esetleg 
az egymáshoz viszonyított irányokat is módosíthatjuk. Hogy mi mindent lehet meg-
valósítani? Ennek alapjairól képet kaphatunk a Wikipédiából is1. A fogaskerekek 
alkalmazása még az i  . Kínában találták 
fe r-
radalom korában élte, az 1800- l-

g-
nagyobb hajócsavarok meghajtásaiban egyaránt. Ezekre gondolva mindnyájunkban 

az átvitt teljesítmény, mennyi a veszteség 
(másképpen fogalmazva milyen a hatás-
fok), milyenek lehetnek a hajtó és hajtott 
felületek geometriái, milyen anyagból 
készülhetnek ezen elemek vagy felületeik, 
hogyan méretezz -sok 
olyan kérdést vethetünk fel akár laikus 
szemlélettel is, amelyek megválaszolása a 

ktársadalom feladata. Én annak 

tématerületre koncentráltam, nevezetesen 
arra, hogy az egymáshoz csatlakozó fo-

Nyilvánvalóan ennek is 

rülfordulás so
pillanatban átvi á-
ga. A természetes hátrány, a megmun-
kálás bonyolultsága. 
dolgozatom a már említett akadémiai 
pályázat kapcsán jelent meg 1953-ban, 
majd -9.-én rendezett 

-t 

2. 

Doktori védésem bizottságának részlete 
(balról jobbra: Terplán Z., Gáspár Gy., Falk R., 

 

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogaskerék 
2 - - -214.pdf 
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Maradjunk még egy kicsit a doktori disszertációdnál! Ismereteim szerint a Nehéz-
ipari  Egyetem tudományos életében új fejezet írásában oroszlánrészed volt. 
Miért? 
 
 
Mint már említettem oklevelemet az egyetem történetének II. doktoravató nyilvános 
tanácsülésén kaptam meg. Ez 

amikor egyetemünk oktatói 
kaptak tudományos eredmé-
nyeinek elismeréseként okle-
velet. „A mi egyetemünk” 
hasábjain az alábbi közle-
mény jelent meg. 
 
„A mi egyetemünk” hasábja-

in megjelent közlemény az 
NME második doktoravató 

nyilvános tanácsülése (1960. 
október 4.) kapcsán 

 
Talán ennél is többet mond Terplán 
Zénó – akkor már tudományos 

e-
számolója ö-

 Czibere 
Tibor egyetemünk volt hallgatója 
1961. június 3.-án vehette át dokto-
ri oklevelét.  
1961. január 6.-án az NME és a 

z-
nos és valóban hosszú távú 

 kötött. Mindkét 
intézmény 

á-
i-

bruár 13.-
k-

m „szá-
mológépünk, számítógépünk” még a logar-
léc volt! 
 

logarléc 
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Élted a hosszú távú s

 
 
 

  
 

 

s 

 
  

 
R  

  
Kül  

e
 

s

 
 

  

 

 s  
 

A Család, 1966 

Miklós, 1964 

Tablókép, 1979 
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Történések sorát át- és megéltél nyitott szemmel, miközben a körülmények, a politi-
ka kaméleon módon változgatott. Mi a véleményed  a politikáról? 
 
 
Nem vagyok politikus alkat. Harcolni nem szeretek. Márpedig a politikus élet örökös 
összeütközés. Ez a pálya az érdekek küzdelme. A békés végkifejletig - ha ritkán adó-
dik ilyen - sok a bizonytalanság, az izgalom. Életem minden szakaszában tiszteltem - 

 - az államrendet.  is, amelyik megérdemelte. Alkalmaz-
kodtam a különféle politikai divatokhoz, amennyire munkahelyi kötelességem, 
munkarendem megkívánta. Mindig tisztességesen. Soha nem ragadott magával 
semmiféle tömegpátosz. Az adódó emberi játszmákat türelmes, jól  in-
tézkedésekkel, általában mindenki javára igyekeztem megoldani  munkaköre-
imben, több mint kevesebb sikerrel. A politikai pályától - jó érzékkel - többet akar-
tam. Hazánk értékeit gyarapító, tudományterületemen gondolkodó, alkotó, 
hasznos munkát  oktató tagja lettem a társadalmunknak. Passzióval serényke-
dem szakmámban a  új létrejöttéért. Az oktatásban békére hajló értékes ta-
nácsokkal láttam el és oktattam a hallgatóságot. Hogy ez mennyire sikerült - sok 
hozzám intézett   álljon itt egy, Pozsár Mihály 1977-ben 
végzett gépészmérnök hozzám intézett, 2007. szeptember 3.-án kelt e-mailje: 

„Kedves Tanár Úr! 1977-ben államvizsgáztam Miskolcon, mint gépészmérnök. 
Örülök, hogy a mai sajátos világunkban egy-két önzetlen igazi emberre is akad-
tam az  között. Az egyik Ön, aki hozzáértésével, emberségével és egyál-
talán józan  jóval a környezet fölé emelkedett.  hallottam 

 a három lábon állást (egészség, család, munkahely), mint alapigazságot. 
Ezt a  szakestélyünkön tetszett mondani1 Jó egészséget és minden jót 
kívánok Önnek és minden   jelige: Misimókus). 

Ezt a véleményt nem lehetett szó nélkül hagyni. Pozsár Mihály úrnak a  
e-mailt küldtem: 

Kedves Barátom! Köszönöm a jókívánságokat, ezeket hasonló jókkal viszonzom. 
Örömmel tölt el a bibliai  szóló példázat igazsága: „némely mag a 
jó földre esett". Az emberi qualitások megítélése viszonylagos, de egy tanárnak a 
legnagyobb elismerés, ha diákjai  némely dologban példakép lehet. Meg-
tiszteltél, hogy figyeltél.  barátsággal üdvözöl: Lévai Imre 

1950- l még a 2010-es években is oktattam. Ha - mint mondják - az oktatói tevé-
kenység évei duplán számítanak, akkor én 120 évet fiatalodtam a 60 pályán töltött év 
alatt. Ezzel is igazolható hosszú aktív életem, ami teljesen kerek. Munkám közben 
adódó bonyodalmakat amennyire lehetett kerültem. Úgy hiszem nem voltam naiv, ami-
kor sok esetben hallgattam. A siker és nyugalom érdekében soha nem éleztem a hely-
zetet. A szakmám - ami passzióm is - nagyon érdekelt, majdnem teljesen lekötött. 
Hangsúlyozom: szívvel-lélekkel és ésszel vagyok  ember. Sok ismert  
publikált munkám bizonyítja ezt. Töprengéseim közben természetesen adódott, hogy 
Földünk dolgairól, bajairól, a Világ és a hazai  sok mindent meg-
tudtam és magammal hordoztam, hordozom, amíg meg nem valósult, vagy el nem 

 Hogy mi is a politika? A   a  kevés igazi 
 van hazánkban, hiszen a „haza  cím nagyon kevés politikusnak 

adatott meg. Ez mindenképpen  

1 Gépkönyv, 1989. p.117-118. 
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A politika az emberiség örök témáinak egyike, amely a társadalmi közösségek csele-

vett család tölti be. Ebben olyan emberi tartással vértezhetjük fel önmagunkat, 
amely generációk életét meghatározhatja. Te véleményed, tapasztalatod, életed? 
 
 
Igazad van, ez nem cáfolható még akkor sem, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy min-
den közösségben vannak olyanok, amelyek „kilógnak a sorból”. Látod ez utóbbi 
nyelvünkben már meghonosodott kifejezés, milyen szemléletesen adja vissza e 
tényt! Én azonban inkább máshonnan, a régebbi forrásból táplálkozva indulnék. A 
bibliai mondás szerint k”. Kövessük ezt a rendet. Amikor 
1940 nyarán, érettségim után búcsút intettem otthonomnak, jóságos nagymamám-
nak, nagypapámnak, szeretett szüleimnek, két testvéremnek, népes rokonaimnak, 
látótávolságból még egyszer visszanéztem. Emlékeimben jellegzetes arckifejezésük 

megjelent. 
 
Kálmán József (1866-1945), szere-
tett mostoha nagyapám  
 
Lévai Sándorné (1872-1952), majd 

Kálmán Józsefné, jóságos öreg-
anyám (Lévai nagyapám 1904-ben 

elhunyt 
 

Drága szüleimhez életük végéig 

létemet köszönhettem nekik, hanem 
mindazt, ami lehettem és lettem.  
 
Apám, Lévai Imre (1897-1972) 
 

Anyám, Kovács Eszter (1900-1997) 
 

- akik fiatalabbak vol-
tak nálam - eddig még nem szóltam, 

 
 
Lévai Antal (1928 -) testvérem, Deb-
recenben (Pallagon) elvégezte a Me-

l-
kodó lett. 
 

Lévai Julianna, Oláh Gáborné 
(1925-1988) testvérem. 
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A fényképalbumodat nézve egy csoportkép a Bükkszentkereszten szervezett „Tóth-
o-

lom Te is így érzed?  
 
 
De még mennyire! Nálunk is így volt. De engedd meg, hogy ott folytassam, ahol az 

 – t-
re, tanulmányaim folytatására - 
gondolkoztam, szüleim v

 
ig megragadtam az alkalmat, hogy o-

latom ne   
a-

 és szorgalom a leg  és legínsége-
 

ják. – 
esetleg – ne feledtesse velük a tiszteletet, a szeretetet, az azonnali 

a-
ez a 2010. évi 

emlékeztetésére néhány nevet is felidézek. 

  . 
 Dániel,  

 
N. talin, 
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Mindig is kavarogtak bennem a fenti gondolatok! Tanyán gyermekéveimet töltve 
élveztem a természetet, annak minden mozzanatát, a kotlós alól kihallatszó csibék 
hangjától kezdve a lovak nyerítését, a tavaszi föld illatát, a fák rügyezését. Ezek 
számomra természetesek voltak. á-
nulásán kívül odafigyeltem a  is mivel hiányérezeteim voltak 
számos területen. Ifjúkori eredményeim többé- m-

A tanyasi gyermekben elemi 
o-

zó alapnyelv. Ebben szerzett jártasságom egész életemre kihatott. Nem tagadom, 
saim, közéleti szerepléseim, mindennapi cselekedeteim során rendszeresen 

visszanyúltam a . Igaz, ennek megszerzéséhez könyvekre 
volt szükségem. Hol is volt akkor még számítástechnika, INTERNET, és mindaz, 
aminek segítségével azonnal ragyogó mondatokká formálhat-
tuk! A könyvek becsülete a lakásba lépve is azonnal nyilvánvalóvá lett, álltak szépen 
sorba rendezve a polcokon, a tudás mély kútjának forrásaként. Igyekeztem is merí-
teni e kútból sokszor és sokat. Élénken élnek bennem bizonyos olyan mozzanatok, 
amelyek végigkísértek életem során. Az 1950-es évek végén (talán 1957-ben) vásá-
roltam egy Horatius kötetet. Ennek egyik oldalán latinul, a másikon pedig magyarul 
íródtak a sorok1. Verseknél a hanglejtés, a hangulat, a dallam 

Az egyik Horatius vers (Licinius 
Murenához) mélyen megragadott, 
mert néhány sora akár ars poéti-
kám is lehetne 

 á-
sa). A latin nyelv dallama engem 
is megkísértett abban, hogy Arany 
János: Családi kör versének egy 
verss észít-
sek
tette könyvsorozatod egyikében2. 
Hogyan sikerült? Döntse el az 
utókor! 
 
Arany János: Családi kör (részlet) 

1 mily érdekes! Jómagam is belefelejtkezve 
– angol, majd német-magyar viszonylatban. A mi korosztá-

 
2 –Éretten- Éltesen, 2012. Arany . 

p.150-152. 
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A zenével ugyancsak az „értelmiséggé válás” magas  kö-
töttél házasságot t-
ságú   
 
 
Bizton nem tételezted fel l-

way  nyu-
 a népzenében mindig is nagy szerepet 

-43 tanév) az iskolai zenekar tagja 
voltam, és hegedültem  a-
ként kaptam magamat, és a zene egy-

 m e-
 

 
Nyolcadikos gimnazista (1942-43) 

Ágnes idilli gyermekkora (1959) 
 

o-

volt a -  
k-

fark  Brahms-
e-

nét”, amely 
össze a zenés -ban 

 martalék
sok min-

denben idilli gyermekévei-

a-
fel- ltek 

m-
zenét, miköz-

s-
o-

l ban folytatta 
 

 
„Zenesarok” 
a Lévai csa-

ládban 
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Öles lépésekkel elindultál a tudományos pályádon. Sopron-Miskolc viszonya nyugvó 
d-

-
 

 
 

az 1961/62-
 e-

tét   é-
– 

– 
-  - 1 

te
  

-
  

 

szobra az A/1 épület 
 

 

a-

 

l-
 2  

-  
-

- o-
-  és m

-
  - -es 

 
- - -

 r 
-

 

1 -  
2  
 -  
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Az egyetemi élet 1956 után az 1960-
egyetemi 

  
 
 
Nem is tudom, hogy a tudományos tevékenységemmel vagy beosztásaimmal kezd-
jem. Önmagában a tudományos teljesítmény, a szakmai eredmények, amire az em-
ber büszke lehet. A tudományos munka ugyanis hozzám tartozik, az enyémek, a 
saját gondolatok olyan termékei, amelyeket a szélesebb hazai és nemzetközi szakmai 
élet meg- és elismerhet. A „beosztásokhoz társadalmi”, 

Igaz egy-
nagyon is mély nyomokat hagyhat környezetén. Gondolj bele, hogy egy-egy „jó 

elviselhetetlen mily módon szárnyaltathatja vagy kötheti 
gúzsba tenni akaró környezetét – a korábban már 
említett – – r-

hogy a  beosztások esélyéhe
szükség. Nálam á-

-
1951, adjunktus 1951-1961, egyetemi docens 1963- - .  
A felsorolásból látható, hogy viszonylag hosszú ideig (10 évig) voltam adjunktus, és 
hos  a „nagydokto séig. A kisdoktori” 

-es tanévben bekerültem az egyetem 
legnagyobb létszámú karának, a  

egyetemi 
igazi e  (1913-
1999) egyetemi tanár volt, aki  1952- – a leghosszabb 
ideig - látta el e feladatát. 
ahhoz, hogy a nagyobb buktatókba ne kerüljek bele. Így dékánhelyettesi munkám 
kezdése z é-
gében ugyancsak -  Az ekkor 

-jobbra 
soronként): 

, Fáy Gyula, Uray 
Vilmos, Fejes Gábor, Vass 
Józsefné (Személyzeti Osz-
tály, Ortutay Miklós 
titkár)  

, Vankó 
 

(dékáni titkár)
 rdoss József, 

a, Lévai 

Lajos, Hosszú Miklós, ifj. 
Sályi István. 
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A Gépészmérnöki kar dékánhelyettese vagy az 1963/64- i-
nisztratív feladattal kellett megbirkóznod ismerve mindezt „mérnöki precizi-

-ban a  tudomány kandidátusa min
 

 
 
A csillagok szerencsés állásának eredménye – mondhatnám. Azért nem ennyire egy-

 kellett ehhez . S az 
d-

mo
 

 avégzést. A 
’60-  a 

) egyrészt  
 

 

 -  
  

vállalta 

 szigetelte. 
 
Miskolc, Csabai kapu 18. E ház adott 

otthont 1961-  
 

  á-
 csoda 

ad
egyetemi jegy  „K engelyek között 

változó mozgást megvalósító –  – fogazott kere-
 -

– tettem – a kar 
dékánjai igazán  merettel rende

voltak. Nekik k
a-

-sok 
i-
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Magunkfajta ember a család-szakma-munkahelyi adminisztráció háromszögében 
– 

mindben szeretnénk a 
teljességet nyújtan t-

 
 
 

 
 

- s-
  

a-
 M e-

„kiváltságos munkáknak adatott meg”

ösz-
tönözte 
1953-  az el-

n-
  

 

t-
  e-

e
e-

az 

 -
 
n  

s
sz-

 
 
Nyilatkozatom a dr. tech. foko-

zat megszerezésében kapott 
segítség  
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Folytassuk a kandidátusi disszertációddal, amelyet 1965-ben nyújtottál be a Magyar 
Tudományos – mily meg-
lepeté - -én Terplán Zénó születésnapján került 

 
 
 
Igen, 

 A  
” m-

g-
 „nem kör alakú”

fogaskerék”  

- z-

e-
e  

 

á-

 ele  en 
-  

esetleg  A -
tá  

e 

n-
  

t-
 

-
g-

  

sze á-
 , á

á-
m

 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sályi_István 
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Maradjunk a tudományos tevékenységednél. A kandidátusi értekezésed 1966-ban 

védésére 1980. december 17.-
 

 
 
Egyszerre három kérdést tettél fel. Ezek a , a  és g-

  e-
foglal e-

z-
 

1 (1928-
színvonala 

é-
 fokozat m   

, átadhattam magam a fel-

-

sem, hogy z-
tem magam. 
 

Életem egyik kedvenc helye a rajztábla. 
 
Ez a ké  
5-ös száma, 

 
 

y-
 l-

a-
 

a    fogaskerekek-
–

–  
 

l-
. 

k ), ak-
 matema-

 

1 -magyar- - -  
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Egyetemünk történetére visszatekintve nem igen jut eszembe még egy olyan szerveze-
ti egység, amelynek neve oly sokszor változott volna, mint a tietek. Talán diákkorom 
szállóigéje fejezi ki legjobban az állandóságot. -rukk” tan-

 
 
 
Röviden nehéz lesz összefoglalni. De nincs is erre szükség, mert munkatársaimmal 
2011-ben már készítettünk egy részletes áttekintést1. A kezdetek a Nehézipari 

-ét tekintette alapnak. Így 
ezen ismeretekre mind a bányász, 

1951-ben megalapításra került az zmérnöki 

-  A
telephely 

 
 

A Déryné utcai iskola (a Trabant – 
 

 
A 52-es tanév-
ben (november végéig), 

 okl. gépészmérnök, a 

félállásban. 1952–56 tanévekben  
sak rektori megbízással Lancsarics Ala-

és kezdetben három demonstrátor is segítette. 1955-
 

s-
 és 

- - e-

-  1965 
 rd 

– – leköszönt 
 

1  Farkas 

Richárd 
 

61 

                                                           



-
e-

 
 
 

 
    

Esztergályos Gusztáv  
-  ) 

 
Bitvai Tivadar – 

 

 

– 

– 

– 
 

ben 
– 

–   

Vankó Richárd – 
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Te 1968-
 

1  
 
 
Az élet folyamatosan változik, és mindenkor kitermeli a maga megoldásait! Így volt ez 

ö-

-tól 
1966-tól egyetemi tanár) látta el. 1959. n-

- - e-
-

kat adott a-
tosan. , mint említettem az 1963/64- ztot-

-

 - és 
 

a-
ikai Ág  -

i-
ze-

mélyi változások sorozatán e
t-

ván tan –  Tanszék - 
megbízá stb.). 
igen sok kiváló egyéniség látogatta meg 

é r-
nökök között 

könyvsorozat -
és az általad is személyesen is

óber 21- e a-

megbízatá-
somra. A történéseket az rek-

össze  
 

e-

1 8. oldal 
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Amikor Miskolcra kerültél a beépítetlen Avas, Tapolca, az  egyetem, mind-
mind kirándulásokra csábított

 
lépés? 
 
 

kö
e-
-

 
e-
é-

 i-

ö-
-

 
 

  
 
Jellegzetes táj a Mátrában 
 

- 1 i-

 

-
g n-

  
 

– –  -

e  
 

Mátrafüredi bolyongása  

1 r 
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avagy csak  
 
 

-

 
 

 T – – 
   

 – 
–  

e
 

 
 

  
 

Sportszálló Mátraházán az 1960-as évek elején 
 

 

  

-

 

  l-

  
–  – 

 
 

  

 
  

65 



Az alföldi tanyavilágban indult életed. Ez amolyan „röghöz kötöttséget” is jelenthet, 
e-

rültél, ahol a környezet 
Hogyan tovább? 
 
 

, g-
 

 N
 

  d-

az „
kifejezések” 

 o-
az 

á-
 1968- – Pl – – - – 

l
 

 
Z

 
a-

 
 , a   

 
 az 

 
 

Farkas Ottónéval és Ági leányom-
mal egy halászfaluban Opatija köze-

lében (1968. június 4.) 
 

 – 
–  ü-

 
l-

– – 
(   
 

g-
– „Szétnéztem, milyen Opatija éjszaka”. 
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szakmai részekre térnél, kérlek, úgy folytasd, hogy a laikus, vagy a fél laikus Tisztelt 
Olvasót ne lapozásra késztesd, azaz a JPÉ technológiával folytasd! 
 
 
Engedd meg, hogy visszakérdezzek. Mit jelent a JPÉ technológia? „Józan paraszti 
ész.” Így rendben, hisz világ életemben arra törekedtem, hogy ne „okosnak , 
hanem okosnak tartsanak”, azaz mindig mindent úgy igyekeztem elmondani, hogy a 
hallgatóság felfogja és megértse. (Talán ezért – is – fogadtak el a hallgatók?!). Nos, 

gy titkot! Sokáig hezitál-
tam a disszertációm címén. Az ok relatíve egy  
gépelt változat „Néhány - . Ehhez 
a címhez annyit, hogy ezt én írtam így. A szakmabeliek, akik elolvasták és véle-
ményt mondtak szinte  azt kérdezték, hogy mit is jelent a „néhány alap-

, hiszen te két 
szilárd test kapcsolódásának elmé-
letét írtad le!  
 
Disszertációm tervezett és tényle-

ges címe. 
 
Adtam a véleményükre. Az okos, 
számomra egy l-
m elfogadtam, így a kék színnel írt változat maradt. E 
címmel úgy hiszem a „Sályi1 iskola” irányába is léptem egyet, és talán tagjának 
tekinthettem magamat k-
na
majd ezek alapján keressük az általános 

a-
tot. Nemhiába, Debrecen-
ben)! Szerintem ezt híven tükrözi az a hezitáló, ami disszertációm címeiben is ol-

d volna, hiszen „Sályi tanítvány vagy”2! Ap-
 disszertációm kapcsán említett Magyar Jó-

zsef professzor is megszervezte az „Alkalmazott Mechanika -
-es években3 - csak – -

nek emlegették. Utolsó l-

enyém, lényemet, gondolkodásomat hívebben fejezi ki. Most látom csak, hogy a 
tényleges szakmai dolgokról eddig nem igazán szóltam! Ehhez azonban néhány 
alapfogalommal is tisztában kell lennünk. Értenünk 
beszélünk. Ehhez adhat nagy segítséget a JPÉ technológia! 

1  
2 

Szakon- GAM” végzett tankörnek, amelye e-
-ben kapott gépészmérnöki diplomát. 

3 -magyar-jozsef-professzor-127571/ 
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Munkáddal beírtad neved a hajtások „nagykönyvébe” mind itthon mind pedig a 

 
 
 
A „nagykönyv” kifejezést elhagynám. Valóban sikerült össze  
mindazt, amit korábban itt-ott összefoglaltak. Kétségtelen tény, hogy e munkák megin-
dulásában egy kiváló orosz szakember az 1914-ben született Faydor Litvin meghatáro-
zó. Szerepével már a „kisdoktori” disszertációm készítése során is foglalkoztam. Róla 

disszertációm védésére és téma „utóéle-
tére”  a „nagy nap” 1980. december 17.-én volt. A Bírá-
ló Bizottság elnöke Prohászka János akadémikus, titkára Hering János. Tagjai Lévai 
Zoltán, Zsáry Árpád, Huszár István, Terplán Zénó és Magyar József. Az utóbbi három 

lehet-
séges 21 pontból 100%. Számomra 
megnyugtató volt az a tény, hogy a 

Bíráló Bizottság tagjai elismerték azt a 
munkát, amelyet befektettem a téma-
kör fejlesztésébe, amolyan – mint már 
említettem is - Sályi István-féle gon-
dolkodásmóddal. 
 
„Lévai Imre, a tudomány doktora” 
címmel a „Mi Egyetemünk” folyóirat-
ban megjelent korabeli közleménye  
 
Az eredményt – különösen annak fi-
gyelembevételével, hogy milyen sok 

k-
tori elkészítése között nem is értékel-

hettem másképpen, mint amit anno feljegyeztem  

mikor már volt 
– disszertá-

cióm  kifejezésekkel 
és megküldtem Litvin professzornak is, aki ek-
kor már az Egyesült Államokban élt, oktatott. Az 

eányom 
volt mindenkor a segítségemre. 

Az élet végtelenül türelmes,  
de az adósságot könyörtlelenül behajtja” 
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Van egy név, amellyel sokszor és folyamatosan találkoztam munkáid kapcsán. Szá-
sz-

szortársaid közül sokszor emlegetett n-
ezt a nevet. Mondanál róla néhány mondatot? 
 
 

 
(1963 1967)  

mege  (1960 ban) 

 
 

a e
l  

e
 

éle  
1972 ben  

 
 

Ennek a levélnek és fényképnek az elküldése nagy örömöt szerez számomra. Mis-
kolci látogatás é-

felejthetetlen marad számomra. 
gom azóta tart, amióta e

fogaskerekek elmé-
Ma-

megelégedettségemre szolgál, hogy a Szentpéter-
vári Egyetemen orosz nyelven megjelent könyveim mai napig elér e j-

p-
csolatot és eszmét cserélhe-

vánságaimat. 

 
 
 
 

Faydor L. Litvin 
(1914. 01.21. – 2017.04.26.) 
a 100. születésnapjához 

közeledve 
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Folytassuk a Litvin-iskola magyar tagjaival és tevékenységükkel, hiszen ismereteim 

megkapta. 
 
 
Ennyire  

 2000- el  
- a

– -10 k  – 
–  

-  - -
- a Fino 1  e-

- 
 2 – 

- r-
- -

 

 
– -

 
-  u-
- -  

„1962. jún. 28-30. Ülésszakot, amelyen 
részt vettek 

egyetem rektora is jelen volt nyos 
” 

„Ho-

sok geometri r-
 

-

 anya

- -
 

 
 

Litvin F.L. és Lévai I. 
(1962. június 30.) 

1  
2 -  
 - - - -l-  
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a-
-

 ezt 
 

 
 

v  
 z-

 
-  a N

   

ábrázoló geometria 
„A matematikai irodalomban ü-

 

 
  

 

 

„A -

 
 

  
    

  á-
á-
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A harmadik alkalommal 2011-ben beszéltél 

 A t
benne is?  
 
 
Az igazán nagy emberek nem csupán a szakmában kiválók! Ez akár alapigazság is 
lehet! Gondolhatunk akár Albert Schweitzerre is. De ne  A 
harmadik alkalommal az MTA  Tudományok Osztálya Gépszerkezettani 
Bizottságának 2011. április 14.-i ülésén beszéltem róla.  - a meghívó 
szerint -    a 99 éves Litvin  (A 
címben gépelési hiba) Litvin 1914-ben született. Igaz  nem haragudott meg, hogy 
két évvel öregbítettem! (Egy hölgynél ez megbocsáthatatlan  lenne!) 2011 
és 1924 különbsége könnyen kiszámolható, és már ez nyomta a vállam. Ennek 
hangot is adtam a „reflektorfénybe kerülvén". Mégis úgy éreztem, hogy a nálam 
egy évtizeddel  barátról - aki négyszer vagy ötször volt Miskolcon -  is 
szólnom kell, aki 65 éves korában - ahogyan  emlegette - lépte át a 
„Schlagbaum"-ot, amit akár „vasfüggöny”-ként is fordíthatunk. Nehéz  
szavakat találni emberi mivoltának jellemzésére. Életszemléletünkben, szakmai felfo-
gásunkban, megnyílvánulásainkban, közszereplésünkben sok a hasonlóság. Talán az a 
legjobb, ha a saj iszen a Tisztelt Olvasó engem biztosan 
jobban ismer, így az összehasonlítást meg tudja tenni. A NASA kiadásában megjelent 

 a gyártástechnológia óriásainak életét is összefoglaló 
 könyvének  Puskin "Boris Godu-

nov" idézettel  majd így folytatódik: 
„  tisztelettel   akiket  nem ért  osz-
toznak    a  

 azonban az érte  túlontúl is  
     (és  a   élhet) 

nem keresheti a siker örömei

i  az-
k-

 
   Fabre   

nem azonos e    azoknak a  akiknek élete  me
érintette a  Fabre (1949)   minden  a Föld 

einek     el kellett  Azonban minden  ki-
ment a    a rovarok életét és    

   amit az él    darab  amit el  és tanulm
 a   Fabre ezzel a sszeretettel  szomszéd  

 de    a rovartan   
   ismertté miközben hosszú életet   neki a sors (1823-1915) 

és  az  öt évében    
 hiszem és vallom, hogy  ember, kiváló tudós,  csak 

szuperlatívuszokban lehet beszélni. Örömömre szolgál, hogy kapcsolatunk folytató- 
dik Dudás Illés professzoron keresztül, akinek angol  könyvében az  
írta a szakma pápája, Fjodor Lvovics Litvin. 

  a  ha ad 
s nem a    elismerést  

  a  s alatta  minden  
  az élet 

s a    
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A „Litvin-kapcsolatot” Dudás Illés nevével fejezted be. A 2007-ben kiadott könyvé-
ben egy fejezetet te írtál. Ezt én szoros szakmai és emberi kapcsolatnak ítélem kívül-

 
 
 
Mind a látszat, mind a megállapításod igaz. Az élet, a történések sorozata ennél töb-
bet is rejt. Maradjunk a tényeknél. Dudás Illés 1942-ben született, én 1924-ben lát-
tam meg a napvilágot, azaz ugyan
e világra. Igaz, a különbség 18 év. Mindketten kis településen 
nagyot ugorva, a mban tárgyalt probléma megoldását azzal is iga-
zoltam, hogy a Gépelemek Tanszék munkatársai az elgondolásomat legyártották, 

 vet 
a DIGÉP-ben töltött, ahol „termék” szemlélet uralkodott. 

an gondolkodt g-
oldását keresni, majd ennek ismeretében a részmegoldásokat megtalálni (Sályi Ist-
ván-iskola, amelynek lényegére már korábban kitértem). Mindketten megláttuk 

selmé-

természetesen azt hozta, hogy fiatalabb korában többnyire segíthettem szakmai el
rehaladását. Így az un. „kisdoktori” ( á-
jus 27.) diss  k-

 á-
nak -én került sor. A bírá-

r 

é-

magyar szakembereket a világ „szakmai szinpadán”.  
„ ” 

-ben nek 9. 
fejezetét írhattam.  alapja a Dudás 
Illés által Londonban, -ben és az 
Egyesült Államokban -ben „

 Practice of Worm Gear Drives” 
kiadott könyve.  

-én írt ismertetésben így 
fo  
„A 

berre, mint 
Szeniczei Lajos, M

-re 

 és G. Niemann 
professzorokat említjük, akiknek legnagyobb 

i-
dolgozásában. Eb
Dudás Illés munkássága”.  
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Otthonodban üldögélve két szó jutott eszembe mindenkor. Az egyik a REND, a másik 
a KÉPEK-FESTMÉNYEK. Engedj némi bepillantást az említett szavak mögé! 
 
 
Az általad követett sorrendben az 

  
 zzá  azzal

 – 
–

- ,  A la-
kásban  ötven-   

k  
ja

 e-

 dves 
 ez a  

- r-
-  

 
Kis Jankó Bori: Matyó virágok  
 
 r-

rán-
l-

o tte 

 
-

   

 o-
 b-

z-
v

 
 
Szigetvári Magda (I. éves egyetemi hallgató 1959-ben) 
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á-
  még két-  t-

 
 
 
Igen, a szobám falán függ a „Hortobágy” c. festmény. Erre tekintve Hajdúvid, a 
kisgyermekkor élményei villannak fel bennem. Most mégis inkább olyan képek

 
prágai Hradzsin Miskolci Egyetem 
Szállítóberendezések Tanszék születésnapi 
ajándéka.  
nemcsak szépségében, eszmei mondaniva-
lójában is érték és elismerés, a Logisztikai 
Intézetté alakult tanszék kiváló oktató és 

. 
 

A Szent György szobor faképe (Prága) 
 

A másik két kép a Csáktornyán született és 

(1915-1992) festményei. Megvásárlását egy 
Freiberg-Érchegység utazás ihlette. Autós 

1200 m magasságban, fenyvesek, lombos 
-sok virágos tisztás vezette jó 

u dtetett ben , otthonunktól nem 
-t hírdetett. Az élménydús na-

pok hatása alatt, az évszakna ek vendégszobánkat díszitik. 

      Csabai Kálmán:   Csabai Kálmán: Mezei csokor 
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Pihenjünk még egy kicsit, hiszen a szakmai tevékenység – noha örömet szerez min-
den szellemi tevékenység –  d-

örül, ha meg- és kiéljük passziónkat. Van neked ilyen 
is? 
 
 
Természetesen. Idézem gyermekkorom körülményeit. Az 1930-1940-es évek, falusi 
környezet, fiatalember tele energiával, sehol egy gépkocsi, nem dúskáltunk a javak-
ban így kerékpárra sem telt. Mi maradt? Gyalogo
Gondolom, te tudod mi is a „bak”? 1. „A lábunk mindig kéznél van” – szokták mon-
dani. Így én is sokat gyalogoltam életemben. Kezdtem az emberi lábak által kitapo-
sott ösvényen, majd a lovak és szekerek földútján. 
a város betonján. Igaz a biciklizéssel – – már 
meg-megcsaltam gyalogló lábaimat, de inkább „flört”-nek nevezném, hiszen hasz-

omra, csak haladjak. Ez a test-
mozgás mindig felfrissített, kikapcsolt, megnyugtatott, szórakoztatott. Igazi passzió 
volt számomra. Repülni, autózni nem szerettem. Gúzsba kötött, mozdulatlanságra 
kárhoztatott. Hivatalos útjaim közlekedési eszköze – ha választhattam – a vonat volt. 

-70-es években a tömegközlekedési eszkö-
zöknek ritka 

közé. Miskolcról Debrecenbe ilyenek vitték-hozták az utasokat2. Gyakori meghibá-
sodások miatt többször hosszú órákat töltött el az utas, gondozatlan árokparton ácso-

rás, a por viszontagságára ítélve
Volt,  és egy ba – szíves 
engedelemmel – felugrott, hogy hamarabb célba érjen. Amikor egyedül voltam – a 
környezetet jól ismervén – én is jártam így néhány alkalommal. Az autóimat tekint-
ve, 20 év alatt 
vezettem mindig. A szabályokat szigorúan betartottam. A vezetés kikapcsolódást 
soha nem nyújtott. Fárasztott. Szerencsére a család 
közömbös 
bár mindkét gyermekem rendelkezett jogosítvány-
nyal. 70 éves koromban búcsút mondtam az autó-
utaknak. Öregségemben visszakanyarodtam gyer-
mekkori kedvenc mozgásigényemhez, a rendszeres 
gyalogoláshoz, lassan, sétapálcával a kezemben. Az 
utazást már csak a térképen gyakorlom. 
 

Gyalogolás a Vencel téren (1980) 

1 Természetesen, hiszen nagyapám fuvaros volt Debrecenben, még 
után is a „nagy államosításig”. Voltak lovai is. Így nem csupán a „bak” kifejezés él bennem, hanem a 
„stráfkocsi” tengelyén való gyermekkori utazgatásaim. A „Tüzép”-ek és kocsmák közelségének kö-
vetkezményeit is ! 

2  Ne részletezd! Debreceni lakosként, 1964-69 között miskolci diákként 
ismerek! 
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A „Borbély Samu” név összeköti 
nevet illeti, könyvében1 olvashatunk róla. Úgy tudom Te köszöntötted 1978. decem-
ber 7.-én a nyilvános , amikor a „hono-
ris causa” oklevelet vehette át . Én pedig matematikából államvizs-
gáztam nála.  
 
 
Ez így pontos! Tiszteltem és becsültem Borbély professzor urat, aki egyetemünk 
Matematika Tanszékét a Az ünnepi ta-

z-
 

„Egyetemünk Igen Tisztelt Kitüntetettjei! Rektor Úr! Kedves Vendégek! 

Engedjék meg, hogy felhasználva az alkalmat, tisztelettel és meleg szeretettel köszöntsem új 
Tiszteletbeli Doktorainkat2, kívánva ezután is eredményes munkát, további sikereket, elisme-
rést és mindenek felett jó egészséget. Amikor az egyének életében ilyen, vagy ehhez hasonló 

 elgondolkodni, hogy a magunk, vagy 

Borbély professzor úr is – ma délután, igen hatásos és minden bizonnyal sokáig emlékezetes, 
ünnepi beszédében. Tulajdonképpen ez a beszéd inspirált engem most, hogy szóljak. Borbély 
professzor úr megfogalmazott néhány magatartásbeli normatívát, ami élete folyását, mun-
kásságát meghatározta és mely normatívákat a fiatal generáció figyelmébe ajánlott. Nekem 
nagyon tetszettek ezek a szavak és engedje meg professzor úr, hogy gondolataiból ismétlésül 
néhányat összefoglaljak. Azt is engedje meg, hogy szavait úgy általánosítsam, hogy milyen 
tulajdonságokat tartok lényegesnek, fontosn
az egyetemi tanári hivatás maradéktalan betöltése. Professzor úr említette a realitásokat 

 hogy sohasem téved. Inkább az, hogy igyekszik a tévedést a 

é-
ges másik lényeg
re megtanulni azt, amit meg lehet tanulni, ez csak alap. Az alkotó elme észreveszi a tágabb 
összefüggéseket, azok alapján tervezni tud és azt meg is tudja valósítani. Úgy éreztem, hogy 
ezeknél a gondolatoknál Professzor Úr prominens tanítványaira is gondolt. É
helyen említette az erkölcsi normákat: 
érzését és vállalását a végzett munkáért. Ennek különösen az 
ifjúság jellemének alakítására van nagy hatása, mert a tanár, 
a tudós, a tanítványait, az utódait nemcsak szakmailag képezi, 
hanem a szó igazi értelmében neveli is, nem éppen utolsó 

a-
tok, amelyeket megjegyeztem, de hozzátenném, hogy ezek a 
tulajdonságok együtt, általánosítva alkalmasak, hogy egy 

 iskolát teremtsen, melynek 
kisugárzó hatása nemzedékekre fennmaradhat. Egyetemünk 
vezetése mindhárom tiszteletbeli doktorunknál éppen ezt az 

e nagyra…..” 
Borbély Samu (1907-1984) 

1 -Éretten-  68-  
2 e  
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60-
ba

o-
- –

-  
 
 
Kezdjük a legelején. Borbély Samu Tordán született1 1907. április 23.-án és Buda-
pesten hunyt el 1984. augusztus 14.-én. A berlin- e-
men szerzett -  oklevelet 1933-ban. Majd ugyanott 1938-ban 
Dr.- - ozsvári 
egyetemen tanít, majd 1944 májusában a német hatóságok  vették. Németor-

y-
egyetem tanára. Terplán Zénó feljegyzései szerint2 

-án, Fizika órán, a rektor, Dr. 
Szádeczky- , Dr. Borbély Samut a matematika c. tárgy oktatójaként 
mutatta be. Az   
írásából3 
matemati
volt szüksége. -ig 

1967-ig, amikor Terplán Zénó volt a dékán, helyettesei Czibere Tibor és én voltam. 
ak Alkalmazott Mechanikai Ága-

e-
n-

a szélesebb 
bevezetésére z a korszak már a numerikus módszerek és ezeket használó 

hajnala volt.  
aritm o
Obádovics Gyula4 jóvol -ben érkezett meg, díjmentesen. A második, ame-

-ban állt üzembe. A géppark 
1967. március 27.-én egy ODRA-1013  típussal , majd némi huza-vo e-

-1024 típussal.  szervezett és vezetett 
Számítástechnikai Laboratórium az ODRA és Cellatron számítógépeket 

, a miskolci polgárságunk kezdete: nála 
 Dékánként pedig én kértem 

ill. a Gépészkari dékánként megszervezni.  

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Borbély_Samu 
2 Terplán Zénó: A Nehéz Kézirat, Miskolc, 1970. 11. old. 
3 http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/gepesz/mat/matematikai_intezet_rovid_tortenete.html 
4 2017. -1971.  
  -os (G-

 prog-
ramunk segítségével, ill. mi mindent tudunk kiszámolni a kis-Odrával (Odra  
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A Dr .-Ing védésed idején a logarléc volt a „számítástechnika" csúcsa. A falat is az 
díszítette a védésed helyén. Én 1964- -vizsgát" (logarléccel való 
számítási készség 
Cellatron Ser 2C, négy évvel pedig az ODRA 1013 gépen futtattam programjaimat. 
Te hogyan láttad a  
 
 

emb

e-

-
 

 

1960-
 

 

-  
 

g-
-

 n-
á-

 
 

1 
 

„Amit nem 
tudsz megakadályozni, annak állj az 
élére!" 

z-
pont (GTSZ). z-

á-

 á-
– - r-

-
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egy-
 

 
 
Kezdeném egyetemünk egyik emblematikus professzorával Terplán Zénóval, aki sok 

egyszerre két kézzel 
1 A mindenki által - -nak 

nevezett Lancsarovics Alajos2 - a-

 
 

Lancsarovics Alajos - 
 

 

p-
z-

-én felavatott, b-
 – Vékony Sándor, volt 

oktatónk feljegyzései szerint  - n régi barátjától: 
e-

retni és tisztel-
 

n érettségizett 
döm val kapcso-
latban számos informá-

történetét bemutató – 
– ösz-

á-
-es 

forrásokban4 
 

 
 
Vankó Richárd 
 

Lévai Imre 
 

1 -Éretten-  
2 - -tanszek- -tanszek- , 

-  
 aco  

4 http://www.wikiwand.com/hu/Vankó_Richárd, https://hu.wikipedia.org/wiki/Vankó_Richárd, 
http://banyagepeszalapitvany.hu/home/p_index.php?module=tagok&id=25,  
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Életünket az oktatás-nevelés töltötte ki. Ezt éltük meg és éltük át. Nekünk ez a sajátos 
 es

kapcsolatodra? 
 
 
Amikor a diák hivatalosan – évnyitó után – átlépi Intézményünk küszöbét, ha fiatal 
vagy már valamilyen munkakört betölt, egyformán EGYETEMI POLGÁRKÉNT 
kezelem. S, hogy mennyire jól érzem magamat ebben a közösségben, álljon itt a 
bizonyíték. Apámtól örökölt tulajdonságom a halk, határozott, tiszta beszéd, az elfo-
gadható koncentráló készség és a jó humor. A közösségben való otthonosságom 
pedig falusi életforma. Gimnáziumban – tettem említést – intelli-
gens, nagy tapasztala  szereztem meg az életbölcsesség 
alappillérét, mert mindig figyeltem. Ezt Budapesten egyetemi hallgatóként, magán és 
kollégiumi közösségekben tovább gazdagítottam. Így azután amikor 1950-ben be-
toppantam Miskolcon új munkahelyemre, Egyetemünkre, szinte azonnal be tudtam 
illeszkedni a hallgatói környezetbe olyannyira, hogy asztalaik mellett ülve minden-
szempár rajzoltam, 
levezetéseimet írtam, majd szóbeli magyarázattal igyekeztem 
mindazt, amit szerettem volna, hogy könnyen maradandóvá váljon . Ahogy végig-
néztem akkori kis szobányi közösségemen: figyeltek, dolgoztak, jegyzeteltek. A 
szünetekben ismerkedtünk, beszélgettünk: megvolt a jó kontaktus. 

lelkesedésem-
nek, amit beplántáltam a rám bízott tanulni vágyók-
ba. Jut eszembe, az 1964-

 az akkor 
futó Gépelemek 
adó olyannyira megtelt hallgatókkal, hogy székeket 
vittek be a terembe  

„Ars poétikám 
az oktatásban, ne meg, hogy ne 
most rögtönözzek, inkább nyúljak vissza a múltba. 
Az Egyetem alapításának 40. évfordulója alkalmá-
ból, 1989-ben a végzett hallgatók Páczelt István 
professzor szerkesztésében Húzótüske helyett Gép-
könyvet jelentettek meg. Ebben felidézték az 1981. 

április 11.-
Szakestélyen elhangzott gondo-
lataimat. Akkor a Vergilius 

eartes” 
tudomá  

azt, amit csinálsz, 
edd szívvel-

e-
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Rendben. Igyekszem röviden. Fiatal éveimben történtekkel folytatnám. Közösségi 
kapcsolatom annyira barátivá vált, hogy még lakásomon is felkerestek, pl. vasárna-
pokon. Kétségbe esve, konzultációt kértek a másnapi vizsgához, a siker érdekében. 
Persze, hogy teljesítettem. i-
költség–pénzt adtam - 2-3 hallgatói – kérésre. Ne feledjük, az 1950-es éveket! A 

 nagy derültségre a 
-erejével törlesztették adósságukat! A renitens hallga-

tókkal is – türelemmel – szót tudtam érteni. Lelkesedésem r-
nökjelöltekbe. Hogy mennyire és milyen mértékben? Engedd meg, hogy idézzem 

n a követke-
 

  

 
mel

– 
– 

  É
 –   – 

 
Tanár társaimmal együtt nagyon szerettük ezt az évfolyamot. Még öreg koromban is 
érkeznek levelek, telefonok, e-mailek. Sok személyes megkeresésnek örvendek. Ez 
nem csoda, hiszen pályafutásom alatt 6-7000 gépészmérnök mondhatja, hogy tanít-
ványom volt. A találkozókra 
küldött meghívóknak már egyre 
kevésbé tudok eleget tenni, mert 

– és rám is 
vonatkozó – 

 
 
Terplán Zénóéknál 2009 máju-
sában, születésnapi megemléke-

zés 
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Amit mondtál az igaz! Ez a falusi, tanyasi ember alapmentalitása, aki nem ugrál ide-
oda, aki szereti megismerni a másikat, majd dönt a kapcso

á-
e-

Terplán Zé-

mindemellett e-

 
Szerintem 

yöngy
folyamatos – nélkül –  - En-

 érzékeltetni Terp  

Terplán Zénó – n: Tar Sándor) 

stílusa nem csupán a kötetlen beszélge-

 

Zénó  

 
 -  -  
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Terplán Zénónál tartottunk. Bizonyára sokat tudnál róla mesélni. Megértem, hiszen 
vele kezdtem e könyv

-
mondanál el róla? 
 
 
Nekem jutott az a feladat, hogy Terplán Zénóról, Egyetemünk alapító professzoráról 
szóljak mellszobrának avatása kapcsán 2003. május 24.-én. Akkor én a 
mondtam Róla: 

Nem tudom, van-e még valaki, aki ezt az Egyetemet úgy szerette, mint Terplán 
Zénó, az alapító professzorok legfiatalabb tagja. Nemcsak érzelmileg, de bizo-
nyította ezt hozzáállásával,  munkájával. 
Döbröczöni Dékán Úr azt kérte, hogy - mint kortárs és volt munkatárs - szól-
jak Terplán Zénóról, az alapító professzorról. Ha élne, most lenne 82 éves, 
1949-ben 28 volt. Akkor, hat professzor társával együtt nem kis feladat  ál-
lott. Szinte nulláról kellett elindítani egy új intézményt, megteremteni egy új 
egyetemet, a miskolci  Egyetemet. Terplán professzornak, 
az oktató és tudományos munkája jobban ismert, most arról szeretnék szólni, 
mit jelentett számára az egyetem, mint közügy. 
Terplán Zénó személye és szerepe  igen fontossá vált. Bekerült - 
Miskolcról egyedül - az NME tervezését  bizottságba. Lényegében a ve-
zetésbe, mert mint „helyi"   várták a legfontosabb tervezési ada-
tokat, mint létszám, tanszéki igények, kollégiumi-, könyvtári kapacitás; admi-
nisztrációs  az energia  gáz, víz, villany) szükségletekig min-
dent. Ez utóbbiakról tárgyalásokat kellett folytatnia Miskolc  és gazda-
sági  is. Az egyetemet be kellett illeszteni Miskolc város életébe. So-
kat járt  tárgyalásokra - város, minisztériumok, Gazdasági Bizott-
ság, Népgazdálkodási Tanács, KÖZTI  Intézet). Az alapítókat nem 
kész egyetem várta, hanem összefogva, küszködve, híveket, barátokat szerezve 
kellett valósággal kiharcolni, hogy az új intézmény ügye lépjen. Végül is, 
az  során egy szép, maradandó, nemzetközileg elismert egyetem született. 
Terplán Zénó nem a régi típusú professzor volt, aki csak tanult és tanított. A 
körülötte változó, forrongó, fejl  élet problémáit azonnal felfogta és igyeke-
zett jó irányban megoldani.  szívén viselte a Nehézipari  
Egyetem ügyét. A  minden bemutatott tervváltozatát átnézte, úgymond  
- társadalmilag -  tanácsot adott, újabb adatokat szállított, konzul-
tált, javított, kijárt, ha úgy látta, hogy ez szükséges. Sokszor, újból és újból 
átvizsgálta a tervprogramokat, míg csak el nem készültek, mert magát az építke-
zés menetét is eljárt  a  miatt. 
Az NME történetét 6 vagy 7 kötetben adta ki kézirat formájában, de  terje-
delmesebb az eddig ki nem adott tanszéki történet. A Gépelemek Tanszékének is 
megvannak a maga építési, felszerelési, beszerzési gondjai; oktatási feladatainak, 
kutató és tudományos munkájának megszervezése, irányítása. 
A kötetekbe  rendezett tanszéki történet évenkénti bontásban (39 évig 
volt  felsorolja az adott évben teljesített feladatokat, terheléseket, 
változásokat, tanszéki értekezleteket, ezek témáit,  a 
mindennapi tanszéki élet eseményeit, összejöveteleket, sporteseményeket, kirándulá-
sokat, helyenként humorral is  Minden sora olyan,  a kor 
vis  Meg kell említeni, hogy az alapozó szaktantárgyak területén 
létrehozott egy nagyformátumú Tanszéket, amelyik a maga felszerelésével, oktatási 
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munkájával, személyi anyagával félévszázadon át meghatározó volt a Gépész-
mérnöki Kar, az  Egyetem történetében. 
A tanszéki  egy példát szeretnék említeni: a ma már alig ismert, ta-
lán nem is használt ún. „tanszéki rezgésmentes szoba", a valóságban inkább az 

 függetlenített és klímatizált asztal, az  ötlete alapján készült és épült 
meg. Végig részt vett az  mérésekben is. 
A tanszéknek nemcsak alapítója, de mondható,   volt 
1949-  1988-ig. 8 évig 1952-1960- ig az Egyetem rektorhelyettese, 4 évig 
1964-1968-ig a Gépészmérnöki Kar dékánja. Ezekben az egyetemi tisztségek-
ben nagyon sok olyan kezdeményezést tett és valósított meg, amelyek hatása 
máig tart. Pl. ekkor  el a Miskolci Egyetem külföldi kapcsolatainak ki-
építése, a Karnak a hazai nagyvállalatokkal a kapcsolatépítése, tudományos 
ülésszakok szervezése, mint pl. „Mechanizmusok és vek" I, II, III, IV 
rendezvényeié. Részt vett az NME magyar és idegen  ki-
adásában, de alapítója volt az IFFTOMM nemzetközi tudományos szervezetnek 
és elnöke a magyar tagozatnak (Magyar Nemzeti Bizottságnak). Megemlítem 
alapító tagságát a Gépszerkezettani Akadémiai Bizottságban (15 éven át elnöki 

 
Nagy feladatot vállalt magára a Miskolci Akadémiai Bizottság megalapításában 
is, melynek 1979-90-ig titkára, majd 1990-1996-ig elnöke volt. 
Fontos szerepet kapott Miskolc város közéletében is, 25 évig városi tanácstag, 
15 éven át a   VB tagja, és 10 éven át dolgozott a Hazafias Nép-
front városi bizottságában. Tagja volt a MTESZ országos elnökségének és 9 
évig volt a GTE országos elnöke. 
Hogyan tudta ezeket a feladatokat magas 
színvonalon ellátni, mert közben olvasott, 
tanult,  kutatott, oktatási jegy-
zetek, tankönyvek, szakcikkek, tudomá-
nyos munkák, tanulmányok sorozatát ír-
ta, sportolt, utazott, tárgyalt, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem és magán-
élete is volt. Terplán Zénó egész élete fo-
lyamán nagy munkabírású volt. Rend-
kívül gyorsan, ugyanakkor nagyon szé-
pen,  dolgozott. Könnyen 
tanult, gyors volt az appercipiáló ké-
pessége. Írásából mutatok egy részletet 
egy régi levél alapján.  
Szépírását mindvégig megtartotta. Ho-

gyan dolgozott? Bemutatok egy régi, 
ún.  kiadásban készült 
jegyzetének egy lapját. A jegyzetet 
a tanszéken írta. Az itt bemutatott 
ábrát egy óraközi szünetben, kb. 8-10 
perc alatt, vegytintába mártott, vágott 

 tollal, jóformán szabadkézzel 
készítette el. Mert volt egy fém há-
romszög vonalzója, de azt a  
kellett tartani, ui. az alumíniumlaphoz 
sem kézzel, sem vonalzóval nem 
volt szabad hozzáérni. Azért muta-
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tom be ezt az ábrát, mert - legyen 
szabad megjegyeznem szemtanúja vol-
tam az esetnek.  
A miskolci korszak második- harmadik 
évében, azaz 1951-ben, hasonló intenzi-
tással, egy év alatt 5 egyetemi jegy-
zetet írt. Egyéb munkái mellett. Bármely 
tananyagot rövid  tudott elsajátí-
tani. Szépérzék, szorgalom, gyors felfo-
gás, lelkesedés, gyorsan feladat, ezek 
jellemezték leginkább elvégzett. Szakí-

kikapcsolódásra, sportra, zenére, 
beszélgetésre. Beszélt  
Apollinaire jut eszembe, aki egyik versében leírja, hogy egy spanyol úr úgy élt 
sikeres és boldog életet, hogy volt négy tevéje, amivel bejárta a világot. 

 a verset így fejezi be: 
„Il fit, ce que je voudrais faire, Si j 'avais quattre dromadaire." 

Mondhatnánk sokan a  együtt magyarul 
„Tette azt, amit én is szerettem volna, ha lett volna négy tevém” Ha lett volna! 

A tehetség ugyanis szükséges is, de még nem minden. Terplán Zénótól többször is 
hallottuk azt a jelmondatot, amely vezérelve volt, amit egész életében követett: 

„Labor omnia vincit improbus.” 
Engedjék meg, hogy ezt a Vergilius-i sort úgy fordítsam le: -

. Vagy, ahogy Zénó bennünket tanított:  

 

Ez volt sikereinek titka.                                          Miskolc, 2003. május 24. 
 

Látogatás a -  
(Jobbról-balra: Pattantyús-Á. Géza, Terplán Zénó, Lévai Imre)  
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Imre Bácsi! Hosszantartó társalgásaink alatt többször bizonyságát adtad, hogy bol-
dog ember vagy. Mi a véleményed arról a közszájon forgó kínai mondásról, hogy 
„kertész legyen, aki boldogságra vágyik”.  
 
 
Lacikám! Köszönöm a kérdést, mert kedvteléseim közül ki nem hagyhatom a sza-

kívánta emberi gondoskodást. Már gyermekkorom élmé-
nyei ösztönöztek, hogy a természet életjelenségeit figyeljem, ápoljam. Emlékszem; a 
magból kibújt zöld csíra, a fán kipattanó rügy, a tószéli sás mozgása, növekedése, a 

 
Hosszan ácsorogtam a réten és töprengtem, hogyan történhet mindez? Iskolás éve-
imben már érzékeltem és tudtam milyen érték és öröm, amikor az elvetett mag szár-

kerti foglalatosság messze 
kellett élnem a frisse

é-
citromfa) kívántak gondos 

ápolást és szereztek jó hangul
környezetében
málna-, szeder-, berkenye-, sombokrokat kellett rendben tartani. Szorgalmas gon-
doskodásunk nem hozott látványos hasznot. Ez nem volt igazi kertészkedés. Váltot-

kiváló földterületen hasznosan gazdálkodni. Ültettünk 
zöldborsót, babot, karalábét, répát, gyökeret, sáfrányt. Locsoltam fáradhatatlanul. 
Feleségemmel kettesben lelkesen telepítettük és kezeltük a sárga- 
cseresznye-, meggy-, körte-, alma-, szilva- és diófákat. Fehér-piros ribizli, josta, 
büszke (köszméte), füge, ege  Földieper és sza-

tartott bokor (spirea 2-es 
kerti házunk körül 
ház közvetlen környezetét tette vidámmá muskátli, hortenzia, páfrány és futóboróka. 
Madaraink két oszlopos tujában alakítottak ki búvóhelyet. á-

múlása következtében 
arra figyelmeztetett, hogy városi otthonunk kis területére vonul-

junk vissza kertészkedni, ahol ugyanazon nemes fák, bokrok élnek, mint 
rendben teljesítettük. Gyorsan jönnek-mennek 

az évszakok életünk utolsó periódusában. Most – beszélgetésünk idején – 

mert 
„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, 
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. 
Nincs rózsás labirint s balzsamos illatok, 
Közt nem lengedez a zefír.” ( ) 

mondás igaz! 
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Az 1970-es évek közepén egyetemi berkekben elterjedt a ”Répáshutai Tanszék” kife-
jezés. Számos egyetemi oktató – többek között Varga Gábor, Czibere Tibor, Béres 
Lajos is -  
kialakítása. Tudtommal elcsábult a Lévai-család is! Hogyan? 
 
 
Az 1970-es évek elejének egyik „társadalmi szlogenje” az „aktív pihenés” volt, 
Még a csapból is ez folyt. Ne feledjük a társadalmi környezetet! 1968. a Nyers Re-

„gazdasági reform” bevezetésének éve volt. Az általános hangu-
rózsásnak. Az oldás egyik – és valljuk be – hatásos eszközének a 

fenti szlogen szélesk  sulykolása bizonyult. Sík terepeken a „háztáji gazdaságok”, 
e-

reszt, Varbó, Harsány, Pingyom, Dédestapolcsány és többek között Répáshuta is. Mi 
a „Répáshutai Tanszékre” kerültünk. Röviden a történet. 1975 júniusában egy ked-

gyö-
 vadregényes táján, az  -

völgyben meghúzódó 
kis tót-faluba, Répáshutára. Feleségemet annyira 

5 
szeptemberében vásároltunk 521 m2 sziklás, a temp-
lomhoz tartozó harangláb közelségében egy termés-

t-
ban.  

A dékáni hivatal munkatársainak kirándulása 
Répáshutára (1974). ( -jobbra: Nagy Ilona, Czi-

bere Gabrie
Pardavi Antal) 

j-
-

finom emberek szeretete felejthetetlen kikapcsolódást nyújtott csalá-

áte
autó e-

munkája, hipp-hopp varázsolta a fák árnyékába. Séták idején szedtük a vadvirágot, a 
somot, málnát, szamócát. Néztük és fotóztuk a faszénégetést, a boksák munkáját, a 

 ki-kilobbanó 
lángnyelve

ítését. Sok kellemes órát, napot 
eltöltöttünk baráti társaságban, szom-
szédságban, vagy akár magányban. 1987 
októberében váltunk meg Répáshutától. 
Az én ötletem és kérésem volt, azzal az 
indokkal, hogy nekem nagyon fárasztó a 
kanyarokkal teli autóút, és messze van 
otthonunktól. 
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z-
nos kertet alakítottatok ki. Életem legnagyobb dióját láttam az asztalodon. Ez hon-
nan van? 
 
 

-  - 
-

-
e

l-
 

 

l s-
dió, 

l

e

u -  s-

  
3 - e-

v-

 

e

 
 
 

Borsóültetés (1992) 
 
 
 

Terplán és 
Döbröczöni családdal (1985) 
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A kényelmet a GONDOKODÓ hozta meg számodra, amelyet Hajdúszoboszlón vette-
tek meg. – Zárójelben jegyzem meg, hogy én itt tanultam meg úszni az 1950-es évek 
elején. Azóta is vissza-visszajárok, igaz most már ízületi fájdalmaim csökkentésére.  
Titeket is ez vezérelt? 
 
 
Nem teljesen, de majdnem. A gyógyvizek hatása közismert. Számunkra, Miskolcon 
lakókra nyilvánvalóan 
megjárható, 100 km- i-
szonylatba is nagy. Az Al  mit 150. Hazánk adottsága 

 föld  
t , sokkal nagyobb, mint általában a világon. ó-

0 0

található hazánkban
0C- 0C-al, hazai viszonylatban 5-70C- k-

let. A II. Világháború után  
meleg víz tört fel, ame-

lyet hosszú ideig nem hasznosítottak. 
hasznosítása. Igaz ez alól -

meg. 
 

 
„Örökös üdülési jog” Hajdúszoboszlón 

(1988-1997) 
 

k  mi is 
gyógyvíz után vágyakoztunk. A dilemmát 

t-
te. S n  ráadásul 

hasonlóan a Bocskai 
azonban itt nem számíthattunk. Így az összkomfortosabb Hajdúszoboszló mellett 

összkomfortos szobá-
- l-

ta . 1997. december 10.-
el, mert ekkor robbantak ki azok az országos botránysorozatok t-

almozott adósságokat a legkü-
don igyekezetek az üdü-

ogot megvásárolókra terhelni. A 

ezt a megoldást, mert igen jó, rendsze-
res, lelkiismeretes volt a gyógy  
 

é-
ben 
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Dolgozószobádba lépve 

 
 
 
A rend nem teljesen az én érdemem, de nagyon szeretek ilyen körülmények között 

r-

leg azonnal. Nem az 
TUDÁSTÁRAT 

kell. Mindeze é-

-
22 0 y-

erendezés, a  

n

kodtam i – 
–

 
o-

 – 
– a-

a-
 s-

yen szé  No, akkor  e-
é

 
a  területén k l-

nélkül
mes  t-

j-
tatta rakt

s-
 

3. a
-

„GONDOLKODÓ” t-

adom,  
latomra. I

l a-
 lja. 
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Engedd meg, hogy visszatérjek diákkoromhoz, az Alma Máteremhez, az 1968/69-

Egyetemünkön „egy 
fokkal több van” diákszlogent sokszor hallottuk.  
 
 
A tanév Zambó János rektorságával, Czibere Tibor dékáni megbízatásával és Romvári 
Pál, valamint Mörk János dékánhelyettesi megbízatásával indul a Gépészmérnöki Ka-
ron. Kozák Imre, Czibere Tibor, Nándori Gyula mellett én is ekkor kaptam meg az 
egyetemi tanári kinevezést. A végzésed tanéve számomra azért is maradt emlékezetes, 
mert t tettek Egye-
temünkön és tansz részt kellett venni a találkozókon. 
Kozák Imre tudományos rektorhelyettes lett, Czibere Tibor dékánnal, pedig a baráti 
kapcsolatokon túl „hivatali viszony” is kialakult. A látogatások dióhéjban: 

 1968. december 10. Cseterki Lajos az Elnöki Tanács titkára, 
 1969.  
 1969. február 26.  
 1969. április 15-  

Számos más esemény, rendezvény került megszervezésre ebben az évben a Tanácsköz-
társaság é-
lyetekre (április 15.). Ezt „kiváló krónikásunk” (Terplán Zénó) így örökíttette meg a 

„Este részt vett az V. é. gépészmérnök hallga-
-évre színvonalasabb Ez alkalom-

mal  Ekkor 
a-

tók 1967-ben részesítettek ebben az ajándékban. Számomra azonban 
sebb. Ekkor ugyanis 

a-
tomat szemlélhettem. A feljegyzések szerint „ez az 

e-

é-
szültek, melyek a - magas presidium - asztalára 
kerültek.” Czibere Tibor dékán 1: „dé-

épészmérnök 

dunapentelei kádár mesterrel a bor tárolásra a 
2 a dé-

kánnak feladatául szab
és annak  hogy az a 

-e”. 
 

 

1 Czibere Tibor: Ifjan – Éretten -  
2   dátuma: 1969. április 15. Lásd a fenti 
hivatkozás 74. oldalát 
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A fényképekkel a kockás szoknyás lányra és egy régi vidá n-
dolok. Befejezésül pedig Lévay József 1852-ben irott  verse szerezzen 

 

 Feleségem, Apósom és én  A zsindelyes avasi borház 1951-  
 

Szüret az Avason,  
 

A képek kellemes emlékeket ébresztenek bennem. A város 
jka-domb környéke – annak 

– 
birtokában Tapolcá-

ig ló területén sátrat vertek a napozni vá-
gyók. 1951- Napsütötte 

. A koc-
kás 
Az Avast, járható útján átgyalogolva – kéz a kézben – egy óra múlva megérkeztünk. 

serény lelkes üdvözlés  a „korty 
kisüsti” és a „fonatos” nekünk 
kértünk. Környezetünk sürgés- sült a kolbász, serce-
gett a malachús és a kockázott szalonna a kapros-túrós 

sült – majd fogyott – 
vajas cipó meg a pogácsa. Én ezt a jól szervezett 
követni. Önkioldó gépemmel szorgalmasan fotóztam több-kevesebb sikerrel. A koc-

dülettel 
végezte a rá bízott – -két perc, hogy napjában pár-

küdjünk egymásnak, remélve, hogy év 
végén már új  boldognak óhajtott majdani együttélésünkre. 

hallatta - a-
megtöltve gaival, vidá

-domb és Szepesi-mezsgye útján hazafelé. A kockás szoknyás leány enge-

vén Hold, szép volt. Ígértem Lévay József versét is. osszan elmerengtem a 
kezdeteken, tegyük a verset a könyv ellékletébe. 
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Könyveidet szemlélve megakadt a szemem egyiken, amelyik
István1 - 
végzett az egyetem történelem-
–  kérdésem: 

  
 
 
Kezdjük az elején. A korosztályodba tartozó Dobrossy Istvánt (1946-2015, Miskolc 
város díszpolgárát, 1998.) mindig tiszteltem 
aki igazán szerette, becsülte Miskolc polgárait és igyekezett minél több lokálpatrió-

tát nevelni. A kiválasztott könyv nem szerepel 
a Wikipédia „fontosabb munkái” között. 
Számomra mégis érték, mert egyrészt fiatal 
koromhoz vezet vissza, másrészt a „mivel 

 kérdésedre válaszol. 
Elöljáróban – az enyémet egy nagy pohár 
tiszta víz oltja! Ez jól esik! De értem kérdé-
sed, 

-
vagy

minden  Bevallom, szeretem a 
nemes száraz fehér bort, módjával. Ez Mis-
kolc városában, az AVAS közelségében elér-

Egy kis idetartozó történe  Az 1800-
as évek második felében az Avas híres bor-
pincéi (amelynek traktálásai évszázadok óta 
közismert), nemcsak a helyi, de a környékbeli 
jó  bor érlelését, tárolását és vendég-
látását is egyre kiterjedtebben szolgálták. A 

borozgató társaságok népes táborrá alakultak. Gombamód sokasodtak a vendégfoga-
dók, a fáradalmait kipihenni kívánó, vidámságra vagy búfelejtésre vágyó lakosság 
kedvére. 

„Ez a   
-  

Kés  szokása táplálta és ter-
jesztette a miskolci vendégszeretet hírét, s ösztönözte maradásra, vagy visszatérésre, 

ndor, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Kossuth 
Lajos (Miskolc v , 1886), Lévay József, aki ugyancsak díszpol-
gára Miskolcnak (1910). Az irodalmi társaságnak a helyi ételspecialitások mellett, 
névre szóló, gravírozott feliratú poharakban szolgálták fel a pincetulajdonosok a 

t! Az 1950- – házasságom után – 
alkalmam, feleségem szüleinek Miskolcon az Albory (ma Benke János utca) utca 

hordókba töltve, a pincébe kerüljön. 

1  
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A hajtáselmélet, a fogaskerekek gyártása, a kapcsolódás elmélet területén ugyanúgy, 
mint más eink” tudását megismerjük, hasznosítjuk, 

e  
 
 

 M  
á-

 

 
 

 
Szeniczei Lajos (1898. január 27. – 1960. január 17.) 

 

.  
  a-

-  level
 

„Elliptikus fogaskerekek: E témakört Lévai Imre 34 oldalon (15 ábra) 
teljes tárgyismerettel,  fogazásgeometriai és matematikai készséggel dolgozta fel. 

Értekezésének tudományos értéke igen nagy és a nemzetközi 
szakirodalomban a-
lomból vajmi kevés szempontot kapott, s azok között is hiányzott 
az összefüggés. Dolgozatának legnagyobb része, gondolatmene-
te, bizonyításai és levezetett tételei teljesen egyéni munkája. 
Lévay1 Imre ezen értekezésért minden elismerést megérdemel”  

 á-
 

 e –  
  

 
 -

-   
„ Kedves Imre! 

ö-

 igazán értékes magyar disszertá-
ció! Igazán szép munka. Ez vitán felül a kandidátusi szint fölött van!" 

 – –  
 - - - -  
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– 
 

 
 
 
Az éremnek mindig két oldala van. Most, hogy összeszámoltad, valóban így van. 
Dékánhelyettes voltam 1963-67 között, majd oktatási rektorhelyettes 1969-72-es 
periódusban, ezt pedig egy hosszú dékáni megbizatás fejezte be 1974-83 között. 
Amikor elkezdtem az egyetemi struktúrában tevékenykedésemet, akkor még az igen-

csak a „tinédzser korban” volt. In-
tézményünket mindössze 14 éve ala-
pították. 
  
A Gépészmérnöki Kar dékánjai 
Balról-jobbra: 

 Kónya Albert (1951-1952) 
 Petrich Géza (1852-1964) 
 Terplán Zénó (1964-1968) 
 Czibere Tibor (1968-1974) 
 Lévai Imre (1974-1983) 

 
Gondolom, 

nem kell ezt 
az életper n-
nak könnyen i-

y-
máshoz símítani úgy, hogy mindennapi környezetünkben 
jól is érezzük magunkat. Az egyetemi struktúra pozicióiban 
elhe e. Ez 

vagyunk és a vezetés lényege az, hogy az egyéni hangokból 

próbálták megtenni. 
 
A Gépészmérnöki Kar dékánjai Czi-
bere Tibor és Lévai Imre után  
Balról-jobbra: 

 Páczelt István (1983-1994) 
 Cselényi József (1994-2001) 
 Döbröczöni Ádám (2001-2009) 

A fenti névsor folytatása napjainkig 
 Jakab Endre (2009, 1 hónapra) 
 Illés Béla (2009-2013) 
 Bertóti Edgár (2013-2017) 
 Siménfalvi Zoltán (2017-) 

96 



A Gépészmérnöki Kar dékáni vezetésében választott funkcióidról már beszéltünk. De 
rektorhelyettes is voltál. M  
 
 
A struktúrákban betöltött szerepek, a mindennapok – többnyire – monoton feladatai-
nak végrehajtását jelentik. Így éreztem ezt én is szinte végig. 1963-67 között 
dékénhelyettesként, 1974-83 között pedig dékánként szolgáltam a Kart. Ez 13 évet 
fogott át. Nem vol -sok változásnak lehettünk tanúi, a maguk 
eredményeivel, 
kar , annak jó és kevésbé jó következményeivel együtt. Ez 
utóbbiakban talán az jelentkezett d

. Ezt felismerve a 
rektori vezetés megkezdte a „sokkarúvá it. De térjünk vissza a 
1969-72-es periódusra. Zambó János rektorsága idején 
három éves periódusra oktatási rektorhelyettesnek választottak meg. Szerencsém is 

 feladatokat Sulcz Ferenc látta el. A tudomá-
-70), majd Szabó János 

-
ilyen „vetésforgó” a tisztségek betöltésében nagymértékben hozzájárult az egyetem 
jó hírnevének megtartásához is, hiszen a rektor mellett mindig volt egy-két „öreg 
róka” a helyettesek között. Az egyetemi vezetés második vona

Egyetemünk alapításának évében nem volt rektorhelyettes, vagy ahogyan az 1949. 
-n) 3§ 2. bekezdése is rendelkezik „kurá-

tora”, aki az egyetem „közigazgatását vezeti”. A feladatot  Terplán Zénó 
- ette ugyanez-

- -  periódusban 
mányos rektorhelyettesként, majd -

, -
1966) oktatási rektorhelyettes mellett je-
lent meg az egyetemi vezetés második 
vonalában. Közben Zambó János váltotta 
Terplán Zénót a tudományos rektor-
helyettesi poszton. A gazdasági rektor-
helyettesi beosztás – 
1963. 09.04.) halálával , majd Kovács Ferenc rektorsága -94) idején 
Kocziczky György képviseletében 1991-ben újjáéledt. E pár mondattal jellemezve a 
kezdeteket, hasonlókat mondhatnék az utódaimmal kapcsolatban is. Közöttük n-
ként felbukkant a „nevelési rektorhelyettesi” státusz, avagy a „gazdasági ügyekért 

-ként a „három kar 
dékánja” is az 1960/61-es tanévben.  
 
Czibere Tibor rektor és dékántársai, 

é-
vai Imre „hivatalban és a fehér asz-
talnál” 
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Nagyon más képességekre van szükség az egyetemi és szakmai struktúrákban pozíci-
ókat 

egyéni és kris-
tálytiszta a-
pesti iskola is  
 
 
Nem kenyerem a dicsekvés! Vannak azonban olyan – mint ahogyan azt te is nevez-
ted – -levél”, amelyet 

szemét, laza csuklóját  remek portré-
ját én is nagy becsben   
 
Botka Imre  

 1906 –  0  
 

a-
tunk Terplán Zénó 1  

t-
nánk, ha a  

 „Amikor a 
80-as évek végén megírtam részletesen életpályáját a 

– még ma sem megjelent – 
egyúttal 

Életrajzi 
  sz-

szeállításomból éppen Almássy Gy - 06-74). Már 
 

l-
 

 Lexikon 2001- e-
tének 891-
munkássága a Ganz-

1956-ban beválasztották a gyári munkástanács-

 z-
gásátvitelt megvalósító – m-

– címmel bekül-
Tudomá-

-
dicséretben elismerésben még nem része-

 „.. világviszony-
 

1  
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Egy utolsó szakmai kérdésként térjünk vissza disszertációd területére és a JPÉ tech-
 és 

kiket tartasz hazánk meghatározó egyéniségeinek e témában? 
 
 
Kezdeném a „gyártási axoidok” kifejezéssel. Ahhoz, hogy két felület folyamatosan 
érintkezhessen egymással és a mindenkori érintkezési pontok egy folytonos görbét 
alkothassanak a két test va y-

Hogy a legbonyolultabb esetet, - 
sét  - 

is 
a-

Drahos István 
(1931-1994) - tervezést 
és dás Illés (1942-, aki 1992- gyár-

je Engedje meg a 
Tisztelt O „A kapcsolódó felüle-
tek közös normálisait a hajtás relatív csavarjának sebességi terében a konjugált 
polárisok közös transzverzálisai között kell keresni”. Ennyit az elméleti megfontolá-

t-

szerszámokkal. Ezek moz-
gás ötöttek, 

r
(CNC) szerszámgépek megjelenése, hiszen ezekkel a szerszám mozgatása térben és 

l
á t-

sze-
 

kúpok. A meg felületen nnyeb-
ben megva t  a hagyományos szerszámgépeken is. Ezért is vált lehe

cé hajtások kifejlesztése és legyártása már meg-
l-

kottak. A már e és Dudás Illés) mellett Szeniczei La-
jos, Botka Imre, 

á . A 
, 

csoportok tagjai ugyancsak lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk is bekerült 
a nemzetközi szakmai élet jára. Új fejezetet nyitott a hajtás elméletében a 

elterjedése, hiszen megjelenhetett a 
modellezés, amely lehe
szilárd elmé
tervezés és gyártás szimuláci
Ennek egyik els  és részleges példája 
Dudás Lászl  kandidátusi értekezése. 
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Publikációs listádat szemlélve több cikked jelent meg németül. Visszaidézvén gyer-
mekkorodat, egyetemi tanulmányaidat nem kifejezetten a német nyelv elsajátítására 
koncentráltál. Hogyan jött  
 
 
Generációm tagjai vagy otthonról hozták a nyelvtudást, vagy keményen meg kellett 
szenvedniük azért, hogy elérjenek valamilyen szintet. A Víd-pusztai tanyában az 
ízes hajdú-tájszóláson kívül más nyelvet nem igen használtak, így én a keservesen 
kínlódók népes csoportját szélesítettem, mint ahogy ezt te is tetted. Német és francia 

z angolt tanultam azért, hogy az érettségi után kapott 
ösztöndíjam feltételeinek megfeleljek. A II. Világháború azonban ezen ambíciómat 
elmosta és jött a pályakezdés, annak minden feladatával, nehézségével együtt. Így az 
alapos, mély ismereteket nyújtó Mégis azt kell 

mondanom, hogy szerencsém volt. Egy kiváló ember, dr. 
Tatár Györgyné, Smid Mirjam közvetlen környezetébe ke-
rülhettem.  
 
Dr. Tatár Györgyné, Smid Mirjam (1919.03.26.-2014.05.09.) 
 
Orvostanhallgatóként kezdte pályafutását német földön. A 

esperes kérésére hazajött Rozsnyóra. 1952-ben Egyetemünk 
Gépelemek Tanszékén adminisztrátori státuszban dolgozott. 

rsága (1961-1972) idején 

fordításoknak. Osztrava, Rostock, Freiberg, Magdeburg könyvtáraival volt kapcso-
– mint lektorral – közvetlenül Miskolcra érkezésemmel, 

1950-  
gyermekéhez Sopronba költözött. Feleségemmel 1948-tól élete végéig szoros kap-
csolatot ápoltak. Igen értékes, intelligens asszony volt. Neki köszönhetem cikkeim 
kiváló ném  
Igaz én sem 
középis társal-
gás mellett cikkeimet is én írtam (az anyanyelvi kontroll tudatában). Az angol nyelv 

– 
autodidakta módon. Ekkor tértem át a Litvin 
ptofesszorral folytatott levelezéseimben is 
angolra. zásá-
ban nem voltak gondjaim. A helyes kiejtést pedig csak a 
beszélt nyelv környezetében lehet igazán megtanulni. „A 

, szokták volt mondani. 
 át külföldi levelezésem 

 angol nyelvtudásá-
  

 
 

100 



n-

 
 

e-
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-   Füg-
gelék 

 
 

 1951 - 1956   
 1956 –   
 –   
 -    

  
é-

gek  Az 
-

e-
- i  elnevezésé-

 
 

  1951–   
   –1956  
  1956–1966   
   1966–   
  –   
   –   

is  Cse-
1  - 

 
s

p g-

 e-
e-

i
 

1 - - - - - -  
 - -professzor-  
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i-
gyelmes. „Írásából egyéniségét…” –  
 
 

 

 

 
„Tessék leírni egy mondatot, csa-

névaláírásával ellát-
va”. 

  
 tervei azok, amikkel olykor 

 terveket is el tud indítani és 
ezért látszik  tosnak, 
de  az is, a l-
mán át. 
A  nem  és az alap-
természeti   át nem 

  keretek  szorítani. n-
denben   az 
akadályok nem veszik el a kedvét, mivel 
mindent  ítél meg. 
A biztos lelki   nyugal-
mon  megérzései azok, amik 
vezetik Öt cselekedeteiben, de egyben 
irá  is  biztonságérzettel. 

  a termé-
szetes optimizmusán át egyenesen e-
tetlennek  a sikertelenséget és ezért 

 veszíti el a kedvét. 
Nem  azonnali és  e-

 a    sem 
y  magát eltéríteni. 

 nála semmi el nem  
, szeretettel minden, mert szíve 

  naiv és szeretetre  
Balázsy Zoltán  Budapest” 
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önérzetes, öntudatos, megkö-
töttséget nem bírja, keretek közé szorítani, 

 Ezek  sem olyan e-
 

helyettes), rektorhelyettes voltál.  
 
 
Nem, azt hiszem, hogy nem. A realitásokat nélkülöz sohasem vol-

kétlábon a 

 státuszokra, viszont ha bekerültem (nem é-
nyeztem) ilyen pozíciókba, akkor tisztességesen - k-

– végeztem munkámat. Ezek nem üres szavak, kifejezések. Aki 

pozícióimnak é-
szítettem és a  p-
csolatos szakmai megjegyzésre na i-
szonyl  volna viszony-

 e-

igen 
– a nagyon 

- kezelni kell. Egyrészt t-
magam, saját hatás-

körömben 

nélkül léptem min  és 
  

A képen látható levél 

hanem a címzettet is. 
Tartalma inkább az írás-

támasztja alá, mintsem 
egy struktúrában elvárt 

s-

kí-
vánkozik egy másik tény 

elhatározásra történt, mi-
l-

na, és teljes fizetéssel. 
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Nem túlságosan gyakran láttalak az Egyetemünkön gépkocsiból kiszállni a volán 
en, vagy nem tartoztál azok közé, akik még a 

szomszédos boltba is kocsival mentek? 
 
 
Mondhattál volna kevésbé szalonképesebb hasonlatot is! Tényleg nem rajongtam a 
gépkocsikért. nem tekintettem életem céljának a mindenkor legújabb kocsik megvá-
sárlását. Tudom, hogy voltak (vannak és lesznek) olyanok, akik az éppen aktuális 
csúcsmodellekben érezték jól magukat. nem is biztosan nagyzolni akartak, hanem ez 

kem is vol-
tak gépkocsijaim. Zsigulival kezdtem (1974-1979), Ladával folytattam (1980-1988). 
Wartburg volt az utolsó (1989-1994). A dátumokat nézve 20 év alatt folyamatosan 

llett próbálni. Augusztusban 
adódott alkalom, hogy pár napos körút keretében Szlovákiában (Rozsnyó-
Krasznahorka-Betlér) kipróbáljam a kocs i-

 meglepve tapasztaltam, hogy nem igazán rajongok a 
vezetésért. Gyermekeim nagyon boldo-
gan köszönték és ma is emlegetik a hir-
telen szervezett
sikerült kikapcsolódást.  
 
A Betléri kastély kertjében feleségem-

mel és fiammal 
 
Kirándulás Kolozsváron. év-
ben másik kirándulás ( ) egy hét Kolozsváron
Kellemes társaság csatlakozott hozzánk. Ludvig László munkatársam és barátom, 

kével. Vonattal utaztunk gyermekeinkkel mi is. 
A két család a Pe  , kollégium-
ban. A sok szép magyar történelmi emlék láttán és a magyar szó hallatán vidáman, 
biztosan közlekedtünk és csodáltunk mindent. Az egyetem kapuján belépve jó bará-

Miskolcon, gyete-
münkön és otthonunkban egy jó estebédre. Leányom a várbeli 
vésztelepet csodálta é-

kiváló dicsérte
egy rozzant taxit az oda-vissza útra. A – mint a 

ö-
rül bennünket egy tordai gyermekcso-
port. 

-

 Szép, kellemes kirándulás 
volt. 
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A 70. születésnapod évében az a megtiszteltetés ért, hogy Egyetemünk Tiszteletbeli 
Doktorává fogadott. Kitüntetéseid, elismeréseid között hol található ezen esemény? 
 
 
Miért nem úgy kérdezted, hogy „ugye erre vagy a legbüszkébb”? Ekkor ugyanis 
elintéztem volna egy „igen”-nel. Így viszont magyarázkodásba és 

z is, 
hiszen amit magyarázunk, annak mindig lehet egy „mellékíze”. 
Úgy vagyok, mint a hazánk észak- -

ember”. Egy helyben lakott, 
mégis a történelem viharában 
életében több országnak volt 
állampolgára. Én, Egyetemün-
kön töltöttem el alkotó éveimet. 
Ennek neve is folyamatosan változott. Egyetemünk 
rektora, Kovács Ferenc akadémikus 1994. május 
13.-án kelt levelében tájékoztatott az örömteli dön-

Ebben az évben az Egyetemi Tanács Kapolyi Lászlót is a tiszteletbeli doktori 
cím viselésére jogosította fel. Külön öröm 
számomra, hogy az oklevélen általam 
nagyra tartott emberek aláírását olvasha-
tom.  
A Tiszteletbeli doktori cím átvétele Kovács 
Ferenc akadémikustól, a Miskolci Egye-

tem rektorától (1994. június 25.-én). 

ö-
szöntem meg. 

Magnifice Domine Rector ! 
Spectabiles Domini Decani 
Mély tisztelettel fogadva Rektor úr, Dékán urak  a Kari Tanácsok és Egyetemi Tanács ál-

lásfoglalásait, a tiszteletbeli doktori cím adományozásáért - Kapolyi László akadémikus és a magam nevé-
ben – kifejezem legmélyebb köszönetünket. 
Élve a  hogy frissen végzett diplomás  szólhatok, több évtizedes 
egyetemi munka tapasztalatával hadd idézzem Publius Vergilius Maro-t, a rómaiak legnagyobb 

 aki több mint 2000 évvel  a  mondatot írta le az Aeneis-ben:  
"Inventas vitam iuvat excoluisse per artes." 

Azért idéztem latinul, mert ez a szöveg így szerepel a Nobel aranyérem egyik oldalán. Magyar 
 fordítása az alábbiak szerint ismeretes: "Milyen öröm az életet a tudományok által szépnek látni." 

 a  mondatból egy kifejezést szeretnék ki- emelni: "ars inventis", amit általában "tudo-
mány"-nak fordítanak, szószerinti értelmezésben annak  hogyan lehet valamire "rájönni" 
(invenire), valamit felfedezni? Közismert, hogy ennek  az  elmélyült, alapos szaktudás. Aki az 
életben szakmai eredményeket óhajt elérni –  és ki ne szeretne - annak ilyen tulajdonsággal is rendel-
keznie kell. Ekkor pedig a vergiliusi mondás nekünk azt üzeni, hogy életünk boldogságának teljes-
sége szakmai sikerek nélkül  el. Az idáig  utat, amely nem mindig  
az esetek többségében biztos nem az, mindenkinek saját magának kell megtalálni és végigjárni. 
Azt kívánom fiatal mérnökeinknek, hogy valamennyien élvezzék a munkavégzés szépségét, a 
felfedezés útját, örömét 
Ekkor kaphat gazdag tartalmat a régi egyetemi köszöntés: Vivat, crescat, floreat Alma Mater 
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Életünkben vannak nevezetes napok, amelyekre emlékezünk életünk végéig. Ilyen 
az érettségi bizonyítványosztás, házasságunk napja, gyermekeink születése, szüle-
ink halála. Egyetlen olyan nap 

 
 
 
Való igaz, a születésnapok tükröt tartanak elénk. Ez mindig az adott korunk emlékeit 
villantja fel éles kontúrral. Az élesség anná e-
nünkhöz. Tudod mit? Szaladjunk végig életemen é-
keltetve a változást! 

Ekkor még a 10. szüle
a Bocskai Gimnázi ó-
ja. Majd alig n olc 

m. 
 

Gimnáziumi évem kezdetén 
 

Érettségi tablóm fényképe 
 

már ezt láttam. Igaz ekkora már sikerült éle-
tem - í-
tani. Tanultam, dolgoztam, családot alapít-
hattam. 
 

Félévszázadosan 
57. születésnapomon. 
 

- e-

 

 
A 60. és 70. születésnapom, amikor még a 

Terplán házaspárral ünnepeltünk 
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A 70. születésnapot követi a 80. és a többi. Igaz egyre nagyobb megterhelést is 
jelent az ünnepeltnek. Te mit tapasztaltál? 

 
Öregszünk. A

 n-
 

ese – n szer
- 

 
ü-

 

ben. 
ünk 

 Besse
n-

gú 

 

 
 s-

n-
z „A 80 éves Lévai Imre 
köszöntése” 
se.  

 
e -

-

e-
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u-

- í-

 
 
Földi életünk végéhez közeledvén gondolkodásunkat, eredményeinket két nagy közép-
pontra vetítjük. Az egyik a család, a másik a munkahelyeink. Ami a családot illeti. Ez 

érintettünk. Mégis hiányérzetem támadt, amit megkísérlek pótolni és az általad használt 
„fekete- e-
met egyetlen helyen, a – – Miskolci Egyetemen, két tanszéken töl-
töttem. Hozzátenném, nem az én törekvésem volt a Gépelemek Tanszékének elhagyá-
sa, de az új tanszék formálása számomra kihívásokat, önálló gondolatok, elképzelések 

tekintve a múltra, 
köszönet illeti mindazokat, akik ezen munkálkodtak. 

r-
nyezet, a tanszék munkatárs
megnyilvánulása. Te két születésnapot emeltél ki; a 
70.-et és a 80.-at. Ezek kapcsán ragadok ki néhány 

szerepelni. jon itt egy versike. Köszönet 
rkedés 

volt, ahogyan , dékán és rektorhelyettes 
utódom köszöntött 70. születésnapomon. A tanszékhez 

azon múlá-
sával sem csökkent 
egyik 
80. születésnapom 

u-
pán két motívumot 
ragadnék ki. 

osan 
észrevette volna ar-
comon azt a mosolyt, 

tükrözné. Összegez-
ve, örömmel, ki-
egyensúlyozottan él-

össég-

és munkahely adott 
számomra. 
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Tudom, hogy nem vagy kifejezetten nagy társasági ember és nem szereted a sürgés-
forgást körülötted. Abban viszont biztos vagyok, hogy van néhány olyan családtag, 

szívesen 
néhányat közülük? 
 
 

a-
  

 
 

 
é-

rel  e-
1 -  

  2012 augusz-
 

 

Oláh 
e-

 e-
é-

 

e-
a-
z-
o-

t-

– a Czeizel 
t-

–  
t-

 
 
Kovács Erzsébet unokatestvérem, kezében a családfa 
tekercse 

1  
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A szervezetet Bessenyei Lajos rektor úr hozta létre 
2001-bem azzal a nem titkolt szándékkal és célki-

o-
r-

názhassa a döntést 
e-
á-

sában o-

-
levél  

rektorok választása során a 

  

e-

„   – a  hatalom – r-
rendje eredményei t-

e-
e

c-
-

b-
– és 

é-
sz-

á-

40-
 

e-
-  

- 
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Beszélgetésünk végéhez közeledvén lazításképpen jutott eszembe valami. Nem tudnál 
a Tisztelt Olvasó számára némi „kis színessel  
 
 
Értelek teljesen! A média  gyakori kifejezését használtad! Végigfutva 
életemen olyan történeteket ragadtam ki, amelyek valamiképpen a médiákhoz köthe-

é-
net, amely középiskolás periódusom-
hoz és a Csendes Don magyar fordí-
tójához, Makai Imréhez kapcsolódik
A részleteket ille-
t en álljon itt az 
1983-ban hozzá írt 

 Talán 
még olvasható, így 
nem kívánom 
kommentálni
másik „kis színes” 
ugyancsak a médi-
ához és annak jeles 
képvise

e-

és az 
„iszkiri” kifejezés 
használatához kap-
csolódik1  De ne 
legyek ennyire 

adik, e-
-i szá  

dékánhelyetteseként jártam ott és részletesen 
be alapításának és eredményeinek törté-

emlé  ne-

mindenképpen na-
é-

em gond, 
hiszen az én korom-
ban ez mindnyá-
junknál már kéznél 
van! 
 
 

1 
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p-
e-

 
 
 
Ha gyermekeim karszalagjaira, a korsóra és feleségem fényképére gondoltál, akkor 
röviden csupán annyit, hogy mind a négyen rövidebb-
Egyetemhez.  
pontokban, a struktúra más- t-

 
Ági leányom 1971-1976 között hallga-

r-
é-

az egyetemi struktúrába, de már alapve-

 Rövid id
szakra visszatért azonban a kiindulási 

helyéhez, a Fémkohászatta  
Miklós fiam -ben is-

kutatási . Számomra – mint már 
mondottam- 1950. április 20.-a jelentette 

-ot és ez folyamatosan tartott 
egész munkás életemen át. Ennek egyik 

képen 
láthatsz, é-

vai Imre és Páczelt István fényképei-
vel. 

1980-ban, öt évvel 
. 
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Egyszer együtt kávézván (Te a forró csokinál maradtál) a pénztárcád-kinyitottad és 
Asszonnyal s-

kodva kérdeztem az  o-
dom – elmondanád  
 
 

 néznek vissza rád. Nem  
jban a követke-

- 1972. december 2.- – 
e

- met-
 t-

. év má-
z-

– (42 )
A 

-ben – 
miatt is – 

r-
ú  a Pécsi i-

nikára jó 
 sz-

iztatták. 
 

í
z-

y-
aránt e  

í
ifjú 
i

szá - De 
-  

ember 
 a 

 

mesz-
ték bennem. 

Sze  
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Margó Néni! Kérlek, bocsáss meg nekem, ha már a kérdésemmel is nagy sebeket 
szakítok fel. Imre Bácsit ismervén,  mindig és mindenkor nyugodtan „kezelte" a 
valós helyzeteket, legfeljebb egy kis mosoly húzódott az arcán, ha számára kelle-
mes dolgok történtek. Kaphatnék némi bepillantást az utolsó napjaiba? 
 
 
Nagyon szívesen beszélek Róla, hiszen 6 vagy 7 év távlatából most is élénken él 

2012-ben nagyon kellemesen  az 
 Kertünkben  volt a  A spires bokron csillogtak a fehér

A  fürtjei közül a  már  parancsolt sok  levelet, jelez-
ve, hogy beköszönthetnek a borús   Imre botra  sé-

 Mellette gereblyéztem 
 Jól van,  ügyes vagy  A  a tiszta kert 

hagy nyújtson kellemes látványt ilyenkor is -  M
Egy perc Végig kémlelte az 

 Találgatta milyen lesz az   hosszú! -  felelt  saját 
é  milyen lesz a tél -  

 egveregette a   a ház tornácára elköl-
teni  Szeptember 8-  
Vasárnap reggel, szeptember -én, a kertbe  Nézzünk  csa álmai 
voltak  El akarja  Kicsit töprengett,  
lassan és osztogatta a tanácsait: a szüret októberre legyen  
a fürtök szemezve kerüljenek a prés alá, a nemes mélypiros bogyókhoz 20 kg illa-
tos fehér   Akkor lesz finom a bor, úgy, mint a korábbi  

 Már megint  a tanácsot és költözöl korai ez még! No, csak 
figyelj, mert amit  hasznos lesz A füg ákat 

  g-

, rülejenek a pincébe 
 Megállt  Elérzéke-

nyülve ölel Nincs már  
Nem    Lassan 

 vissza a   
Alig  Bennem egy 
korábbi (2000), a kertben készült 

l-

Kicsit   a szobá-
jában az íróasztalához hívott, ren
szerezett irataira  A Gép-
elemek Tanszéken kié legyen a 
kék, kié a fehér  A Logisztikai Tanszéken melyik boríték kihez  

 szavai halkan,    Korán   Éjjel átjött a 
 Rosszat  volna az Arany:   A 

„Vörös Rébék" nem akar békémet  A szokott helyén a könyvet megtalál-
 Megsimogatta a   
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Gondolom …Margó Néni! Ez már némi szorongást jelenthetett Nálad is! Vagy nyu-
godtan vetted tudomásul a megszokott szavakat. 
 
 
Érzékenységét a  A  a gyöke-

r-
-én   

      „Hajt az 
   az  -    kérte  a 

     a -     
 úgy    és szép  van  ha     

 -  Mégegyszer k  s      
ne    két  

 jött     
   

 az   é-
 r   egy 

–
   

   fe
  „Pihenni megyek". Ez 
     

   
 szépen és   

Még   -
    a 

 R  a  h
 a    

keze   és  gze
 

két y-

agya  
T é ha k  e  

   az 
 Ágnes   s-

apja     t-
tük   Legyen   

     s  és a 
TAS jött     I  fekete ö-

 fehér      szép    
   fehér      szeretett 

 kertjét  
    Sötét   Az  

       függeszt-
 hangta   M  a  annak a   
   férj      és   
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Az élet természetes velejárója a halál. Akármilyen kegyetlen törvény is ez, nem tu-
dunk ellene tenni semmit, tudomásul kell vennünk. Mindnyájan elindulunk erre az 

Felmerült-e ez 
beszélgetéseitekben, avagy mélyen hallgattatok az elkerülhetetlen útról? 
 
 
Igen, számtalanszor felmerült és számomra is érzékletes formában. Imre fejében, 
képzetében a halál gondolata nem volt idegen, tudomásul vette a megváltozhatatlant. 

Így töltötte mindennapjait a 
legutolsó pillanatig. Ami-
kor a valós világból átpil-
lantott a „másik világba” 
direkt módon utalt útmuta-
tásaival a kert további gon-
dozására, a gyászjelenté-
sének megírásával, a „ki-
nek melyik dossziét add át” 
halálom után, és még so-
rolhatnám „feladataimat”. 
A „hosszú útra” valóban 

nti 
merengései is utaltak. A 

„nagy hideg” jelképezte 
számára, a hófödte magas 
ormok között. Hogy meny-

nyire is készült ebbe a hideg és havas rengetegbe? Ez akkor  igazán, 
amikor zsebében a  
Nem tudok mit mondani! Ha kellene is, akkor sem találnék szavakat, amelyek mél-
tóak lehetnének ahhoz, hogy 
61 évet élhettem át, éltem 
vele. Igazi humánum volt, és 
életpályájának partnerei, 
közvetlen vagy távolabbi 
munkatársai ugyanilyen kö-
vetkeztetésre juthattak, ami-
kor temetésén búcsúztak 

ki szomorúan nézve a 
messzeségbe, ki pedig utat 
engedve érzéseinek, könnye-

múltnak, a jó barát elveszté-
sének. Az élet márcsak 
ilyen!  
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Imre Bácsit sokan ismerték, tisztelték, szerették és becsülték. Mit gondolsz Margó 
Néni, kiben hogy maradt meg az emlékkép? 
 
 
Nem tudom, hiszen mindenki egy-egy egyéniség a maga gondolkodásmódjával, 
emlékképeivel. Inkább „plagizálok” és álljon itt a GÉP c. folyóírat 2012. évi 12. 
számának kíválóan szerkesztett hátlapja! Dícsérje azt a személyt, aki így összehozta! 

 
Itt talán mindenki megtalálja a saját „Lévai Imréjét”. És ez így van jól, így 
temészetes a Tisztelt Olvasók mindegyikénél! 
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A temetés Miskolcon 2012. szeptember 21.-én volt a Szentpéteri kapu sírkertjében. Az 
urnán megcsillanó fény még akár jelképes is 
lehet. Jobbra leányunk kék, balra pedig 
fiunk csokra. Középen a 61 szál virág a 
közösen, egyetértésben, boldogságban eltöl-
tött éveinkre utal. Nehéz és fájdalmas nap 
volt  múlásával  
munkatársaktól, barátainktól kapott vissza-
jelzések alapján bennük e szomorú nap, a 

búcsú mellett így fogalmazódott meg: 
 Lévai Imréhez méltó temetés volt, 
 értékes, megható szónoklatok, 
 szép, halk, finom temetés, 
 intelligens gyászolók, 
 „minta temetés”, 
 jó szervezés, gördülékeny volt, 
 nagyon megható temetés, ilyenen 

még nem vettem részt, 
 a feleség búcsúja (boldog asszony, 

mert Imre bácsival élhetett), a teme-
tés szép befejezése, 

 Margó és gyermekei a balsors sú-
lyát fegyelmezetten viselték. 

Imre kívánsága, hogy a család gyászje-
lentése a munkahelyével együtt kerüljön hirdetésre sajnos nem teljesülhetett. 

íróasztalfiókjába helyezte a gyászjelentés azon szövegé galmazott meg.  
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A temetés napján, külföldön voltam, így csak az albumot szemlélve látom milyen 
tól. Újból szemlélve melyeket emelnéd ki! 

, n-
ne?  
 
 
Úgy gondolom a „hivatalos” gyászjelentéssel kell kezdenem. Ez fogalmazta meg 

létének azt a pillanatát, amely a kö-
e-

lentette. 

ta –  - 
  

 

Gecse Attila lelkipásztor szónoklata 
 

 
 

Kovács Ferenc, Páczelt István,  
ózsef 

 

Czibere Tibor, Hársing László, 
Szaladnya Sándor, Apró Ferenc  

 

 
 

2 koszo-
l-

. 
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- 

  
 
 
Teljesen igazad végle-

igen megviselt. Nagy önur
é-

történetet. 2012. szeptember 
21.-  

 
el – 

 - gy
én még egy- c-

ében 
 

eg-

dr.  egyetemi 
 a 

n-
 apr

 szeptember 10.-én hét  az egyetemi 
buszmeg lé. 

 . -hazaút. 
i nyújt 

-es  é-
net- nesen beszélni. H

a-
varni az 

i élet.  
 a történetet. Ö l-

 
el.  

- l-
 2018-ban – ugyanezen 

–  
  

 
Gyáni Károly  

–  
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Kedves Margó Néni! Van egy könyv, amit olvasgatva nem csupán Imre bácsit ismer-
e-

tett e könyv? 
 
 
Engedd meg, hogy mottóként Arany 
János idézetre hivatkozzak. A házban 
nagy 
igazak álmát alussza. Ülök a szobámban, 
olvasgatok. Gerald Durell: Madarak, vadak, rokonok. Észreveszem, hogy hatalmasa-
kat nevetek. Dorka a lábamhoz ül. Papucsom orrát rágcsálja. Ez így nem lesz jó! 
Felállok. Hívom, kiskutyámat nézzük meg a hóesést. Látod, a lyheiket hul-

csodálatos hófödte látványt nyújt. Dorka elrohan. A nagy fehérséget bámulja perce-
kig. Azután bele a vastag hótakaróba: hempereg, játszik, eszi a havat. Visszaballagok 
az ablakhoz. Emlékezem. Az embert öregen már csak ez élteti. A kényelmes karos-
szék puha párnái közt leülni készülök. Merengésemet Dorka ugatása zavarja meg. 
Valaki jön. Ajtót nyitok. Mikós az. Nagy csomaggal. Benne mindenféle élelem. Arra 
gondoltam ne szenvedjetek hiányt! Ne menjetek az utcára ebben a zimankóban. A 
kertben a szél nehezen hintáztatja a fa ágait a hó súlya alatt. Örülök a segítségnek. 
Meg vagyok fázva. Nem kívánkozom a szabadba. Meg kell gyógyulnom.  is 
minden csodaszép. Apa felébred. Átcammog a beszéd irányába. Szólítja fiát. Félmé-
teres a hó. El kellene lapátolni. Miklós neki fut. Dolgozik szépen, szabályosan. Né-

könnyedén 
dobja a havat. Gyermekkorában csúszkált, gurult a hóban. Elém tolult egy régi tél 
eseménye: szánkózni ment apa és fia. Fáradtan hazafelé tartva Miklóst elhagyta. 
Micsoda izgalom volt: Kerestük. Nem leltük. Nyugalom. Mivel az én fiam, úgy gon-
dolkodik, 
fölött. Onnan kez  
néztem hátra. Még a hatóságok segítségén gondolkodtunk, mikor megszólalt a tele-

ohász egyetemi hallgató, Puza Ferenc hangja. Kezét csóko-
lom Margó néni! Miklóska itt didereg melltettem. Fogom a kezét. Az Egyetem 
buszmegállójában vagyunk. Szerencse, hogy erre jártam. Meg van ijedve. Fázik. 
Hogy került ide? Nem mondja. Arra gondoltam autóbuszra ültetem. Rohantunk. 
Annyira ideges voltam tudtam, hogy megyek, de nem haladtam. A busz megjött. A 
töménytelen ember között az én pöttöm fiam! (négy éves volt). Végre magamhoz 
ölelhettem az agyonfagyott gyermekemet! Tényleg apja fia! Hazafelé igyeke
most a nagy hólapátolás 
bennünk a régi kedves, itt- m-
lokát megtörli. Nyugodtan beszél. Ágnest is elveszítettem egyszer így, a Klapka ut-
cában, nagy hóesésben. Hanyagul ült 
saját otthonába. Az ajtóban megáll. Visszanéz. Anyukám! Jó lenne, ha megírnád a 

van már. Két héttel k el családi életünk meséje. Egy év múlva 
könyv alakban drága Férjem íróasztalára tettem.1 Boldogan köszönte. 

1 Szigetvái Margit: Emlékeim. Régmúlttól - máig. Miskolc, 2010. 

 
Terítve hatalmas rétegben alája, 

gálltam: 
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EPILÓGUS 

 
 

2012. júliusban férjemmel, LÉVAI IMRÉVEL „Emlékkiállításon” vettünk részt a 
Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában. 
I aki rövid beszélgetésünk 
zárása á-
radt. Köszönettel elfogadta. 
Kedves, volt tanítványa – – 

, professzorok
sorozatába Imre bácsit is szeretné beiktatni. Felajánlotta és kérte keressenek szabad 

 
Imre 

 
 

- e-
ök álomba 

szenderült. 
 

- gondoltam. 
2014-ben férjem 90. születésnapjának tiszteletére - kérésemre – b-

nz em-
lékéremmel szerzett örömet családtagoknak, munkatársaknak, barátoknak. 

-ban sikerült találkoznom. Az érem ekkor Hozzá 
is eljutott. 

– beszélgetés közben – 

e-
lenítést. 
Boldogan vettem tudomásul az elmondottakat és felajánlottam – kívánsága szerinti – 
segítségemet. 
2019-be e-

é-
 végle-

ges formát öntött. 
– örök távozása után – 

„Ifjan – Éretten – Öregen” sikeres könyvsorozatban. 
o-
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Mindazoknak, akik részt vállaltak a munkálkodásban és megjelen-
tetésben. 

szeretettel lapozzák férjem értékes, oly-
kor küzdelmes életének elbeszélését és annak bizonyítékait. 
 
 
 
 
Miskolc, 2018  

Lévai Imréné 
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Lévai Imre
1924 -2012

Szigetvári 
Margit
1930 - 

Lévai Imre
1897 -
1972

Kovács 
Eszter

1900 -1997

Konyári 
Péter 
1989 -

 

Lévai 
Miklós
1967 -

Kurucz 
Gabriella

1967 -

Oláh 
Gábor
1962 -

Lévai 
Katalin
1964 -

Uzonyi 
Attila

1968 - 

Lévai 
Ágnes
1964 -

Uzonyi 
Tamás 
1990 -

 

Molnár 
László
1988 -

Molnár 
Eszter
1989 -

Lévai Antal
1928 -

Forgács 
Mária

1932-2001

Lévai 
Julianna

1925 -1995

Oláh 
Gábor 

1922-1995
 

Lévai 
Ágnes
1952 - 

Farkas 
Ákos

1953 -

Oláh 
Julianna
1958 -

Molnár 
László
1956 - 
2013

Oláh 
András
1986 -

Oláh 
Balázs 
1990 -

 

Szabó 
Erzsébet 
1969 -

Uzonyi 
Bence 
1994 -

 

Konyári 
 Kristóf 
1993 -

Konyári 
Pál

1962 -
 

 

Lévai Imre családfája 
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1. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

DR. LÉVAI IMRE 
Személyi adatai 
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Születési év: Hajdúböszörmény, 1924. augusztus 2 

Tanulmányok:  

 1943- á-
 

 1950-  

Beosztások:  

   tanársegéd (1950-  
 -  
 -  
 egy tanár (1968-  
 nyugdíjas egy. tanár (1984-  
 prof. emeritus (1997-   
 -  
  (1963-  
 -  
 -  

Tudományos fokozatok:  

 n.  
  
  

Tiszteletbeli doktori cím:  

  

Tudományos akadémiai tagság:  

 
tag (1994-   

 -  

 – o-
e-

a-
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Ipari kutatások: – 
– mintegy 40-

n-

Irodájában (1958- a-
-  

Tudományos bizottságok munkájában való részvétel:  

 -   
  -A-Z megyei Anyamozgatási Sza

 (1970-  . 
 -A-Z megyei Anyagmozgatási Bi-

-  
 -   
 ti-

tagja (1970-  
 á-

-  
  g-

ja (1992-  . 

Nyelvismeret:  

O tantárgyak): 

  I., II., III. 
  
  
 Anyagmozgatás és gépei I., II. 
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2. Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. LÉVAI IMRE 
Publikációinak jegyzéke 
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1. Az elliptikus homlokkerékhajtás és fogazás vizsgálata. /Kézirat./ Akadémiai 
prémiumos dolgozat. M. 1953. 1/28. 

2. 
–  

3. Hozzászólás a kompenzált fogaskerekek szilárdsági méretezéséhez. /Kézirat./ 
 

 
201/213. 

5. 
-  

 A kiegyenlített csúszás szerkesztésének módjai fogaskerekeknél. = Gép. 
 

 
 

8. 
Oszt. Közl. 22/1958/ 1-  

9. Hozzász néhány kérdése” c. 
 

10. Nem köralakú hengeres kerekek fogazásgeometriájának és gyártásának 
- an./ /Kézirat./ 

 
11. 

 
12. z. Közl. 

 
13. Profili ta profilej nek

nerezaemyh insztrumental’ -
 

 Herstellung ta 
/ 1-2. 95/100. 

15. - oder Fettschmierung. 
-  

 
 

 Fogask
 

18. 
sef és Kováts Attila. = KGMTI Kö  

19. -
 

20. 
-  213/228. 

21.  Józ
9/302. 
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22. – 
– fogazott kerekek. /Kandidátusi disszertáció./ 

-
Közl. 1  

23. 
 

 
 

25. A síkkerék-elv. alapján gyártott kúpos csavarkerekek kapcsolódásának 
kinematikai alapjai. = „Kinematika-Kinetika Kollokvium” anyaga. 

 
 D-

3. 
 Df-

 
28. 

anyagmozgatás területén. A „Modern matematikai módszerek alkalmazása az 
-

 
29. 

1/218. 
30. Nem kör  = 

Konf.”-a  
31. 

-2. 
 

32. m
-Gumm  

33. 

- und Motorkarren. Várna. -
 

 inky vznikajuce pri zdvihovom poh  ovych 
vysokozdvi kov. = Nové Poznatky v Teorii a Konštrukcii 

 - - Koš  
35. átum 

az MTA  
 

 
  

-
- 11. 301/305. 

38. A kritikus kapcsolószög meghatározásának egyik módszere hipoid-
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39. 

/  
 Vlijani

poszvjascsennaja 25-letiju szo dnja podpiszanija szoglasenija mezsdu 
pravitel’sztvami VN -tehnicseszkom 
sz  

 

 
 -

 
  

 
 m

/Machinery/.  
  
 

 
  egyfajta 

/ 3. 183/189. 
 

/  
 

25/1 /  -
között./ 

50. ek 
Tanszékén – Teorija a konštrukcia zar  a 

nyag. 1980. 112/121. 
51. Fogazatok kapcsolódásának kinematikai elmélete és alkalmazása a hipoid-

-
fogadott el. / /Kézirat./ M. 1980. 1/153. 

52. gépek területén 

 
53. 

mehanicseszkim 
-  

 
gépek és 
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55. 
sorozat /Gépészet/. 28/1982/ 3-  

 -tte „Fogaskerekek” c. 
 

 Vol

 
58.  Gépszerkezettani 

 
59. 

 
 -9.  

 
. 13-  

 
. 20-21.  

 Kritikus kapcsolószög tartományainak kiterjesztése. -15-
-  

 
-15-

1991-  
 

-  
 

ume 51. 2000. p. 
-  

 Taking into consideration of the limit curvature in design of gear drives 
  

ume -  
 

-182. A 
-

 
 

Volume 51. 2000. p. 23-30. 
 Kapcsolódó fogfelület karakt

-9. p. 9-  
 - th 

-
-115. 

 Különleges csigahajtások. (D
-
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-20. 
 -Gear. 

Gépészet 2008. Mérnöki Tervezés. Hatodik Országos Gépészeti Konferencia. 
- -9). 

 

Mechanica -  
 Hipoidhajtások tervezésének alapjai. (Fundamentals of Hypoid-Gears 

-150. A jegyzet elkészítését a 
-

kutatásfejlesztési alapja is támogatta. 
 -Internal Face and Their Meshing. 2008/- 

10- -85. 
 th 

- - -  
 

-3.  p. 80-81. 
 -

Nándoriné Tóth Mária.  p. 82-83. 
 

Gear). -38. 
80. 

Mária.  p. 19-20. 
81. A gyártószerszámok és a technológia hatása a hipoidhajtások geometriai 

 
82. -

- -250. 
83. 

méretezése.  
 

T- folyóirat 
2002/12. p. 2-3. 
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3. Melléklet1 

 

 

 

 

 

 

LÉVAY JÓZSEF 

SZÜRETÜNK 

1852 
  

1 Lásd a 93. oldalt 
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SZÜRETÜNK 
Lévay József (1852) 

 
Gondolatim mostan 
Mulatozva járnak 
Csekély gazdasága 
Körük édesapámnak; 
Csak odatér lelkem,  
Mikoron elfárad, 

 
A búbaj megárad, 
Ott nyugtot találhat. 

Látom szerettimet, 
Együtt ülnek éppen, 

 
Körtefa tövében. 
Középen a nagy tál, 
Tálban ízes étek 
És körülte vidám 
Megelégült képek, 

 

Szüreti szint ölte 
Két kis húgom ajka, 

 
Édessége rajta … 
Pörölnek egymás közt 
Pajzán kedvteléssel, 
Egyik megharagszik, 
S azt mondja bús képpel 
Hogy nem kell az étel. 

Édesapám pedig 
 

S kitekeri nyakát, 
Hogy lelkét kiadja; 
Felköszönti szépen, 

 
 

 
 

És ekkor a pásztor,  
Aki oda surran, 
Elsüti puskáját, 
Puska nagyot durran 
A fehér nép sikolt, 
Apám iszik elébb, 

 
„L  
S a pásztor odalép. 

Felhajt egy pohár bort, 
Azután tovább megy; 
Mert most így adózik 
Neki az egész hegy… 
Már félre is billent 
Fejében a kalap, 
de nem gondol vele, 
Mindig iszik ha kap, 

 

Oszlik a társaság, 
Az  
Újra daltól hangzik 
A hegyek vidéke… 
Újra neki estnek 

 
És míg fosztogatják, 
Tréfálnak, mesélnek 

 

Csak édesanyámnak 
 

Mivel én jutottam  
 

Ha szép gerezdet lát, 
Azt is nekem szánja 
Áldja meg az isten, 
Mikor nem is várja, 
Mikor nem is látja. 
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4. Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. LÉVAI IMRE 
Kitüntetései, elismerései  
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Lévai Imre fontosabb elismerései, kitüntetései1 

 
 

Díj, oklevelek, kitüntetések Adományozó Adományozás 
helye,  

 Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 

Budapest, 
1962.06.01. 

érem Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 

Budapest, 
1962.06.01. 

- ezüst foko-
 

Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 

Budapest, 
1972.04.04. 

- o-
 

Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 

Budapest, 
1981.04.04. 

- 
fejlesztéséért'78, KAB Emlék-

 

METESZ Központi Anyagmozga-
tás- és Csomagoló Bizottsága 

Aggtelek, 1978. 
októbere 

l-
vény 

Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa 

Budapest, 1979. 
októbere 

SIGNUM AUREUM  Miskolc, 
1985.09.02 

Tiszteletbeli Doktor (Honoris 
 (lásd a könyv szövegében) Miskolci Egyetem Miskolc, 

1994.06.25. 

 Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége 

Budapest, 
1995.05.08. 

PRO UNIVERSITATE Miskolci Egyetem Tanácsa Miskolc, 
1999.06.26. 

 Miskolci Egyetem Gépészmérnö-
ki Tanácsa 

Miskolc, 
1990. 08.25. 

Széchenyi Emlékérem Közlekedésügyi, Hírközlési és 
Vízügyi Miniszter 

Budapest, 
1999.08.29. 

Jubileumi  Miskolci Egyetem Tanácsa Miskolc, 
1999.09.09. 

 
g-

tudományi Egyetem, Közleke-
désmérnöki Kar 

Budapest, 
2004.09.01. 

Szent-  Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztere 

Budapest. 
2005.01.17. 

-díj Magyar Köztársaság Oktatási és 
Kulturális Minisztere 

Budapest, 
2010.01.22. 

 
  

1 A táblázat nem a teljes listát tartalmazza, csupán érzelmi megfontolás alapján kerültek kiemelésre. A 
fényképes list  
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Az oktatásügy kiváló dolgozója 
 
 

   
 

Munka Érdemérem 
  

138 



 
 

   
 

Munka Érdemrend ezüst fokozata 
 
 

   
 

Munka Érdemrend arany fokozata 
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Anyagmozgatás - csomagolás fejlesztésért’78, KAB Emlékérem arany fokozata 
 

       
 

      Kiváló Munkáért jelvény 
 

 
 
 

140 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNUM AUREUM 
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Akadémiai díj 
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PRO UNIVESITATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kari Emlékérem 
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Szent-Györgyi Albert- díj  
 
 
 
 
 
 

 
Apáczai Csere János díj 
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Egyetemi Aranyérem, Miskolci Egyetem 
 

 
 

A Kassai Egyetem elismerése 
 

 
 

Magdeburgi Egyetem elismerése 
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Moszkvai Bányászati Egyetem elismerése 
 

  
 

Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Miniszter elismerése, Budapest 
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Gépipari Tudományos Egyesület Tiszteleti tagság 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gazdaságtudományi 

Egyetem Közlekedésmérnöki Karának elis-
merése 
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„50 éve Miskolcon” elismerés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Miskolci Egyetemi Atléti-
kai és Futball Klub 

(MEAFC) elismerése az 
Egyesület alapításának 50 

éves évfordulója alkalmából  
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A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Klub (MEAFC) elismerése az Egyesület 
alapításának 25 éves évfordulója alkalmából  

 
 
 
 

 
 
 

A közös orosz –  
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5. Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANSZÉKVÁLTÁS 
1968. szeptember 3. 
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6. Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMLÉKEZETES PILLANATOK 
(a Lévai házaspár számára) 
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70 évesen Terplán Zénóval és a munkatársakkal a Miskolci Egyetem  
Gépelemek Tanszékén 

(Balról-jobbra: Apró Ferenc, Lévai Imre, Terplán Zénó. Herczeg István, Drobni József, Terplán 
Zénóné, Döbröczöni Ádám) 

 
 
 
 
Terplán Zénó Emlék-
kiállítás, 2012. 07.06. 
(Balról-jobbra: Terplán 

z-
terné, Lévai Imréné) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cselényi József köszönt a 70. és 80. születésnapomon 
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Döbröczöni Ádám, Lévai Imre (2012. augusztus 29.) 

 

 
 

A Miskolci Egyetemen 88 évesen 
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Megbeszélés az Egyetemen az 1960-as évek végén 

(Jobbról-balra: Petrich Géza, Lizák József, Terplán Zénó, Lévai Imre) 
 

 
 

Évfolyamtalálkozó (2007) 
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Gépipari Tudományos Egyesület rendezvénye Jászberényben (1989.10.04) 
(Balról-jobbra: Komócsin Mihály, Kármán Antal, Lévai Imre) 

 

 
 

Szalagavatón, (Jobbról-balra: Romvári Pál. Zambó János, Lévai Imre, 1969) 

Filemon Erzsébet köszöntése 

Páczelt István, Lévai Imre 

161 
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Találkozó a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetében, 2009. december 22.-én 

 
Balról-jobbra: 
Álló-sor: Dr. Kovács László, Telek 
Dr. Lipták Antal, Dr. Döbröczöni Ádám 

Marsalkó Zoltánné 
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Tanszéki Értekezlet a Gépelemek Tanszéken (1954) 

(jobb old: 
 

bal  
 

 
 

 
(Balról-jobbra: -2012), Páczelt Ist-

-2  
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Köpeczi Béla 
 

(1984) 
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Mang Béla helyettes államtitkár (2002-2006) köszöntése 80. születésnapomon 
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Farkas József 

hangversenyén a 
Miskolci Egyetem 

aulájában 
 

Dr. Kozák Imréné és 
férje 

 
 

 
 
 

Dr. Lévai Imréné és 
férje 

 
 

 
Dr. Páczelt István 

 
 
 

olán 

 
 
 

 
Dr. Cselényi Józseffel 
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Dudás Illéssel ünnepelünk és szakmai beszélgetésen a Gépgyártástechnológiai Tan-
széken 

 

 

 

Dudás Illéssel és feleségével valamint Gyenge 
Csaba professzorral Kolozsvárról (jobbra lenn) 
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A 70. születésnap 

pillanatai 
 

 
Dietrich Ziemms, dékán 

 
képen) 

Besenyei Lajos, rektor, 
Miskolc é-

pen) 

(jobb alsó képen)  
Knoll Imre, Magyar Logisz-

 (bal 
alsó képen) 
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Czibere családdal és gyermekeinkkel 
Csabai kapui otthonunkban 

é-
nyi György és feleségeik (1952) 

 

Húsvét a Csorba tónál (1976) Húsvét a Csorba tónál (1976) 

  
 Kolozsvár, botanikus kert (1974) 

 
Terplán Zénóné Terplán Zénóné és Tar Sándor 
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Tanszéki kollégáim köszöntése születésnapomon 

 

 
 

Tóth Ágota egyetemi docens, munkahelyem utolsó szobatársa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Farkas Ottó rektor köszönt 70. születésnapomon
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80. születésnap morzsái  
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        Feleségem és Miklós fiam (1978)          (1968) 
 

Feleségem és keresztfiam 
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7. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

ÖZV. LÉVAI IMRÉNÉ BÚCSÚJA 

Gyulai Pál, 1854 
Szeretnélek még egyszer látni… 
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Mozart: Kis éji zene (1961, Karácsony) 

 
SZERETNÉLEK MÉG EGYSZER LÁTNI … 

Gyulai Pál, 1854 
 

Szeretnélek még egyszer látni 
A kertben, ott a fák alatt, 
Hallgatni édes csevegésed, 
Mint gyermek, úgy örülni véled, 
Szakítva a virágokat. 

Szeretnélek még egyszer látni 
i délután, 

Kandallónál a karosszéken,  
Ha mintegy elringatva, ébren 
Alszol, s álmodva nézsz reám. 

Szerelnélek még egyszer látni, 
 

Megismersz immár a távolból, 
 

Elárul néma örömed. 

Szeretnélek még egyszer látni, 
Szép csöndes nyári estvelen, 
Holdfénynél az akászok árnyán, 

 
 

Szeretnélek még egyszer látni, 
 

-  
Még visszanézni utolszor rád 

 igazán. 

Szeretnélek még egyszer látni 
Meggyógyítna egy pillanat. 
Mit szenvedtem, feledni tudnám,  
S még egyszer örömest feldúlnám 
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8. Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYÁSZBESZÉDEK 
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Illés Béla gyászbeszéde 
 
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Kedves búcsúzó családtagok, rokonok, bará-
tok, kollégák, tanítványok! 
 
Mindannyiunkat mélységes fájdalommal töltött el a hír, hogy Lévai Imre 
professzor úr, egyetemünk volt rektorhelyettese, karunk volt dékánja, tanszé-
künk professor emeritusa, a fiatalabb kollégák Imre bácsija, hirtelen távozott 
közülünk. Életének utolsó napját is munkával, munkatársaival töltötte szere-
tett egyetemén. Példát mutatott mindannyiunknak  kitar-
tásból,  a munkához való viszonyból. 
Lévai Imre professzor úr 62 évet töltött el a Miskolci Egyetemen. Az intéz-
mény azon alapító nagyjai közé tartozott, akik létrehozták, kidolgozták és 

 azt az oktatási, kutatási szisztémát, amelynek  a Mis-
kolci Egyetem mai híre és neve hazánkban és a világban. 
Búcsúzni mindig nehéz, különösen fáj a  búcsú, hisz rá kell döbbennünk, 
hogy nincs tovább, nincs több találkozás vele, nincs folytatás.  
az együtt töltött  és csak a fájó hiány marad. A búcsúzás mellett mindig 
megjelenik az emlékezés, az összegzés igénye is. Talán nem is az eltávozott 
miatt, hiszen számára a földi dolgok már nem bírnak  hanem 
önmagunk miatt. Megpróbáljuk összegezni, mit is jelentett nekünk Lévai 
Imre professzor úr, mit veszítettünk távozásával, és hogyan  meg taní-
tását, eredményeit, szellemi örökségét. 
A több mint 6 évtizedes egyetemi pálya kiváló oktató, kutató, tudós és egye-
temi  sikeres és eredményes tevékenységét, munkálkodását mutatja. 
Lévai Imre 1950-ben került Egyetemünkre, a Gépelemek Tanszékre. Itt töltött 

 10 éve egybeesett a Gépészmérnöki Kar alapításával. Munkásságát ekkor 
a kutatási feladatok mellett a tanszéki oktatás kialakítása, új tárgyak kidolgozá-
sa és bevezetése jelle-
mezte. Mindig azt val-
lotta, hogy színvonalas 
oktatás csak elmélyült 
kutatómunkára épül-
het. Ennek szellemé-
ben lételeme volt a 
kutatás, s az  kö-
zött szerezte meg 
1960-ban a  
doktori címet. 1963-
ban egyetemi docens 
lett. 1963-1967 között 
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dékánhelyettesi feladatokat látott el,  szerepet vállalva az oktatási 
struktúra kialakításában, a tanszékek kutatási tevékenységeinek kiszélesítésé-
ben.  feladatai mellett rendszeresen publikált, intenzív kutatói munkát 
folytatott. 1966-ban a  tudományok kandidátusa lett. Ebben az évben 
kapott megbízást a mai Anyagmozgatási és Logisztika Tanszék vezetésére is. 
Kiváló   emberi magatartása, kooperatív készsége 
eredményeként munkatársai hamar elfogadták, szerették tisztelték. Tanszék-

 tevékenysége alatt az oktatás és kutatás területeinek   
és  valósult meg. Kutatómunkájának  részét ekkortól az 
anyagmozgató gépeknek szentelte. 
Tudományos munkájának, kutatási eredményeinek  Dr. Lévai 
Imrét 1968-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. A   az egye-
tem oktatási rektorhelyettesi feladatait is  látta el. Ebben az  
zajlott a  karokon a szakosodás, ekkor  a számítástechni-
ka, a számítógépes szemlélet bevezet se az oktatásban. Lévai Imre profesz-
szor úr már a 60-as évek végén felismerte a számítógépek alkalmazásának 

 így az oktatásban való bevezetését is  koordinálta. 
Szakmai-tudományos pályájának   korszaka 
volt ez a periódus: hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálta kutatási 
eredményeit, számos konferencián, szakmai rendezvényen vállalt aktív sze-
repet. 1974-ben újabb meghatározó  kapott, ekkor lett a 
Gépészmérnöki Kar dékánja és egészen 1983-ig vezette a kart. Ez az 
mind a képzés, mind a kutatás terén a   gazdagodás periódusa. 
Új rendszerek szakok, szakirányok alakultak ki, szoros  ipari kapcso-
latrendszer jött létre, vezetésével nagy ipari vállalatokkal  a kar tudo-
mányos kutatási portfóliója. Ebben az   ipari K+F tevékenysé-
gek folytak. Lévai professzor úr dékáni vezetése alatt a kar intenzíven fejl
dött, eredményei   Ezzel együtt professzor úr  
kutatási teljesítményt is magáénak mondhatott, melynek eredményeként 
1980-ban megvédte akadémiai doktori értekezését. Tiszteletre méltó, ritka 
teljesítmény, hogy  oktatóként, kutatóként is maximális teljesít-
ményt nyújtott, egyszerre tudott mindhárom területen kiváló lenni. 
Lévai professzor úr fontos szerepet vállalt a tudományos közéletben is. Szá 
Akadémiai Díj, Munka Érdemrend Ezüst majd Arany fokozata, Oktatásügy 
Kiváló dolgozója, Signum Aureum Universitatis, Doctor Honoris Causa, Pro 
Universitate, majd 1997-ben Professor Emeritus lett. Ezek a kitüntetések a 
professzor, az egyetemi  az eredményes kutató elismerései, egy sikeres 
szakmai-tudományos pálya mérföldkövei. 
Hosszan lehetne még méltatni Lévai professzor urat, hivatása nagyhatású 

 aki nemcsak kiváló tudós és oktató volt, hanem  egyé-
niség is. Kollégái tanítványai szerették tisztelték. Mindenkivel megtalálta a 

 hangot,  és elmélyült klasszikus  kifogástalan 
viselkedése, szelíd halk szavú megnyilvánulásai, pozitív hozzáállása, igazi 
úriemberi volta  marad számunkra. Embersége, tisztessége, s bel
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le áradó jóindulat és szeretet meghatározó volt környezetében. 
Arany János Epilogus-beli szavai jutnak eszembe róla: 
 
„Ha egy úri lócsiszárral Találkoztam s bevert sárral: Nem pöröltem, - Félre-

álltam, letöröltem." 
 

Családja, felesége és gyermekei iránti szeretet hitet és  adott neki sikerei-
nek eléréséhez. 
A kiváló tudós és tanár, az  professzor, az eredményes  
hiánya fájó  hagy mindannyiunkban, akik ismertük, szerettük és tiszteltük 

 
A búcsú fájdalmas órájában a  szavai visszhangzanak bennünk: 
 

"Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse." 

 
Tisztelt Lévai Professzor Úr! Kedves Kollégánk! 
 

Drága Barátunk! Isten Veled! 
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Döbröczöni Ádám gyászbeszéde 
 
 

Tisztelt Gyászoló Család, Dr. Lévai Imre barátai, tanítványai, kollégái! 
 
Lévai Imre 1950 márciusában, az 1949-ben létesített Nehézipari  
Egyetem  tanévében lépett be a Gépelemek Tanszék oktatóinak sorába. 
Csaknem mindannyian egyívásúak, a  diplomát szerzett fiatal-
emberek. Ki szakmai mérnöki tapasztalatokat, ki egyetemi oktatói gyakorlat 
birtokában jött, de mindnyájan hallatlan energiával fogtak munkához, számos 
jegyzetet írtak, igen sok ipari munkát vállaltak, sok megvalósult gép terveit 
készítették el. 
Az  évtized oktatói közül többen vannak közöttünk, akik ezt igazolhatják. 
Mindannyian fiatalon alapítottak családot és a családok ismerték egymást. 
Mindnyájan legjobb képességeik szerint, az eredményes munkába vetett hittel 
dolgoztak, hisz épp csak túlélték a háborút, volt aki egyenesen hadifogságból 
jött vissza. 
A fiatal Lévai Imre meghatározó személyisége lett a Gépelemek Tanszékének, 
17 éven keresztül dolgozott ott, ott szerezte  tudományos fokozatát, ott 
lett egyetemi tanár,  a Szállítóberendezések Tanszékére került tanszék-

 
A fogazatok térbeli kapcsolódásaira vonatkozó kutatásait élete végéig foly-
tatta, nem túl régen a Gépszerkezettani Akadémiai Bizottság ülésén adott  
összefoglalást. 
Tisztelt Gyászolók! A Nehézipari  Egyetem  évtizede óta számos 
új kolléga lépett az oktatók sorába. Nagy többségük már ennek az egyetemnek 
a neveltjeként, az alapítók szárnyai alatt  föl és vált elismert oktatóvá, 
többek neves tudóssá. De már sokan el is mentek közülük, ki fiatalon, 30, 40, 
legutóbb 58, 61, 77 éves korukban, vagy professor emeritusként. Ez az egye-
tem több mint 
egy család. Több 
abban az érte-
lemben, hogy itt 
az utódok - a 
hallgatók - szá-
ma sokszorosan 
nagyobb, mint 
bármely család-
ban a testvéreké, 
amely testvérek 

  
tanáraik vonása-
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it,  munkájuk eredményeit. Az évfolyamtársak az  múlásával egyre 
közelebb kerülnek egymáshoz, hisz a találkozók alkalmával a  szá-
mára a fiatalkori hallgatói emlékek újra és újra  letisztulnak, az 
arra érdemes oktatók életre kelnek, intelmeiket igazolják az utódok. Lévai 
Imre most is itt van velünk és sokszorosan életre fog kelni a  is. Így 
gondoljuk ezt - itt  - a volt diákoktól az egyetem jelen  rekto-
raiig. 
Néhány héttel  Imre Bácsi és Felesége együtt mesélték el, hogy nemrég 
Imre Bácsi egy este - elég  -Arany János verseskötetét kereste a házi 
könyvtárban. Utóbb személyes beszélgetésünk során jegyezte meg, hogy 
Arany nyelve mennyire tartalmas, érzelemmel, igazsággal és szépséggel teli, 
tökéletes élményt ad,  érinti meg az olvasót. 
Margó asszony talán elnézi nekem, hogy közzéteszem, amit elmondott rövid-
del azután, hogy Imre Bácsi elment. Íróasztalán megtalálta a néhány nappal 
korábban kézbevett verseskötetet, benne egy cédulával ott, ahol Arany Já-
nos kiválasztja a fényképet, azok közül, amelyeket a Magyar Tudományos 
Akadémia kívánságára egy fényképész készített róla. Arany azt választot-
ta, amelyiken - kalappal és bottal a kezében - távozni készül a megörege-
dett ember. 

"Hogy melyik arcképem választom rajzai közzül?  
Fényképíró úr! a botos és kalapost. 

Mint maradó vendég, ül s áll a többi nyugodtan,  
Menni csak egy készül; útja van: ez leszek én!" 

Kedves Imi Api, Imike, Imi Bácsi, Imre Bácsi, tisztelt Professzor úr! Mi - 
még maradók - itt állunk. Mindnyájan, akik e megszólításokkal illethet-
tek hosszú életed során, most újra megszólítunk, ki-ki abból a korból, 
amikor  engedhette meg magának, hogy Lévai Imre okleveles gé-
pészmérnököt, egyetemi oktatót akkor és ott így szabad, vagy kell szólíta-
ni. Tettük ezt közel kerülve hozzád, de  a tisztelet-kívánta távolsá-
got, ami  - mindenki számára - a baráti közelséget jelentette. Több 
ezer hallgatód, kollégád  jelensz most meg képzeletben - kicsit me-

 mosolyoddal, azzal a jellegzetes arcjátékkal, kis torokköszörüléssel, 
amely megszólalásaidat  Nem szólhatsz, de mi hallunk, nem 
látszol, de mi látunk. 
Mi - maradók- mindnyájan köszönjük neked, hogy adtál nekünk, kap-
hattunk  és ezáltal mi többek lettünk. 

Köszönjük Imre Bácsi! 
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Kedves Margó Asszony! Felidéznéd a szoboravatás történéseit a Tisztelt Olvasó 
számára? 
 
A megnyugvás nagyon nehéz volt. Majd egy év telt, hogy elhiggyem Imre „örök 
álmának” tényét. Hirtelen jött. Esténként szobájában 

ölocsudva azon gondolkoztam: Ez az  BÖLCS” 
„oktató- -tudós énjét” –  adta le

soha ki nem hagyva – 
-

szellemi 
Földi é  

, és a 
- 

még életemben – 
t

agi támogatásával, valamint az 
ra 

1 alkotása. A
emlékére, 2014-ben megtörtént. Az Egyetemnek adományoztam. 
 
Dr. Lévai Imre 90. születésnapjára készült 
Emlékérem tulajdonosai 
1.  Mártonné nyugdíjas 
2. Dr.  dr.  Ágota egyetemi doc. 
3. Dr.  Edgár egyetemi tanár, dékán 
4. Dr.  Elemér egyetemi tanár 
5. Dr.  zs  egyetemi tanár 
6. Dr. Czibere Tibor egyetemi tanár, akadémikus 
7. Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár 
8. Dr. Dudás Illés egyetemi tanár 

 Dr. Filemon é az MTA doktora  
10. Dr. Illés  egyetemi tanár,  
11.  Erzsébet vegyészmérnök 
12. Dr.  Imre egyetemi tanár, akadémikus 
13. Lévai Ágnes okleveles  tanár 
14. Dr. Lévai Imréné nyugdíjas 
15. Lévai  okleveles  tanár  
16. Dr. Oláh Gábor jogász 
17. Óváriné  Zsuzsa egyetemi tanár,  
18. Dr. Páczelt István egyetemi tanár, akadémikus 

  
20.   nyugdíjas 
21.  Péterné nyugdíjas 
22. Tátrai  okleveles  
23. Dr. Tisza  egyetemi tanár, intézetig.  
24. Dr. Torma András egyetemi tanár, rektor 
25. Dr.   egyetemi tanár 
26.  Dr.  Gabriella egyetemi 

tanár, intézetigazga  

1  
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2  

 
Szoboravató beszéd: Lévai Imréné 
 
Kedves Vendégek! 
 

é-
tikai Intézet, az Egyetemtör-

– 
alkotása – tovább gazdagítja 65 éves Egyetemünk értékeit. Hálás köszönetem minden 

 
– – 

mindörökre láthatja a hasznos munkálkodást szeretett volt munkahelyén, a Logiszti-
kai Intézetben.  

nként gyermekeimmel eljöjjek emlé-
kezni –azért is, mert -ben) nyugdíjba vonult, az 
Egyetem hangulatához életem végéig én is ragaszkodom. 

z-
telték.  

 

2  
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Szoboravató beszéd: Dr. Balajti Zsuzsanna, rektorhelyettes 
 
Tisztelt Lévai Imréné, Kedves Vendégek! 
 

e-
- g-

jáig.  május . kezdéssel a u-
gusztus  l- egyetemi tanár 

yetemen. 
- -

- í-

Tanszékének vezetésére. -
kveze-

egyetemi tanára volt egészen nyu-
galomba vonulásáig, mely a születés-

-ára esett. 
z-

-72 között az NME 
oktatási rektor-

 

a-

d-
-

 

ések 

 

Anyagmozgatás 
a-

 végzésével lehet ellátni. 
i-

hoz. 
- 

es cikkek, majd a nem kör-
-ban egyetemi 

-
i-
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á-

-ban. 
vizsgálataival 1s eredmé-

l-

megtiszt

-
e-

most köszönöm meg neki nagy tisztelettel. Mester volt, 1gazi 
 

e-
ekké változt  

 
 

 
 
 
 
 
 

Lévai Imre 90. születésnapjára készült 
„Emlékérem” 

 
könyv összeállításá-

a 185. oldalon olvashat ) 
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Sorszám Tartalomjegyzék 
(helyett, a kérdések sorrendje) Oldal 

 Prológus 3-5 
1 A könyv címe kapcsán engedd meg, hogy hivatkozzam a Miskolci 

Egyetem „alapítóinak” névsorára. Ez így nem teljesen helytálló, de 
-

- - es 

az alapítók szerepét egyetemünk 
p-

 

6 

2 
néhánnyal találkoztam közvetlenül. Igaz voltak közülük olyanok, 
akikkel azonos tanszéken dolgozhattam és olyanok is, akik életem 

tevékenykedtek a „honfoglalók” és milyen „személyzettel” indult 
-án. 

7 

3 Mindnyájan jövünk valahonnan 
 

8 

4 A fényképeket nézegetve láttam olyanokat is, amelyek igazi tanya 
hangulatát idézik. Igavonó háziállatok, tejet adó tehenek, néhány 
más épülettel, az „alföldi síkság közepén” körülötte pedig kukorica-

k-
 

9 

5 s-
ségekkel, n-

 

10 

6 lemi 
  

11 

7 Egy megtörni látszó élet igazán remek fordulatot vett és végül kitelje-
sedett, hiszen egyetemünkön olyan Professzor lettél, akit szakmájá-

elismerése vett körül. Mi-
 

12 

8 o-

d-
ván ez  

13 

9 
emlékek forrása, amelyekre visszagondolván kellemes vagy kellemet-

 

14 

10 -osztályos 
fele még amolyan „kamasz-kornak” számít, de a második része már 

 

15 

189 



 

11 Elmaradt a zene, a zenekar, mint az e-
e-

 

16 

12 e-
kek,- 

e-

- és 
 

17 

13 -

 

18 

14 A középiskola az, - a középiskolai évek azok-

 

19 

15 
o-
r-

saság ideiglenes köztársasági elnöke. -
- e-

 

20 

16 t-
o-

-  

21 

17 -

 

22 

18 
l-

érésére.  

23 

19 Az ország helyzete még nem konszolidálódott, de neked - természe-
– 

 

24 

20 „Miskolc-Miskolc sáros Miskolc, te vagy az oka mindennek….” 

 

25 

21 Össze-vissza elhe-
 

26 

22 -es tanév egyete-
a-

 – alaku-
lással együtt járó – á-

 

27 

190 



 

23 
a-
n-

 

28 

24 - sok nehézségen átju-
kihívá-

 

29 

25 -
e-

 

30 

26 

 

31 

27 
Maradt-

 

32 

28 i-
e-
l-

tem. sz-
 

33 

29 é-
r-

ténetéhez  

34 

30 – 
-

-
 

35 

31 e-
z-

szakmai életed és hogyan alakult az egyetemi környezete  

36 

32 
e-

 

37 

33 

e-
 

38 

34 A a-
-

l-

ar  

39 

191 



 

35 -

 

40 

36 A diákok mindig és mindenkor optimisták és hangot adnak vélemé-
 

41 

37 
nehéz lenne pontosan megadni 

„lényünk” tartalmát, de ez „mérnöki” definíció nélkül is cselekedete-

 

42 

38 alakul ki, majd a kor 

gyökeresen nem változik meg. A két véglet a „versenyló” vagy a 

 

43 

39 a-
gyon ritka az, hogy életünk során – különösen a városi közeg stresz-

– ne 
 

44 

40 

ellenforradalomnak nevezték, ma népfelkelésnek. Mit láttál, tapasz-
 

45 

41 a-
n-

megszerzéséhez vezetett. 

46 

42 

 foglald össze röviden mindazt, amivel 
 

47 

43 Maradjunk még egy kicsit a doktori disszertációdnál! Ismereteim 

 

48 

44 

 

49 

45  sorát át- és megéltél nyitott szemmel,  kö-
rülmények, a politika kaméleon módon változgatott. Mi a vélemé-
nyed  a  

50 

  

192 



 

46 
közösségek cselekedeteinek 

e-
ri tartással vértezhetjük fel önmagunkat, amely generációk életét 

 

51 

47 
-

 

52 

48 i-
usró

n-
 

53 

49 A 

 

54 

50 Öles lépésekkel elindultál a -Miskolc 
d-
t-

- e-
 

55 

51 Az egyetemi - á-
o-
u-

meghatározó eseményei voltak. 

56 

52 -
s-

merve mindezt „mérnöki precizitással” végzed. Mindemellett már 
-

 

57 

53 -szakma-munkahelyi adminisztráció 
z-

– mindig konf-

. 

58 

54 
 

Folytassuk a kandidátusi disszertációddal, - t-
i-

zottságához. A védésre – mily meglepetéseket hordoz az élet - 
-  

59 

55 
 

Maradjunk a tudományos tevékenységednél. A kandidátusi értekezé-
-

-
 

60 
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56 
 olyan szervezeti egység, amelynek neve oly sokszor változott volna, 

-rukk” tanszékként emlegettük. 
 

61 

57 
 

-
é-
z-

 

62 

58 
 

- é-
á-
é-
”. 

 

63 

59 
 egyetem, mind-

o-
 

64 

60 
 

Visszatértetek 
 

65 

61 
 

é-
l-

mányaiddal. Innen Miskolcra kerültél, ahol a környezet szépsége 
 

66 

62 
 

e-

laikus, vagy a 
 

67 

63 
 

 

68 

64 
 

Van egy név, amellyel sokszor és folyamatosan találkoztam munkáid 

y-
ugyanezt a nevet. Mondanál róla 

 

69 

65 
 

Folytassuk a Litvin-iskola magyar tagjaival és tevékenységükkel, 
s-

kolci Egyetem díszdoktori oklevelét is megkapta. 

70 

66 

-
 

71 
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67 A harmadik -
születésnapjához közeledett. Egy félévszázados kapcsolathoz azon-

d-
re számtalanszor  

72 

68 A „Litvin- -

 

73 

69 
 

egyik a 
-

az említett szavak mögé! 

74 

70 

emlékeztetvén életem indulására. A könyved terjedelmi korlátai miatt 
kérlek, válassz még két-

 

75 

71 Pihenjünk még egy kicsit, hiszen a szakmai tevékenység – noha örö-
met szerez minden szellemi tevékenység – 

meg-  

76 

72 n-
olvashatunk róla. Úgy tudom 

-én a nyilvános ünnepi egyetemi 

nála..  

77 

73  t-

- a-

mi alkalmazott mec
- – vagy ahogyan 

-  

78 

74 A  .-Ing védésed idején a logarléc volt a „számítástechnika"  
A falat is az díszítette a védésed helyén.  -  még tettem -
vizsgát"  való számítási készség  a  

  évvel  már a    négy évvel 
pedig az   gépen futtattam programjaimat.  hogyan 
láttad a  

79 

75 
tartása. Ilyenkor mindent elfelejtve, kizárólagosan csak mondani-
valóikra koncentrálnak, valódi oktatói énjük jelenik meg egy-egy 
fényképen. Láttam ilyen fényképet z-

 

80 
 

  

195 



 

76 -nevelés töltötte ki. Ezt éltük meg és éltük át. 
o-

gyan tekintesz vissza a hallgatóiddal való   

81 

77 y-
ség nem azonnal hozza gyümölcsét, másrészt eredménye mások életé-

 

82 

78 

és véleményeiden 

 

83 

79 

-
 

84-86 

80 
ed arról a közszájon 

á-
gyik” 

87 

81 -
– 

 Lajos is - vásárolt telket, amikor elkez-

-  

88 

82 
rendet és hasznos kertet alakítottatok 

 

89 

83 
– a-
-es évek elején. Azóta is vissza-visszajárok, 

é-
 

90 

84 
r-

merre is pillantok.  

91 

85 Engedd meg, hogy visszatérjek diákkoromhoz, az Alma Máterem-
-

végzést hozta a szokásos 

 

92 

86 n-
danál el szívesen az ekkor még e-

 

93 
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87 r-

tudásával, - -
– Miskolc város 

 

94 

88 A hajtáselmélet, a fogaskerekek gyártása, a kapcsolódás elmélet 

 

95 

89 

eredményeket értél el – m-
e-

 

96 

90 
ó-

 

97 

91 van szükség az egyetemi és szakmai struk-

z-
o-
a-

pesti iskola is 
 

98 

92 Egy utolsó szakmai kérdésként térjünk vissza disszertációd szakmai 
megérteni minde

a-
 

99 

93 sz-
szaidézvén gyermekkorodat, egyetemi tanulmányaidat nem kifejezet-
ten a 

 

100 

94 

tódaid sajátosságairól mon-
 

101 

95 

egyéniségét…” –  

102 

96 

oszlopos t t-
 

103 
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97 

n-
 

104 

98 e-

 

105 

99 e-

napja, gyermekeink születése, szüleink halála. Egyetlen olyan nap 
s-

nap  

106 

100 
 

107 

101 szüle-

-e olyan pillanat, motí-
vu   

108 

102 
szereted a sürgés-

 

109 

103 
e-

 

110 

104 

 

111 

105 
n-

 

112 

106 r-
cád- fényképetek volt 

g-
– elmondanád a 

 

113 

107 Margó    meg nekem, ha már a kérdésemmel 
is  szakítok fel. Imre  ismervén,  mindig és 
mindenkor nyugodtan „kezelte" a valós  
kis mosoly  az arcán, ha számára kellemes dolgok történ-
tek.  némi  az utolsó  

114 

108  szorongást 
is! Vagy nyugodtan vetted tudomásul a megszokott szavakat. 

115 
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109 Az élet természetes velejárója a halál. Akármilyen kegyetlen törvény 
is ez, nem tudunk ellene tenni semmit, tudomásul kell vennünk. Mind-

-
 

116 

110 t 
 

117 

111 
venni a megváltozhatatlant. A hangok, az érintések már csak emlé-

 

118 

112 l-

n-
 

119 

113 
á-

- e-
nekülhet! Mégis, mindig és mindenkor akadnak olyan, percek, 
amelyek  

120 

114 

tet  

121 
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