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PROLÓGUS 
 
 
A prológus megírása, a „főszereplő” rövid bemutatása, kapcsolatunk lényegének 
összefoglalása szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Ennek mindig vannak 
objektív és szubjektív vetületei. Objektívnek tekinthető az, hogy egy-két személy 
ismeretsége, kapcsolatrendszere mindig is egyedi. De úgy is jellemezhetném, hogy 
teljesen egyedi. Ebből adódik az a közhelyszerű megfogalmazás, hogy megismétel-
hetetlen. Az emberi kapcsolatokban törvényszerűen meglevő szubjektivitások pedig 
önmagának az „embernek” attribútuma”, hiszen ugyanazon külső hatásra is hangula-
tunk által motiváltan reagálunk. Így tökéletesen tisztában vagyok, hogy e könyv 
minden olvasója eltérő módon fog reagálni már a „Prológus”-ra is. Ezt vállalom, 
miközben bizton tudom, hogy egy remek, szorgalmas, tehetséges ember – szakem-
ber – életébe tekinthetnek be, mind emberi, mind pedig „szakemberi” mivoltában. 
Nem tartom elvetendőnek azt, hogy egyben a hegesztés, anyagvizsgálat hazai fejlő-
désének 1960- 2005 periódusának alapdokumentumait is megismerheti a Tisztelt 
Olvasó.  
Kezdjük talán e kor fejlődésének hajtóerőivel. Mert az természetes és nyilvánvaló, 
hogy „úgy magától semmi nem történik”. Szükség van motivációra, és az ezt érzéke-
lő személyre, vagy ahogyan mondani szoktuk „meg kell látni azt a teniszlabdát, 
amelyet leütünk”. Nézzük szakmánk „teniszlabdáinak sorát”! A II. Világháborút 
követően a „szocialista” országokban – az orosz Paton Intézet mintájára – sorra ala-
kultak a hegesztési intézetek (Csehszlovákia – VUZ, Csabelka Intézet, Német De-
mokratikus Köztársaság - ZIS Halle, Románia – Temesvár ISIM, stb.), így hazánk-
ban is, a Vasipari Kutató Intézet (alapítva 1951-ben) keretein belül 1952-től a He-
gesztési osztály. Éppen tíz év múlva, 1962-ben két – a Nehézipari Műszaki Egyete-
men frissen diplomát kapott fiatalemberrel bővül a csoport, Fehérvári Attilával és 
Rittinger Jánossal. Mindketten már hallgató korukban az intézet ösztöndíjasai vol-
tak, a miskolci egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékét vezető Zorkóczy Béla 
professzor kezdeményezésére. Egyébként a hazai hegesztési kultúra emblematikus 
alakja, Zorkóczy professzor 1966-ig kötődött a VASKUT-hoz, előbb osztályvezető-
ként, majd tanácsadóként. A hegesztési, anyagvizsgálati fejlődés további hajtóerői-
ben meghatározó szerepet töltött be a Répcelakon, 1969. Január 2.-án bekövetkezett, 
9 ember életét kioltó robbanás és következményeinek felszámolása, a ridegtörési 
esetek lehetséges kiküszöbölésével kapcsolatos széleskörű nemzetközi kutatások 
(anyagkiválasztási rendszerek, törésmechanika), újabb, kedvezőbb tulajdonságú 
acélok kidolgozása, az új anyaghoz felhasználható hegesztőanyagok, hegesztési 
technológiák fejlesztése. Nem utolsó sorban a mikroelektronika robbanásszerű tér-
hódítása mind az anyagvizsgálatok végzése, folyamatának rögzítése, mind pedig 
eredményeinek értékelése kapcsán. Visszatekintvén azon periódusra, most is azon a 
véleményen vagyok, hogy a VASKUT Hegesztési Osztálya szakmai területünkön a 
szó szoros - és nemes - értelmében nemzetközi szintű „iparos csapat” volt. Az „ipa-
ros csapat” kifejezés az én értelmezésemben azt az elismerést tükrözi, hogy minden-
napi munkája, annak színvonala, eredményei bármelyik hasonló profilú csoportéval 
összemérhető szerte a világon. Ennek hazai visszatükröződése a „Fehérvári – 
Rittinger” vagy „Rittinger – Fehérvári” kezdetű kifejezésekben realizálódott. Jóma-
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gam is a röviden jellemzett kor „gyermeke vagyok”. 1969-ben ugyancsak a Nehéz-
ipari Műszaki Egyetemen végeztem Gépészmérnökként, Alkalmazott Mechanika 
Ágazaton. Előképzettségem és az ipari káresetek megelőzéséhez kötődő nemzetközi 
trendek, valamint az ugyancsak 1969-es esztendőhöz kötődő ipari katasztrófánk a 
ridegtörés okainak részletesebb megismerésének irányába terelte szakmai érdeklődé-
semet. A ridegtörés elkerülésének, kiküszöbölésen pedig csak két elvi lehetősége 
van. Történelmileg az első lehetőséget az jelenti, hogy az adott üzemeltetés körül-
ményekhez olyan anyagot választunk, ami biztosan szívós, azaz ridegen nem törhet. 
Történelmileg kialakult második lehetőség az, hogy a szerkezetekben repedésszerű 
hibákat megengedek, de olyan körülményeket definiálok, amelyek nem teszik lehe-
tővé a repedések terjedését, végső soron a törést. Hogy miért is alakult ki az említett 
történelmi sorrend, annak is megvan az oka. Előbb mindig mindent tapasztalni kell, 
majd az okok kiküszöbölésére kell koncentrálni. A ridegtörés kapcsán az ipari bal-
esetek sokaságát és azok körülményeit ismerhette meg szakemberek közössége szer-
te a világon. E balestekben emblematikus adattömeget jelent a II. Világháborúban az 
USA és Szovjetunió közvetlen kapcsolatát fenntartó, a Kola-öbölből, Murmanszkból 
induló hajózási útvonalon bekövetkezett törési esetek száma. Ezek és az ipari balese-
tek tapasztalatai megbízható anyagkiválasztási rendszerek kidolgozását tette lehető-
vé, hiszen a beépített anyag ridegedésre való hajlamát kellett jellemezni és a bekö-
vetkezett törések körülményeit értékelni. A ridegedési hajlamra a Charpy által 1901-
ben, egy Budapesten javasolt vizsgálattal, az ütvehajlító vizsgálattal lehet következ-
tetni. A VASKUT e téren is nemzetközi szintű eredményeket mutatott fel a nyomás-
tartó szerkezetek üzemetethetősége kapcsán. Egyetemi doktori értekezésem készíté-
se kapcsán így kerültem közvetlen kapcsolatba a „Fehérvári – Rittinger duóval”. 
Hazánkban egyedül a VASKUT-ban működött megbízhatóan olyan műszerezett 
ütőmű a Charpy-vizsgálatok elvégzésére, amely már képes volt elkülöníteni a próba-
testekben a repedések keletkezésének és terjedésének folyamtatát. E berendezést 
pedig Fehérvári Attila és az általa vezetett környezet fejlesztette. A mintegy 1500 
db. próbatest –60 0C és +40 0C hőmérséklet tartományban, Álljon itt két akkor, az 
1970-es évek elején rögzített erő-idő diagram, amelynek területét anno még 2 egy-
mástól független ember planimetrálta annak érdekében, hogy minél részletesebb 
eredményeket kaphassunk. 

 
 

Megjegyzés: az „exp” jelentése a próbatest duzzadásának nagysága az ütőkalapáccsal érintkező oldalon 
 
1972/73-ban elvégzett vizsgálata során nem csupán igen hasznos eredményeket 
szolgáltatott, hanem egy életre szóló barátságomat alapozta meg a „Fehérvári-
Rittinger” vagy „Rittinger-Fehérvári” duóval!  
Lassan már fél évszázadra tekinthetek vissza, de máig is jól emlékszem arra, hogy 
mennyire megbízhatóan működött a sorozatvizsgálatok során a rendszer, mennyire 
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segítőkész volt Fehérvári Attila abban, hogy „flottul menjenek a vizsgálatok” és ha 
valami nem várt eseménnyel szembesültem milyen gyorsan és hatékonyan sietett 
segítségemre. Röviden összefoglalva „kiváló embert” ismerhettem meg személyé-
ben. Így tarthat e kapcsolat máig is. Életünk, szakmai kapcsolatunk időről – időre 
összefonódott vagy szétkapcsolódott. Az előbbi számos KGST ülést foglalt magába, 
mivel a VASKUT hathatósan és eredményesen reprezentálta hazánkat több témában, 
jómagam pedig munkahelyi vezetőm, Romvári Pál professzor jóvoltából több témá-
ban vehettem részt a munkában, az általa hazánkban irányított, összefogott 22K jelű, 
a ridegtörés kiküszöbölésére valamint a mechanikai anyagvizsgálatokra fókuszáló 
témákban.  
Végezetül engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy egy rövid kitérést tegyek. Eddig 
mindig „Fehérvári-Rittinger” vagy „Rittinger-Fehérvári” duóról beszéltem. Mind-
ketten megtiszteltek barátságukkal és ez kölcsönös lehetett. Rittinger Jánossal is 
hozzákezdtünk életének áttekintéséről e sorozatban. Sajnos vele csupán kb. a terve-
zett terjedelemnek mindössze a negyede készült el, János hathatós és részletes köz-
reműködésével. Felesége, Rittinger Katalin és Fehérvári Attila Barátom hozzájárulá-
sával e könyv mellékletekén megjelenhetnek azon oldalak, amelyek Rittinger János 
fiatalkorát, pályakezdési periódusát hivatottak részletesebben a nagyközönség elé 
tárni. E melléklethez írt Prológusomban pedig ki fogok térni kettőnk személyes kap-
csolatára is. János szakmai életét illetően pedig, az sok-sok területen összeforr a 
Fehérvári Attiláéval. Így válik jogossá, megalapozottá a „Fehérvári-Rittinger duó” 
kifejezés emlegetése egészen az 1990-es évek elejéig, a VASKUT széthullásáig. 
Emberi viszonyukat, barátságukat azonban János haláláig megtartották. Az élő, máig 
is ezt táplálja önmagában. 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2020 Nyara. 

Tóth László 
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Kedves Attila Barátom! Kezdhetjük azzal, ami igen régen összeköthetne bennünket? 
Ez Debrecen városa lehet, ahol születtem és éltem 18 éves koromig? 
 
 
Ráhibáztál! Igaz apai felmenőimről keveset tudok, de nagyapám Debrecenben élt, az 
Aranybikában dolgozott, születésem előtt meghalt. Nagyanyámat is kisgyerekként 
veszítettem el, jóformán nem is emlékszem rá. Apámnak egy nővére (Németiné, 
Manci néni) és két öccse (Jóska és Sanyi bácsi) volt. Születésem előtt Manci néni és 
Jóska bácsi Miskolcra, Sanyi bácsi Kazincbarcikára költözött. Jóska bácsi komolyan 
foglalkozott családfánk felkutatásával. Feljegyzései valószínűleg elvesztek, de élete 
vége felé több történelmi regénnyel is megajándékozott, amely úgy vélte – érdekes 
lehet a családtörténet szempontjából. Apai ágon tíz unokatestvérem van, sajnos 
valamennyiükkel elveszítettem a kapcsolatot. 
Anyai felmenőimről több információm van. Nagyszüleim, Mészáros Jenő és Novák 
Mária (an. Hyl Ágnes) Körmöcbányán házasodtak össze 1906-ban. Mindketten be-
széltek németül, nagyanyámnak az anyanyelve is német volt. Négy gyermeket (Jenő, 
Margit, Gusztáv és Erzsébet) neveltek. Erzsébet lett édesanyám, Margit pedig ke-
resztanyám. Nagyapám mozdonyvezető volt a kassai fűtőházban. Magyarország 
vasúti járműgyártása és vasúti hálózata a Monarchia idején rohamosan fejlődött, 
nagyapám Szabadkától Árváig, Brassótól Fiuméig járta a 325 ezer km2 területű Ma-
gyarországot. A mozdonyvezető afféle munkás arisztokratának számított. Otthon 
könyvtára is volt, ami a középosztályra volt jellemző akkoriban. 
A gőzmozdonyokra mindig is nosztalgiával gondoltam. 1944-ben - a szovjet csapa-
tok elől menekülve – nagyapám szerezni tudott kincset érő meleg vizet az állomáso-
kon veszteglő mozdonyokból. 1960-ban, amikor a „Lancsa” (Gépüzemtan) Tanszék 

jóvoltából az egyetemisták felszáll-
hattak egy Miskolc-Hatvan vonalon, 
menetrendszerűen közlekedő vonat 
mozdonyára, azonnal jelentkeztem. 
2016-ban pedig a Vasúttörténeti 
Parkban megmutattam családomnak 
hogyan kell vezetni egy gőzmoz-
donyt.  

1. Gyermekkori emlék újbóli átélése 

Az 1. képen az látható, hogy töltést adok a 
munkahengerre a mozdony indítása vé-
gett. A 2. képen megmutatom, hogy ruda-
zatok közvetítésével miként változik a 
munkahenger töltése a mozdulatom hatá-
sára.  
 

2. Technikatörténeti bemutatóm a Vasút-
történeti Parkban 
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Mindnyájan „beszületünk” valahova! Ez az élet rendje, amiről azonban soha-senki 
nem tehet! Ez életünk olyan rajtvonala ahonnan mindnyájan egyedi startot veszünk. 
Milyen volt a Te rajtvonalad? 
 
 
A vesztes háború után a kassai fűtőház, és vele a család Miskolcra költözött. Ez a 
város mindig is meghatározó színhelye volt családunk életének. Nagyszüleim itt 
nyugszanak a népkerti evangélikus temetőben. A 3. kép 1936-ban, Gusztáv nagybá-
tyám és Péter Katalin esküvőjén készült. Mellettük ülnek jobbról szüleim (még csak 
ismerősök), balról Péter Piroska (Kató néni testvére) és férje, Faragó Tibor. Az ő 
házukat a háborúban bombatalálat érte. Piroska néni lett családunk első háborús 

áldozata. Tibor 
bácsi túlélte a 
bombázást, mert 
kiment az óvó-
helyről körül-
nézni. Az ifjú 
pár mögött áll-
nak keresztszü-
leim és nagy-
mamám.  

3. Nagybátyám 
esküvője 1936-

ban 

A 4. képen sötét ruhában édesanyám látható lány korában, barátnőjével. Sajnos már 
valamennyien elmentek. Szüleim és keresztanyám a Rákoskeresztúri temetőben, 
Guszti bácsi és Kató néni a miskolci „deszka” 
templom temetőjében, keresztapám az avasi 
templom temetőjében alussza örök álmát. 

4. Édesanyám fiatalon 

1936-ban már fújdogált a háború előszele. 
Márciusban Németország bevonult a demilita-
rizált Rajna-vidékre. Júliusban kitör a spanyol 
polgárháború. Hitler elküldi a Condor légiót 
Franco támogatására, és a Luftwaffe hatékony-
ságának kipróbálására. De ekkor még senki 
nem hitte, hogy megtörténhet, ami megtörtént. 
Augusztusban megtartották a berlini olimpiát, 
amelyen Magyarország fényes sikert arat: Né-
metország (33 aranyérem) és az USA (24 
aranyérem) után a harmadik helyen (10 arany-
érem) végzett. 
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Az előző „mozzanatban” még kedves ismerősként ültek egymás mellett leendő szüle-
id. De az ő házasságuk is eljött egy nap. Mikor volt ez és hol? 
 
 
1937. augusztus 1.-én, a miskolci evangélikus templomban. Az 5. képen a templom-
ba menet, a 6. képen pedig a templomból kijövet láthatók. Utóbbi képen mellettük 
állnak házastársukkal anyám testvérei. Anyám mögött nagyapám látható. 

5. Szüleim az esküvőjükre menet 

1938 novemberében megszületett az első bécsi döntés, amely a túlnyomóan magya-
rok lakta határvidéket visszacsatolta 
Magyarországhoz. Kassa visszatért, Rá-
kóczi újra magyar földön nyugodhatott, 
egy egész nemzet eufórikus állapotba 
került. Anyám szülővárosa újra Magyar-
országhoz tartozott.  

6. Szüleim az esküvőjük után 

A világ azonban nem volt békés. Spa-
nyolországban dúlt a polgárháború. A 
Condor légió lerombolta Guernicát. He-
mingway – aki haditudósítóként jelen 
volt a hadszíntéren – csodálatos regé-
nyekben örökítette meg az eseményeket. 
A köztársaságiak oldalán részt vett a 
harcokban Mező Imre, Rajk László, 
Gerő Ernő, Zalka Máté és Münnich Fe-
renc. 
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A szüleid esküvőjének éve, az 1938-as esztendő hazánk történelmének meglehetősen 
mozgalmas (zűrös) periódusa. Hogy érintette ez a „friss házasokat”? 
 
 
Valóban mozgalmas időszak volt, a magyar külpolitikának nagyhatalmi érdekek 
között kellett egyensúlyoznia. Márciusban Németországhoz csatolták Ausztriát 
(Anschluss). Szeptemberben Hitler, Chamberlain, Daladier és Mussolini aláírták a 
Müncheni Egyezményt, amely a Szudéta vidéket csatolta Németországhoz. A Mün-
cheni Egyezmény kiegészítése volt az Első Bécsi Döntés (1938. november 2.), ami 
12 ezer km2 területet és 870 ezer – 86 %-ban magyar – lakóst juttatott vissza Ma-

gyarországhoz. A létrejött Lengyel- Magyar 
határon a lengyel katonák és civilek ezrei 
menekültek Magyarországra, ahol befogad-
ták és támogatták őket. Közülük kerültek ki 
azok a lengyel pilóták, akik a háború alatt 
harcoltak a náci Németország ellen a RAF 
(Royal Air Force) kötelékében. 
 
7. Apám, mint honvéd zászlós 
 
Ekkor apám meghozta rossz döntései közül 
az elsőt: belépett a hadseregbe. Részt akart 
venni „Trianon” revíziójában, és jövedelme 
is jelentősen megnőtt. Márciusban Hitler 
bevonult Prágába, és létrehozta a Cseh- 
Morva Protektorátust. Augusztusban, 
Moszkvában megkötötték a Molotov-
Ribbentrop paktumot Lengyelország felosz-
tásáról. Szeptember 1.-én Németország, 

szeptember 17.-én a Szovjetunió rohanta le Len-
gyelországot. A német támadásra Anglia és Fran-
ciaország hadüzenettel válaszolt 
Én 1939. február 11.-én születtem Miskolcon. 
Születésem után apám csapattestét Kassára vezé-
nyelték, ezért Kassára költöztünk, a kormányzósági 
palota terén lévő, fényűző lakásba. A zászlóaljat – 
amelyben apám szolgált – rövidesen átvezényelték 
Munkácsra, ezért családunk is oda költözött. Ez 
kevésbé volt fényűző, de tágas és kényelmes, al-
kalmas társasági életre is. Természetesen a lakások 
a Honvédség tulajdonában voltak, mi csupán bérel-
tük azokat. 
 

8. Én, október 25.-én 
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A szudétavidék megszállása, az Anschluss majd Lengyelország lerohanása, Horthy 
Miklós bizonyos mértékű „hintapolitikája”, az „első és második bécsi döntés” csak 
odázta hazánk hadba lépését. Ti hogyan éltétek meg és át e bizonytalan periódust? 
 
 
Horthy nem nagyon tehetett mást. A Második Bécsi Döntés (1940. augusztus 30.) 
Észak-Erdélyt és Parciumot csatolta el Romániától, és adta vissza Magyarországnak. 

43 ezer km2 terület és 2,4 millió lakós 
(54%-a magyar) tért vissza az anyaor-
szághoz. Várható volt, hogy Hitler előbb-
utóbb benyújtja a számlát. Mi viszont 
boldogok voltunk, mint a magyarok leg-
többje akkoriban. 
  
9. Szüleimmel 1941-ben  
 
A 10. képen én a nevem kezdőbetűivel 
forgalomba helyezett motoron ülök, az 
oldalkocsiban pedig unokatestvérem, 
Magdus.  
Itt a bizonyíték, hogy korán megmutat-
kozott vonzódásom a technikához és a 
lányokhoz. Mégis úgy éltem le az életem, 
hogy vonzalmam viszonzatlan maradt. A 
lányokkal szemben kissé félszeg voltam, 

a technikában pedig nem tudtam rangot szerezni magamnak. Utóbbinak valószínűleg 
a teljességre való törekvés volt az oka, amiért gyakran időzavarba kerültem. 
1941. június 22.-én Németország három hadseregcsoporttal megtámadja a szovjet-
unót (Barbarossza terv). Magyarországnak Kassa bombázása szolgáltatott ürügyet, 
amelyet máig tisztázatlan felségjelű repülőgépek hajtottak végre 1941. június 26.-án. 
Másnap hadat 
üzentünk a Szov-
jetuniónak, ezzel 
beléptünk a hábo-
rúba Németország 
oldalán. 
 

10. Büszkén ül 
Fehérvári Attila 
az FA forgalmi 

rendszámú moto-
ron, oldalkocsijá-
ban Magdus uno-

katestvérével 
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Hazánk hadba lépett, Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lett. Megszervezésre 
kerül a II. Magyar Hadsereg, amelynek tragédiája közismert. Úgy tudom édesapád e 
hadsereg tisztje volt. Hogyan alakult életetek ilyen környezetben? 
 
 
Teleki 1941. április 3.-án (tehát Magyarország hadba lépése előtt) lett öngyilkos, 
mert Magyarország – a Jugoszláviával kötött barátsági és meg-nem-támadási szer-
ződés ellenére – átengedte a német hadsereget Jugoszlávia megtámadására. Igaz, 
megakadályozni nemigen tudta volna, viszont április 5.-én a 3. Magyar Hadsereg 
megszállta a Délvidéket. Ez „casus belli” volt, de semmilyen diplomáciai lépés nem 
követte. 1941. június 28.-án (tehát Magyarország hadba lépése után) a Kárpát Had-
seregcsoport Szombathelyi Ferenc altábornagy parancsnoksága alatt átlépte a szovjet 
határt, elfoglalt egy hídfőt a Dnyeszteren, majd megszálló feladatokra rendezkedett 
be. Az 1941. év végén, Bácskában partizánok többször megtámadtak magyar járőrö-
ket, amelyket a csendőrség rendre – gyakran aránytalan mértékben – megtorolt. 
1942. január 20.-án Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy elrendelte az újvidé-
ki razziát, melynek során 3800 szerbet és zsidót végeztek ki. Horthy vizsgálatot 
rendelt el, de a felelősök az SS-be menekülve elkerülték a számonkérést 
(Feketehlmi-Czeidner az SS-ben tábornoki rangot kapott). 1944. október 17 és 1945. 
február 1. között a szerbek etnikai tisztogatás címén 20 – 60 ezer magyart öltek meg 
bestiális kegyetlenséggel. Az újvidéki vérengzésről 1966-ban magyar film készült 
(Hideg napok), a szerbek által elkövetett népírtásról viszont tilos volt beszélni.  
1942 elején – német követelésre – Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt 
felállították a 2. Magyar Hadsereget, amelyet (200 ezer katonát és felszerelését) 
április 17. és június 17. között szállították ki Kurszk körzetébe, és a Heeresgruppe B 
alárendeltségébe helyezték.  
Apám a 2. Magyar Hadsereg tisztjeként harcolt a keleti fronton, ahol többször kitün-
tették (10. ábra), majd századossá léptették elő. A Sztálingrádi Csata kezdetétől 
(1942. augusztus 21.) a fronton volt, ahol a 2. Magyar Hadsereg Paulus tábornagy 
hadseregének balszárnyát védte. Az urivi áttörés (1943. január. 12.) után a háború 

végéig semmit nem hallottunk róla. Ké-
sőbb tudtuk meg, hogy térdébe gránátszi-
lánkot kapott, amelynek nyomát egész 
életében viselte. A segélyhelyre igyekez-
vén megpróbál felkapaszkodni egy német 
teherautóra, de a rajta ülők lelökték róla. 
Miután a teherautó által vontatott tábori 
konyha átment a sebesült lábán, eszméle-
tét vesztette. Hamburg mellett kezelték 
egy katonai kórházban, de sohasem be-
szélt arról, hogy jutott oda, majd onnan 
haza.  
 
11. Családunk 1942-ben 
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A háború utolsó periódusa, az oroszok előretörése, a németek visszavonulása óriási 
kavalkádot idézett elő. Ebben az események szinte egymásra torlódtak. Egyik nap itt, 
a másikon már ott. Ti hogyan éltétek meg ezen időszakot? 
 
 
Igen, általános lett a zűrzavar. 1943 szeptemberében a Kállay-kormány fegyverszü-
netről tárgyalt az angolszász hatalmakkal. Ez Hitler tudomására jutott, ezért 1944. 
március 19.-én a Wermacht megszállta Magyarországot. Szeptember 28.-tól Faragó 
Gábor vezérezredes vezetésével küldöttség tárgyal Moszkvában a fegyverletételről.  
Október 15.-én elhangzik a rádióban Horthy proklamációja a kiugrásról, mire a né-
metek őrizetbe veszik. Fiával megzsarolják, ezért átadja a hatalmat Szálasi Ferenc-
nek. 1944-ben Munkácson laktunk, amikor a szovjet csapatok közeledtével a tisztek 
családját nyugat felé menekítették. Először Aszódra költöztünk, majd Tatabánya és 
Komáromba. A következő állomás Drosendorf volt, egy bájos, fallal körülvett vá-
roska Ausztria északi részén, a Thaya folyó partján. Házigazdáink kedvesen bántak 
velünk, én élveztem a szánkózást (1944/45 tele). Azonban innen is tovább kellett 
utaznunk Bajorországba. Hátra hagyott csomagjainkat házigazdáink a szovjet meg-
szállók elől a pincéjükben elrejtették, a háború után pedig elküldték címünkre, Mis-

kolcra. Máig szégyellem, 
hogy az igazoló bizottságok-
tól való félelmükben (nyu-
gatra menekülésünket el 
kellett hallgatni) szüleim 
nem merték megköszönni.  

12. A drosendorfi lakásunk 

Következő állomásunk 
Ruhstorf volt Bajorország-
ban, a Rott folyócska mel-

lett. Itt már nyomorúságos körülmények között laktunk sokadmagunkkal, egy gaz-
dasági épület padlásán. Emlékszem, egyszer elcsentem néhány szál metélőhagymát 
a háztulajdonos konyhakertjéből, amivel lakomává nemesedett vasárnapi ebédünk, a 
zsíroskenyér. Itt ért bennünket a háború vége. A hatóságok minden menekültnek 
feltették a kérdést: akar Bajorországban letelepedni, vagy hazatér otthonába? Anyám 
a hazatérést választotta, mert családtagjaink – akikről semmit sem tudtunk – min-
dennél jobban hiányoztak. Háború után anyám testvérei családjukkal együtt kereszt-
szüleimnél gyűltek össze Miskolcon, a Szeles utca 26. szám alatti házban, amelynek 
– a városrendezések következtében – mára nyoma sem maradt. Akkoriban viszont 
egy hatalmas zsibvásár volt a ház előtt, ahová Magdussal (9. kép) rendszeresen ki-
jártunk élelmet vásárolni. Nem pénzért, hiszen az infláció miatt a pénz órák alatt 
elértéktelenedett. Egy valahonnan előkerült zsák borspótló volt a cserealap, amelyre 
komoly kereslet volt. Ténykedésünkre máig büszkén emlékszem vissza, hiszen ak-
kortájt a városiak többsége vidékre járt élelemért. Egy zongora – szerencsés esetben 
– két libát ért.  
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A háború forgataga után Miskolc városa hozott számodra némi nyugalmat. Emlék-
szel még valamire ebből a periódusból? 
 
 
De még mennyire! Talán jobban is, mint a tegnap történéseire! Háború után Apámat 
igazoló bizottság elé citálták, de semmilyen terhelő tényt nem találtak ellene, ezért 
felajánlották, hogy lépjen be a koalíciós kormány által újjá szervezendő honvédség-

be. Egyéb lehetőség híján elfogadta, ez volt a 
második rossz döntése.  
A Szeles utcából hamarosan sikerült saját la-
kásba költözni. Apámnak pedig – mivel katona 
volt – a Miskolci Hadtestparancsnokság Csa-
bai Kapuban lévő, elhagyott épületének máso-
dik emeletén utaltak ki bérlakást. Az alsóbb 
szinteken kórház működött, ma az egész épület 
Kórház. Szeretettel emlékezem játszópajtá-
somra Gerőffy Klárira, aki a szomszéd lakás-
ban lakott. Sajnos hamarosan elköltöztek, mert 
édesapja – aki orvos volt – leszerelt, és állást 
kapott egy borsodi településen. Klári nemrég 
felkutatott, tanszékvezető professzor lett a 
Budapesti Műszaki Egyetemen.  

13. A Szeles utcában 1945-ben  

A 13. kép a Szeles utcában maradt családtagja-
imról készült: nagyszüleimről, keresztanyámról, Guszti bácsiról, Kató néniről, meg 
unokatestvéreimről. A nők különlegesek vol-
tak. Keresztanyám aranygyűrűvel érettségi-
zett, Kató néni kitűnő eredménnyel járta vé-
gig az iskolát. Tehetségüket unokatestvéreim 
örökölték, de rám is maradt valami: kereszt-
mama belém táplálta az ambíciót, ami végig 
kísérte életemet. Kató néniék nemsokára 
édesapjának Szent György utcai házába köl-
töztek, ami gyakori találkozó helyünké vált. 
Szüleink beszélgettek, kártyáztak, mi gyere-
kek pedig kalandozhattunk a közeli „Tetem-
várra”. 
A 14. képen Jenő bácsival és családjával va-
gyunk láthatók. Ők Jászkarajenőn vészelték 
át a háborút, ahol Jenő bácsinak órásboltja 
volt.  

14. Jászkarajenőn 1946-ban 
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Általános iskoláid Miskolcon kezdted és Testvéred is itt született. Életed mégis Bu-
dapesten élted le. Miért? 
 
 
Iskolai tanulmányaimat 1945-ben kezdtem el Miskolcon, az Apponyi utcai, Miskolci 
III. sz. Állami Általános Iskolában, mert a Szeles utcához ez volt a legközelebb. 
Miután onnan elköltöztünk, szüleim a Csabai Kapuban lévő, Református Fiú Általá-
nos Iskolába írattak át. Itt hat napot tanultunk – vallást is – vasárnaponként pedig 
kézen fogva vonultunk az avasi templomba istentiszteletre. A „fordulat éve” után a 
felekezeti iskolákat általában megszüntették, ezért 1948-tól a Vörösmarty utcai álta-
lános iskolába jártam. Valamennyi iskolaévet kitűnő eredménnyel zártam. Különö-
sen büszke vagyok a IV. osztályos bizonyítványomra (15. kép), mert akkor a kitűnő 

érdemjegy 7-es osztályzatot jelen-
tett. 
 
15. Bizonyítványom részlete 
 
Eközben édesapám felfelé haladt a 
ranglétrán. A hadsereg újjászervezé-
sében szerzett érdemeiért őrnaggyá, 
1948-ban pedig – miután elvégezte a 
Hadbiztosi Akadémiát – alezredessé 
léptették elő. Szolgálati helye Buda-
pesten volt, ezért külön élt anyámtól 
és tőlem, aminek később fájdalmas 
következménye lett. 
1948-ban édesapám elvitt nyaralni a 
Balatonra. Ekkor láttam először 
Budapestet és a Balatont. A Földvári 
honvéd üdülőben, kilenc évesen 
tanultam meg úszni. 1949-ben öröm-
teli esemény történt a családban: 
április 24.-én megszületett kistestvé-
rem Zsolt. Nemsokára apámnak 
sikerült egy bérlakást szereznie Zug-

lóban, ezért Budapestre költöztünk, az Amerikai út 33. szám alatti lakásba.  
A háború után megszületett egy új világrend. 1946. március 5.-én elhangzott Chur-
chill fultoni beszéde (vasfüggöny ereszkedik le Európára). 1949. április 4.-én – mi-
közben Magyarországon a „felszabadulás” negyedik évfordulóját ünnepeltük – Wa-
shingtonban 29 ország részvételével megalakult az Észak Atlanti Védelmi Szerve-
zet, a NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Első főtitkára Ismay tábornok 
lett. A Szovjetunió pedig megkezdte a kommunista pártok hatalomra segítését az 
általa megszállt országokban. A NATO megalakulására válaszul 1955. május 14.-én 
létrehozták a Varsói Szerződést, melynek első főparancsnoka Konyev marsall lett, 
akinek katonái először érték el a II. Világháborúban Berlint. (Igaz Sztálin döntésére 
a dicsőséget Zsukov marsall kapta). 

14 
 



A „Nagy Háború” véget ért, a hatalomért folytatott harc eldőlt, te a kamaszkorodat 
élted. Hogyan, milyen körülmények között? Mire emlékszel? 
 
 
Zuglóban végre egyesült a család, amikor apám meghozta harmadik rossz döntését: 
elhagyott bennünket, és egy kolleganőjéhez költözött. 1949-ben – miután a hatalom 
kiképezte az új tisztikart – apámat leszerelték, aki tanítóként folytatta életét. Élettár-
sa Éva néni, a forradalom idején apámat elhagyva disszidált. Mama – amint én is – 
változatlanul szerette apámat, de a tűz, amit a szerelem táplált, örökre kialudt. A 
továbbiakban csak nekünk, a gyermekeinek élt. A XIV. Kerületi Tanács Házkezelési 
Igazgatóságán szerzett munkát, ahol nyugdíjazásáig bérelszámolóként dolgozott.  
Az 1949 évi XX. törvény új alkotmányt és címert adott az országnak. Az alkotmány 
rendelkezése szerint december 28-án megalakult a Minisztertanács alá rendelt Ál-
lamvédelmi Hatóság (ÁVH), amely a Belügyminisztérium Államvédelmi Osztálya 
(ÁVO) helyébe lépett. Az ÁVH közvetlenül Péter Gábor, közvetve Rákosi irányítá-
sával követte el rémtetteit. 1949. december 21.-én, Sztálin 70. születésnapján adták 
át az első magyar trolibusz vonalat, amely a 70-es számot kapta. 1949-ben kezdtem 
el felső tagozatos általános iskolai tanulmányaimat a Hungária kőrúton működő 
kefegyár területén kialakított tantermekben. Iskolánk hamarosan átköltözött a Május 
1. (ma Hermina) úti szecessziós épületbe, amely a 16. képen látható. A szecesszió 
egyébként sok emléket hagyott a környéken. Ilyen volt a Vakok Intézete a Hungária 
kőrúton, a Vietnami Nagykövetség épülete a Vorosilov (korábban Stefánia) úton. Az 
iskolában nem voltam jó tanuló – mint az alsó tagozatban – amiben családunk ösz-
szeomlásának is szerepe lehetett. Szerencsére sok évvel később Flóra unokám is 

ebbe az iskolába járt, és hely-
reállította a család becsületét. 

16. A Május 1. úti általános 
iskola  

Életemnek ebben a szakaszá-
ban is sok örömben volt ré-
szem. Közelünkben volt egy 
teniszpálya, ahol – ha telente 
fellocsolták – korcsolyázhat-
tam. (Ma a Geofizikai Intézet 
áll a helyén, ahol Hugi só-

gornőm fia, Tomi a pályáját kezdte. Ő ma a jeles tudós az USA-ban). Sok beépítet-
len telek is volt a környéken, ahol hatalmas fák voltak, amelyek tetejére – az indián-
könyvek ihletésére – szerettem felmászni. Nagymamám, amikor nálunk vendéges-
kedve ezt meglátta, kis híján rosszul lett. De az üres telkeknél is érdekesebb volt a 
Városliget, amelyhez számtalan emlék fűz. Itt rendeztek motorversenyeket, ame-
lyeknek elmaradhatatlan nézője voltam. Részt vettem az 1951-ben felállított Sztálin 
szobor előtti, kötelező felvonulásokon, amelynek végén jóízűen majszoltam az in-
gyen virslit. Közel volt az Állatkert és a Vidám Park is. Egyik osztálytársam apja a 
Vidám parkban dolgozott, az ő révén minden tavaszi szezonkezdet előtt alkalmunk 
nyílt a hullámvasút „bejáratására”.  
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Az 1950-es évek első évei két dolgot juttatnak eszébe a mai kor embereinek. Az egyik 
a határtalan személyi kultusz. A másik (amire büszkék lehetünk) a sportsikerek. Mi 
maradt meg benned, aki idősebb fejjel élted meg ezeket? 
 
 
1952-ben csúcspontjára ért az a jelenség, amelyet később személyi kultusznak ne-
veztek. Március 9.-én, Rákosi 60. születésnapján nyitották meg a nép ajándékaiból 
összeállított kiállítást a Kúria (akkor Néprajzi Múzeum) épületében. Kísérő jelenség 
volt a sport kultusza, amely a tömegsportban (MHK) és az élsportban egyaránt meg-
nyilvánult. Július 19. és augusztus 3. között zajlott a Helsinki Olimpia, amely világ-
raszóló magyar sikerrel zárult. Az USA sportolói 40, a Szovjetunió sportolói 22, a 

magyar sportolók 16 aranyérmet nyertek, 
amivel a nemzetek rangsorában Magyaror-
szág a harmadik helyen végzett. Felépült a 
Népstadion, amit 1953. augusztus 20.-án 
adtak át. A sportolók közül a legnagyobb 
figyelem az „aranycsapat” kapitányának 
Puskás Ferencnek jutott. Ő lett a világon a 
legismertebb magyar, akit a Szent István 
Bazilikában helyeztek nyugalomra. A ma-
gyar sport másik nagy ásza Papp László 
volt, aki pályafutása alatt kilenc magyar 
bajnokságot, két Európa Bajnokságot és 
három Olimpiai Bajnokságot nyert. Ma a 
Budapest Sportaréna őrzi nevét.  

17. Szecska kívül és belül 

Számomra a kerékpár és az uszoda jelen-
tette a sportolási lehetőséget. Gyakran 

kitekertem Gödöllőre, egyszer még a Balatont is megjártam. Úszni a Széchenyi für-
dőbe, a „Szecskába” jártam. Nehezen kezelhető gyerek voltam. Például egy osztály-
kiránduláson (Nagy-Kevélyre) elkóboroltam, majd tanáraimat megrémítve hazamen-
tem. Tanulmányaimat „változó sikerrel” folytattam, de van pozitív emlékem is. Pél-
dául parafrázist írtam Arany „családi kör” című ver-
séhez, amit tanáraim értékeltek. 1953-ban jeles ered-
ménnyel zártam, ami elegendő volt ahhoz, hogy fel-
vegyenek az István Gimnáziumba. 

18. Portré rólam az általános iskola elvégzése után  

1953. március 5.-én meghalt a „népek nagy tanítója” 
Sztálin. A halálát követő hatalmi harcban Zsukov 
támogatásával szeptember 14.-én Hruscsov szerezte 
meg a főhatalmat. Ellenlábasát, Beriját, a KGB veze-
tőjét letartóztatták, majd december 23.-án ki is végez-
ték. Sztálin halála után Rákosi hatalma is megrendült. 
1953. július 4.-én Nagy Imre lett a miniszterelnök.  
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Az „éretté válásunk” folyamatában a középiskolás kor igencsak meghatározó mo-
mentum minden tekintetben, az ártatlan szerelmektől a végtelen tudásvágyig. Te hol 
életed meg mindezt? 
 
 
Az István Gimnáziumban, amelynek épületét szovjet katonai parancsnokság hasz-
nálta. Ezért, kezdetben a Cházár András és az Abonyi utca sarkán lévő – korábban 
zsidó – iskola (ma ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola) épületében folyt a taní-
tás. Miután a szovjet katonák elhagyták, a gimnázium birtokba vehette régi otthonát, 

amely – az általános iskolámhoz ha-
sonlóan – szecessziós épület volt a 
Városliget mellett. 

19. Az István Gimnázium épülete 
(Ajtósi Dürer sor) 

A Városliget közelsége nagyszerű 
lehetőség volt számomra. Tanuló-
szobás voltam, mert ez volt a feltétele 

az iskolai ebédnek (édesanyám dolgozott). A tanulószo-
bából viszont kijárhattunk a „lizsébe”, ahol találkozhat-
tunk a Teleki Blanka Gimnázium, a „Maca” növendéke-
ivel. Gyönyörű emlékeim vannak az első, bátortalan 
szerelmekről. Telente pedig várt a műjégpálya, ami a 
Vajdahunyad vár előtti tavon.  

20. Testvéremmel 

Az épületegyüttest magát is sokszor látogattam, mert – 
romantikázásra is alkalmas – történelmi levegőt árasz-
tott. Az Árpádház idejét Anonymus szobra, a román kori 
építészetet a Jáki kápolna, a gótikát a Vajdahunyad vár, 
a reneszánsz és a barokk kort a Mezőgazdasági Múzeum 
épülete idézi fel. Keresztapám példája nyomán hobbimmá vált az elektrotechnika 
rádiókat építettem.  

21. A Vajdahunyad vára 

Nyaranta viszont nem üdültem, 
hanem dolgoztam (Ikladon az 
„Ipari Műszergyár” építkezésén, a 
MÁVAUT Autójavító Főműhely-
ben, a Ferihegyi repülőtéren, a 
Váci úti Hajógyárban, és Tábor-
falván figuránsként egy csatorna-
építés előkészítésén).  
1953. május 9.: Edmond Hilleri 

(New Zeland) eléri a Mount Everest csúcsát (8848 m). 
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Fiatalon „cseppentél bele” az „ellenforradalomba”, méghozzá Budapesten, az or-
szág szívében. Öregségünkre került helyére e történelmi esemény, amelyet „népfel-
kelés”, forradalom kifejezés illet meg. Te hogyan élted meg e napokat? 
 
 
1956. október 23.-án diáktüntetéssel kezdődtek az események. 3 órakor a Bem szo-
bornál felolvasták a diákok 16 pontját. 8 órakor a rádióban elhangzott Gerő beszéde, 
amire a felháborodott tömeg egy része átment a Rádió épületéhez. 9 órakor a parla-
mentnél Nagy Imre beszélt, amire a tömeg csalódottan távozott. Ezzel egyidejűleg 
ledöntötték a Sztálin szobrot. A rádió épületénél került sor először lövöldözésre. Én 
a tanulószobán készültem a másnapi órákra. Otthon szereztem tudomást az esemé-
nyekről. Ettől kezdve a várost jártam gyalog, vagy teherautókra felkapaszkodva. 
Fegyveres harcban nem vettem részt, de igyekeztem mindent látni. 24.-én megnéz-
tem az EMKE-nél, az odavontatott Sztálin szobrot, amely barikádul szolgált. Egy 
alkalommal kenyérért álltam sorban a Hungária kőrúti pékségnél, amikor egy teher-
autóból géppisztollyal tüzet nyitottak ránk. Többen holtan estek össze. Mindezzel 
együtt a forradalom kezdetben tiszta volt. A betört kirakatok mögött érintetlenül 
álltak az áruk. 30.-án a felkelők egy csoportja megtámadta a Köztársaság téri párthá-
zat, miután védői Mező Imre (8. oldal) parancsára a tömegbe lőttek. Azonnal a hely-
színre siettem, de a látványtól (22. kép) felfordult a gyomrom.  

22. Kivégzés és lincselés a Köztársaság téri pártháznál 
A forradalom idején zajlott a szuezi válság. Eisenhower megállapodott Hruscsovval, 
hogy a Szovjetunió nem avatkozik be Szuezi válságba, az USA pedig tiszteletben 
tartja a szovjet érdekszférát. Ezzel a forradalom sorsa eldőlt. November 4.-én 
Konyev marsall vezetésével szovjet megszálló csapatok érkeztek Magyarországra. 
Moszkvában megalakult a Kádár kormány, tagjait a szovjet csapatok védelmében 
Szolnokra szállították. November 4.-e 
után a felkelők hősiesen védekeztek, 
de esélyük nem volt. A csata után 
bejártam a Corvin-köz környékét, 
melynek borzalmas emléke máig 
kísért. 

23. A Corvin közi helyszín a csata 
után. Háttérben a rommá lőtt Kilián 

laktanya. 
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Az érettségi az a pillanat, amely feltehetően legélénkebben él bennünk. Talán azért, 
mert még gyermekként éljük meg felnőtté válásunkat. Sokan és sokféle módon írtak 
már erről. Te miképpen élted ezt meg? 
 
 
Az István Gimnáziumban négy párhuzamos osztály volt: az „A” latinszakos humán, 
a „B” angolszakos humán, a „C” matek-fizika szakos reál, és a „D” kémia-biológia 
szakos reál. Én a „B” osztályba jártam. A forradalom után meg is kísértett a disszi-
dálás szele. Osztálytársam, akivel megbeszéltük a szökést, Svédországba került. 
Végül nem vitt rá a lélek a távozásra, édesanyám szíve megszakadt volna. Nem 
hagyhattam el őt és hét éves testvérkémet – akkor úgy tűnt – örökre. Itthon marad-
tam, és érettségi vizsgát tettem.  

24. Érettségi tablókép 
 
Tanáraim jó emberek voltak, sokat köszönhetek valamennyiüknek. Guoth tanárnő – 
akinek bája hatással volt ránk, hiszen kamaszok voltunk – megszerettette velünk 
Ady költészetét. Különös véletlen, hogy magyarból Ady volt a tételem az érettségin, 
amelyet összességében jeles eredménnyel zártam. Osztálytársaimra is büszke lehe-
tek. Legtöbben megbecsült, néhányan kiemelkedő emberré váltak. Legismertebb 
Polik Gyuri lett, aki 1960-ban tagja volt a Római Olimpián hatodik helyezett magyar 
kosárlabda csapatnak. Gimnáziumi éveim alatt hobbim volt az elektrotechnika, ezért 
érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára jelentkeztem. 
A felvételire Tibor bácsi (7. oldal) – aki akkor docensként tanított a BME V. Mate-
matikai Tanszékén – készített fel, Magdus unokatestvéremmel és Páll Andreával 
együtt. A vele folytatott beszélgetések során fedeztem fel a matematika szépségét. 
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A BME Villamosmérnöki Karára jelentkeztél és gépészmérnöki oklevelet szereztél 
Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Hogy is történt ez? 
 
 
A BME Villamosmérnöki Kar „elbocsátó szép 
üzenetet” küldött: „felvételi vizsgája megfelelt 
ugyan, de helyhiány miatt nem vettük fel” (azaz 
volt jobb). Az Istvánból még ketten jelentkeztek 
a Villamosmérnöki Karra (Kovács Pisti a B”, 
Kovács Gyuszi a „C” osztályból) azonos ered-
ménnyel. Mindhárman jelentkeztünk a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem által meghirdetett 
pótfelvételire, és annak sikere után évveszteség 
nélkül folytathattuk a tanulást. Fiatalok voltunk, 
ahogy az egyetem is. 1949-ben alapították, és 
kezdték meg az építkezést.  

25. Portrém 18 évesen 
 
Építésén rabok dolgoztak, köztük Cziffra 
György világhírű zongoraművész. (Az aulát fák 
takarják, Kő-Kati szemérmesen elbújt a bokrok mögött.)  

 
26. Az egyetem épülete 1957-ben.  
 
Tanulhattunk Dr. Sályi Istvántól  a 
Mechanika, Dr. Terplán Zénótól a 
Gépelemek, és Dr. Petrich Gézától 
az Ábrázoló Geometria Tanszék 
vezetőjétől, akik az egyetem alapító 
professzorai voltak. Az alapítók 
közé tartozott Dr. Borbély Samu a 
Matematika Tanszék professzora is, 
akit 1955-ben Gáspár Gyula váltott. 
Tanulhattunk Dr. Zorkóczy Bélától, 
aki megszervezte a Mechanikai 
Technológia Tanszéket 1950-ben. 
Lancsarics Alajostól, aki a Gép-

üzemtan, Vankó Richárdtól, aki a Szállítóberendezések, Uray Vilmostól, aki az 
Elektrotechnika Tanszéket alapította meg 1951-ben. Szerszámgépekről tanulhattunk 
Kordoss József, gyártástechnológiáról Bálint Lajos tanszékén. Legtöbbjük emlékét – 
hallgatóikon kívül– az egyetem dísztermében felállított szobruk őrzi. A hallgatók 
kényelmét hat kollégium szolgálta, szobánkén 8 db emeletes ággyal, és szintenként 
egy fürdőkomplexummal. Tanulás céljára minden tankör kapott egy helyiséget a 
főépületben. Évfolyamunk 13 tankörrel indult. Életünk vidám volt. Látogattuk Ta-
polcát, a „falu” színházát, éttermeit, lányos házait, a Hejő partot és a bálokat, amik 
vonzották a miskolci lányokat. Biciklivel bejártam a Bükköt. 
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Miskolcon születtél, Budapesten éltél majd újból Miskolcra kerültél egyetemi tanul-
mányaid miatt. Gondolom Miskolc „új oldaláról mutatkozott be” mind a „város”, 
mind pedig a „tudásszerzés” területén. 
 
 
A gépészmérnöki alapismereteket, így a géprajzot, az ábrázoló geometriát, a mecha-
nikát, a gépelemeket, a gyártástechnológiát „csodáltam, ámde nem szerettem”, ami 
meg is látszott tanulmányi előmenetelemen. Ezek a tárgyak túl konkrétak voltak 
számomra, az elektromágnesesség – aminek csak hatásait tapasztalhatjuk – jobban 

érdekelt. Későbbi, kutatói pályám 
során a szilárdságtan fontossá vált a 
munkám számára, így a mechanika 
ezen ágának ismereteit – reményeim 
szerint alaposan – sikerült utólag 
elsajátítani. A családom eközben 
Budapesten élt. 
 
27. Apám, anyám és öcsém a Vá-
rosligetben 
 
Egyetemi tanulmányaim első évé-

ben fontos események történtek a nukleáris technológia alkalmazásában. Január 21.-
én az USA vízre bocsátotta az első atomtengeralattjárót a Nautilust, amely átkelt az 
északi sark jege alatt. December 5.-én Murmanszkban vízre bocsátják az első, 
nukleáris meghajtású felszíni hajót, a Lenin jégtörőt.  
 

   
    28. A Nautilus visszatér New Yorkba      29. A Lenin jégtörőhajó 

A Miskolci Repülőklub felhívására megismerkedtem a vitorlázó repüléssel. Sok időt 
töltöttem a repülőtéren, ahol nyaranta táboroztunk is. Felajánlották, hogy a Szovjet-
unióban kiképeznek pilótává. Tíz évig MIG vadászgépekkel repülök, majd megnyí-
lik az út a polgári repülés felé. Nem adtam fel egyetemi tanulmányaimat, viszont sok 
évvel később egy MALÉV járaton találkoztam volt társammal, aki a gép pilótája 
volt. 
A világűr meghódítása is erre az időszakra esett. 1957-ben Bajkonurból (Kazahsz-
tán) fellőtték az első műholdat, 1958-ban Floridából pedig az első amerikai műhol-
dat.  
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Az egytemei tanulmányaink során van egy olan félév, amely igazán próbára tesz 
bennünket, amely amolyan „vízválasztónak” is tekinthető. Ez a „szigorlatok éve”. 
Nálad ez – ha jól számoltam - 1960 volt. Milyen emlékeket hagyott e periódus 
benned? 
 
 
Gyors és rövid válaszként: jól számoltál, nálam ez valóban az 1960-asesztendő volt. 
Ami az emlékeket illeti, kifejezetten szép élményeim voltak. Kissé részletesebben; 
harmadév végén befejeztük az alapozó zárgyak tanulását, matematikából, fizikából, 
mechanikából szigorlatot tettünk. Nyári termelési gyakorlatra a Győri Vagon- és 

Gépgyárba jelentkeztem, mert meg 
akartam ismerni a Dunántúlt, ahol 
korábban – a Balaton kivételével – 
sohasem jártam. A káptalan dombi 
zárdában kaptam szállást. 
 
30. Zárda a győri Káptalandombon 
 
A győri lányok gyönyörűek voltak, az 
egyik legvidámabb nyarat töltöttem 
ott. A „győri kaland” hatással volt 

egész életemre. Jelesre értékelt beszámolómért kapott jutalomkönyv átadásakor hí-
vott meg Zorkóczy professzor úr – évfolyamtársammal, Rittinger Jánossal együtt – a 
VASKUT-ba.   
Május 1.-én a Szovjetunió fölött lelőnek egy Lockheed U-2 típusú kémrepülőgépet. 
A pilóta, Francis Gary Powers katapultált. December 18.-án Magyarország diplomá-
ciai kapcsolatot létesít Kubával, amelyet 1959-óta Fidel Castro irányít. 

 
31. Afrika országai 
 
A legnagyobb világpolitikai 
változást azonban az afrikai 
gyarmatbirodalom felbomlása 
jelentette. 1960-ban vált füg-
getlenné az afrikai francia 
gyarmatok jelentős része: 
Benin, Burkina Faso, Csád, 
Elefántcsontpart, Gabon, 
Kamerun, a brazzavilli 
Kongo, a Középafrikai Köz-
társaság, Madagaszkár, Mali, 
Mauritánia, Niger, Togo, 
Nagybritanniától Szomáia és 
Nigéria, Belgiumtól a 

leopoldvilli Kongó. A függetlenné vált országokban nemzeti kormányok alakultak, 
de gazdaságilag fennmaradt a a volt gyarmattartóktól való függőség. 
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Egyetemi éveink második felét már kissé „lazábban kezeljük”, mert többé-kevésbé 
látjuk jövőnk kezdeteit. Így voltál te is ezzel? 
 
 
Azt gondolom, igazad van. A VASKUT önmagában is vonzó munkahely volt, de 
tanulmányaink folytatására leendő munkahelyünktől 600 Forint ösztöndíjat is 
kaptunk, ami nagy pénz volt akkoriban (több mint édesanyám fizetése). A Zorkóczy 
professzor úrtól kapott bizalom miatt a tanulás vált a legfontosabb prioritássá 
számomra, ami tanulmányi eredményemen is meglátszott. Igaz, ennek ára volt, a 
repülést hanyagolnom kellett.  
A városba viszont továbbra is rendszeresen bejártam, részben rokonaimat látogatni, 
részben színházi élményeket szerezni. Nagyszerű előadásokat láttam, olyan 
színészekkel, mint Molnár Tibor, Latinovics Zoltán, és a fiatal Sztankay István. 
A tapolcai fürdések is megmaradtak, sőt a hőforrás vizével táplált köralakú 
medencében (amelynek közepén egy romantikus fa fürdőépületet állt) telente 
többször is – ruháinkat a parton ledobálva – ingyen megfürödtünk. 

32. Miskolc főutcája a Nemzeti Színházzal és a tapolcai téli fürdési lehetőség 
1962. februárban a „Ki mit tud” vetélkedő hozta lázba az országot. Ekkor váltak 
ismertté az első magyar beat zenekarok (Illés, Metro, Omega) és énekeseik 
(Szörényi, Zorán, Kóbor) amelyek/akik nagy hatást gyakoroltak a magyar fiatalok 
életére a 60-as és 70-es években. Diplomatervemet a VASKUT Hegesztési 
Osztályán készítettem, témája szelepek záró felületének felrakó hegesztése volt. Ez 
volt az első hegesztési munkám.  

33. Gépészmérnöki oklevelem 

Évfolyamunk hagyományt is teremtett. 1962 óta 
gépész gyűrű szimbolizálja a Miskolcon végzett 
gépészmérnökök összetartozását. 1961.04.12.-én 
először repült ember az űrbe, Gagarin a Vosztok 1 
űrhajó fedélzetén. 1961-ben lépett hivatalba J. F. 
Kennedy, aki elindította az Apolló programot, 
amelynek eredményeként az USA nyolc évvel 
később embert juttatott a Holdra, elhódítva ezzel a 
vezető szerepet az űrkutatásban. 1961.08.13.-án 
megkezdődött a berlini fal építése. 1962-ben 
Magyarországot felvették a Nemzetközi Hegesztési 
Intézetbe (IIW). 
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A VASKUT-ban indult szakmai pályád. Ez egyike volt azon kutatóintézetnek, amelyet 
a II. világháború után hoztak létre, orosz sugallatra a volt – most már így mondjuk – 
szocialista országokban. Röviden összefoglalnád történetét? 
 
 
Nehezet kérdeztél, de maradjunk most csupán a kezdeteknél, az 1948-1951 perió-
dusnál. 
1948  A fordulat éve. A kommunista hatalom a hidegháborúra való felké-

szülés jegyében a nehézipari (ezen belül elsősorban a kohászati, má-
sodsorban a gépipari) beruházásokat preferálja. 
Gerő: Magyarországot a vas és acél országává kell tenni. 

1949. február: Megalakul a Nehézipari Beruházási Nemzeti Vállalat, amelynek 
szakértője Éles László, Szeles László, Pilter Pál, akik kohászati 
üzemek vezetői, később a VASKUT vezető munkatársai lesznek. 

1950. jan. 2. Törvénybe iktatják az első ötéves tervet. A kohászat fejlesztésének 
keretében megkezdődik: a Dunai Vasmű (1956-ig Sztálin Vasmű) 
 építése, a Nehézipari Műszaki Egyetem (1953-ig Rákosi Mátyás 
NME) építése, a Vas- és Fémipari Kutató Intézet építése. 

1951.szept.1.    Átadják rendeltetésének a Vas- és Fémipari Kutató Intézetet. 
Az 34. ábrán az alapító ünnepségének elnöksége látható. Az ünnepi 
szónok Dr. Gillemot László (1912 – 1977) Kossuth díjas egyetemi 
tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Mechanikai Technológiai Tan-
szék vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ki-
nevezett igazgató. 

 
Az Intézet jelentőségét mutatja az alapító ünnepség elnökségének összetétele. Balról 
jobbra: Gerő Ernő államminiszter, Farkas Mihály honvédelmi miniszter, Czottner 
Sándor bánya- és energiaügyi miniszter, Szabó Piroska MDP Központi Ellenőrző 
Bizottság tagja. 
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Amit elmondtál, az a VASKUT alapításának előzménye. De hogyan alakult meg ma-
ga a VASKUT, és hogy működött munkába állásod előtt? 
 
 
1952-ben a Nehézipari Minisztérium kettéválása miatt a Vas- és Fémipari Kutató 
Intézet is kettévált. A Kohó- és Gépipari Minisztériumi kutatási feladatainak elvég-
zésére megszervezték a Vasipari Kutató Intézetet (VASKUT), amelynek vezetésére 
Dr. Verő József tanszékvezető egyetemi tanárt, a 
Nehézipari Műszaki Egyetem Metallográfia Tan-
szék vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagját nevezték ki. A Nehézipari Miniszté-
rium kutatási feladatait a Fémipari Kutató Intézet 
(FÉMKUT) látta el, Dr. Gillemot László igazgató 
vezetésével. 
Verő prof. életútja: 1926-1934: Bánya- és Erdő-
mérnöki Főiskola (Sopron) tanársegéd, 1934 1951: 
József Nádor Műegyetem Soproni Kara 1934: 
doktori oklevél, adjunktusi kinevezés 1943: tan-
székvezető egyetemi tanár, Metallográfiai Tanszék 
1949: akadémikus, Kossuth díj 1952-1968: Nehéz-
ipari Műszaki Egyetem (Miskolc) tanszékvezető 
egyetemi tanár 1952-1974: Vasipari Kutató Inté-
zet, igazgató 1958: Kossuth díj.                    35. Dr. Verő József (1904-1985) 
A két intézet közös épülete igen jelentős ráfordítással, zöldmezős beruházásként 
valósul meg. A kutatásokat a kor színvonalának megfelelő, legkorszerűbb eszközök 
szolgálták.   

36. A VASKUT és FÉMKUT épületeinek távlati képe 
A VASKUT szervezete 

Igazgatóság: Személyzeti és Munkaügyi Osztály, Könyvelés, Könyvtár  
Üzemfenntartási (és próbatest gyártás) 
kutató osztályok: 1.Acélmetallurgiai, 2.Ércmetallurgiai, 3.Képlékeny Alakítási, 
4.Hegesztési, 5.Öntészeti, 6.Porkohászati, 7.Anyagvizsgálati és 8.Vegyészeti 
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A Hegesztési Osztályon kezdted szakmai tevékenységed. Összefoglalnád röviden 
ennek történetét? 
 
 
Az Hegesztési Osztály a VASKUT részeként 1952-ben alakult meg. Első vezetője 
Zorkóczy professzor úr volt. 
Zorkóczy professzor életútja: 1924-1934: József Nádor Műegyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszéke, tanársegéd, majd adjunktus. 1934-1944: Hubert és Sigmund 
Acél- és Fémárugyár műszaki- majd vezér-
igazgatója. 1945-1949: gyárigazgató és egye-
temi oktató 1950-1969: Nehézipari Műszaki 
Egyetemen (Miskolc) Mechanikai Technológi-
ai Tanszék vezetője. 1950-1966: a VASKUT 
Hegesztési Osztály vezetője, majd tanácsadója. 
1956: Kossuth díj 1975: az MTA doktora. Saj-
nálatos módon az életművének elismerése csak 
halála után valósulhatott meg, noha életében 
még ő kezdeményezte a DSc fokozat megíté-
lést az MTA-nál. 

37. Dr. Zorkóczy Béla (1898-1975) 

A VASKUT a Földes Ferenc gimnáziumban 
kezdte meg működését, mert az egyetem épületei még nem álltak. Ott laboratórium 
nem volt, ezért a kutatások a Csepel Vas- és Fémművek Elektródagyárban, a Ma-
gyar Vagon- és Gépgyárban, és számos egyéb iparvállalatnál folytak Zorkóczy pro-
fesszor úr vezetésével. Az osztály legfontosabb kutatási eredményei a következők 
voltak: 
1) Felrakó hegesztési technológia és bevonat ötvözésű elektródák kidolgozása 
 Hidegalakító szerszámok (K) hegesztésére    
 Melegalakító szerszámok (W) hegesztésére   
 Gyorsacél forgácsoló szerszámok (R) hegesztésére   
 Ausztenites mangánacélok hegesztésére 
2) Melegszilárd acélok bevonat ötvözésű elektródáinak kidolgozása 
3) Védőgázos és fedettívű hegesztés ipari bevezetésének elősegítése.  
A munkában olyan jeles szakemberek vettek részt, mint, Beck András, Gyenes Ist-
ván, Kopasz Lajos, Megyeri Béla, Pogány Miklós, később Béres Lajos, Dénes Mik-
lós. Az új székházban kapcsolódott be a hegesztési kutatásokba Szegedi Varga Jó-
zsef, Hajagos Ferenc, Molnár László, Barna Györgyné, Szunyogh László, Györgyi 
Ferenc, Ungvárszky Miklós, Kálmán György. Munkájukat segítette: Bertalaniné 
titkárnő, Takácsné laboráns, Megyesi Sándor művezető, Vaskó József hegesztő, 
Machalek Ferenc és Dávid László segédmunkás.  
Megjelentek az első hegesztési szakkönyvek: Nyikolajev: Hegesztés (Nehézipari 
Könyv- és Folyóirat Kiadó 1952), Hajas-Kristóf-Pásztor: A korszerű hegesztés (Ne-
hézipari Könyvkiadó 1954) 
Hegesztési kutatások a FÉMKUT-ban is folytak – döntően az alumínium és ötvöze-
teinek hegesztésére – Dr.Buray Zoltán vezetésével. 
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A nagybetűs életbe úgy léptél ki, hogy biztos állásod volt olyan helyen, amelyet Verő 
József – Zorkóczy Béla fémjelez. Pestiesen mondva „nem rossz kezdés”! Milyen volt 
a folytatás kezdete? 
 
 
A VASKUT Hegesztési Osztályának volt egy barakképülete az udvaron. Abban 
kaptunk egy szobát Rittinger Jánossal együtt, amelybe íróasztalaink éppen befértek. 
Mégis hálás vagyok érte, mert alkalmunk volt szakmai – később személyes – prob-
lémáinkat megbeszélni. Ekkor alakult ki barátságunk, amely végig kísérte egész 
életünket. 
Pályám kezdetén iparvállalatok megbízásain dolgoztam. Megtisztelő volt számomra, 
hogy dolgozhattam az ózdi martin-üzem lemezkémények feszültség-korróziós káro-
sodásának vizsgálatán, amelyeket Verő és Zorkóczy professzor irányított.  
 

 
38. Az ózdi kohászati Üzemek. A martin üzem nyolc lemezkéménye egy sorban 

 
Saját témáim legtöbbje a lángvágó és lánghegesztő berendezések, valamint a hegesz-
tőanyagok vizsgálatát, fejlesztését szolgálta. A mun-
káim hasznát bizonyosan meghaladta a tapasztalatok 
értéke, amelyeket ebben az időszakban megszerez-
tem.  
1962-ben Zorkóczy professzor úr engedélyével 
Rittinger Jánossal együtt megkezdtük hegesztő 
szakmérnöki tanulmányainkat Miskolcon. Ugyanek-
kor jelentkezett a Hegesztési Osztály több munka-
társa: Szunyogh László, Györgyi Ferenc, Kálmán 
György, Varga Oszkár. Tanulmányaim során csak 
jeles vizsgaeredményem volt. Diplomatervet – inté-
zeti munkám miatt –nem készítettem. Évfolyamtár-
saim többsége igen, amire az egyetem szabályzata 
alapján doktori címet kaptak. 

39. Hegesztő szakmérnöki oklevelem 
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Új világ nyílik meg előttünk azzal, ha átlépjük az országhatárt. Igaz ez mást és mást 

jelent a társaságtól függően. Az első önálló –vagy szűk körű – külföldi út maradandó. 

Így voltál ezzel Te is? 

 

 

Dicsérni nem akarlak, de visszagondolva azt hiszem, van némi igazad. 1963-ban 

jártam először külföldön. A SZOT szervezett utazást Moszkvába és Lembergbe az 

autóbuszgyártás tanulmányozására. Sokkal okosabb nem 

lettem, viszont egy étteremben megismerkedtem Váljával, 

akivel sokáig leveleztem oroszul. 1964-ben a VASKUT- 

ZIS együttműködés keretében jártam Halleban és 

Warnemündében Rittinger Jánossal és Varga Oszkárral. 

Ebből az utazásból szakmailag is profitáltam, és itt 

ismerkedtem meg – ugyancsak egy étteremben – 

Krisztával, amit évekig tartó levelezés követett. Itthoni 

lányismerőseimet nem említem, mert nem szeretném őket 

kompromittálni. 

40. Portrém 1962-ben 

1964-ben beléptem a GTE-be, így hozzájutottam a 

munkámhoz szükséges szakmai információkhoz, köztük az IIW dokumentumokhoz. 

De gyakran jártam a VASKUT, az OMK és a BME könyvtárába is. 

1965-ben átvizsgáltam a Dunai Vasmű martin kéményeit a feszültségkorróziós 

károsodás felvizsgálatára. Nyaktörő mutatvány volt, de fiatal voltam sportrepülő 

múlttal.  

41. A Dunai Vasmű martin kéményei 

1965-1966 években – másodállásban – 

tanársegéd voltam a Gillemot tanszéken. 

Megismerhettem kitűnő oktatókat, a 

tanszék szellemiségét, és elmélyíthettem 

ismereteimet a mechanikai technológia 

területén.  

1965-1966 években a Mérnöki Továbbképző Intézet szervezésében – Rittinger 

Jánossal, Szunyogh Lászlóval és Kálmán Györggyel – három féléves tanfolyamot 

tartottunk „a hegesztés korszerű módszerei és berendezései” címmel. Kérésre a 

tanfolyamot Győrben megismételtünk (1966–1967). Magánemberként 1966-ban 

hagytam el először az országot. Testvérem, Zsolt frissen vásárolt motorjával, a Vág 

völgyében jutottunk Zakopánéba, majd a Garam völgyében haza.  

A „nagypolitikában” 1962 volt a legforróbb év, november 23. és 28. között állt fenn 

a kubai rakétaválság. 1963. november 22.-én JFK merénylet áldozata lett Dallasban.  

1964-ben Brezsnyev váltja Hruscsovot a Szovjetunió élén. 1965-ben Dél-Vietnamban 

partra szállnak az első amerikai harcoló alakulatok, Romániában pedig Ceausescut 

választják meg az ország vezetőjének. 1966-ban az MSZMP IX. Kongresszusa dönt 

az új gazdasági mechanizmus bevezetéséről, amellyel megkezdődik a Kádár korszak 

hanyatlása. 



A szakma akkor fogad be igazán, amikor témavezető lehet a kutató. Ez maradéktala-
nul így van egy kutató intézetben. Márpedig munkahelyed, a VASKUT ez volt. Nálad 
mikor következett be mindez? 
 
 
1967-ben kaptam lehetőséget először központi (KGM) finanszírozású, távlati téma 
vezetésére (4-1-070/67-68), amelynek tárgya „szerkezeti acélok ívhegesztő anyagai-
nak hatása a varrat minőségére” volt. A témán – amely szorosan kapcsolódott 
Rittinger János első, a hőhatásövezet [HAZ] repedési feltételeinek kutatásával fog-
lalkozó, távlati témájához (4-1-060/66-67) – Jánossal közösen dolgoztunk. 
A HAZ repedésmentessége a szakaszenergia (Q /v) korlátozásával érhető el. A mini- 
mális szakaszenergia függ a vegyi összetételtől (C-egyenérték) és a kötés méreteitől. 
A technológia megfelelősége a varrat alatti keménység mérésével ellenőrizhető. 
Rittinger János kidolgozta az MSZ6280 acélszabvány mellékletét, és bevezette a 
Henry Granjon által megvalósított implant vizsgálatot. Györgyi Ferenc kezdemé-
nyezésére szabványba (MSZ 105-68) került a hegeszthetőség IIW definíciója, amely 
koncepcióváltást jelentett az acélfejlesztésben. E szerint a hegesztésnek – a kötés 
helyi tulajdonságait és az egész szerkezetet érintő hatását figyelembe véve –
alkalmasnak kell lennie a környezettől és az igénybevételtől függő követelmények 
elviselésére. 
A varratokkal szemben kettős követelményeket kell támasztani. Egyrészt biztosítani 
kell a hegeszthetőség IIW definíciójából származó követelményeket, másrészt a 
hegesztőanyag és technológia révén ki kell zárni a lokális alakváltozás lehetőségét. 
A hegesztőanyag és acélfejlesztés új koncepciója szerint elkezdtük „Az 52C, 52D és 
58C jelzésű szerkezeti acélok tulajdonságainak megismerése” című téma (4-1-
265/68-70) téma kidolgozását, amelyhez széleskörű támogatást kaptunk. A támoga-
tók között volt a KGM, a Dunai Vasmű, az ózdi Kohászati Üzemek, a Lenin Kohá-
szati Művek, a Magyar Vagon- és Gépgyár, a Kohászati Gyérépítő Vállalat. A téma 
eredményeiről készített beszámolónkat a Tudományos Tanács 1970-ben megvitatta, 
és nagyra értékelte.  
Az 1967-es év a családomban is 
változást hozott. Zsolt érettségi 
vizsgát tesz a Rádió-Televízió 
Szakközépiskolában, és munkába 
áll a Gépipari Elektromos Karban-
tartó Vállalatnál. 
 

 42. Zsolt magnót javít egy Gelka 
szervízben 

 
1967. jún. 5-10: Hatnapos Háború 
Izrael és négy arab ország (Egyiptom, Jordánia, Szíria, Irak) között. 1968: Románia 
megszünteti a Marosvásárhely központú, magyar autonóm tartományt. Merénylet az 
afroamerikai polgárjogi mozgalom vezetője, Martin Luther King ellen (április 4), és 
Robert Kennedy elnökjelölt ellen (június 5). Augusztus 20.-án a Varsói Szerződés 
csapatai bevonulnak Csehszlovákiába a „Prágai tavasz” leverésére. 
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Az 1969-es esztendő emlékezetes mindkettőnk szakmai életére a répcelaki 
katasztrófa miatt. Ami az egyéni benyomást mélyítette az nálad későbbi feleséged, 
nálam pedig a mérnöki diplomát jelentette. A könyv Rólad szól, így Te mesélj! 
 
 
Az Újév a hegesztett szerkezetek máig legnagyobb katasztrfájával köszöntött be 
Magyarországon. Január 2.-án a Répcelaki Szénsavtermelő Vállalat négy 
tárolótartályának egyike felrobbant, és ezzel közvetve kilenc ember halálát okozta. 
A felelősséget vizsgáló bíróság több szakértőt hallgatott meg, köztük a VASKUT 
által kiküldött szakértőt, Dr. Rittinger Jánost. Ő arra építette véleményét, hogy a 
tartály ridegen tört, ezért a robbanást azok a körülmények okozták, amelyek a 
tartályt rideg állapotba hozták. Ezzel szemben a többi 
szakértő a saját szakterületén vélte megtalálni a kiváltó 
okot.  

43. A répcelaki robbanás helyszíne  
 
A bíróság Dr. Rittinger véleményét fogadta el, ami 
bizonyítékul szolgált az „új Koncepció” helyességére 
is: a megoldást nem ott kell keresni ahol világos van, 
hanem ott, ahol a probléma bekövetkez(het)ett.  
1969-ben távozott az intézetből Molnár László a 
Hegesztési Osztály vezetője. Az intézet vezetése nem 
talált helyette alkalmas személyt, ezért a Hegesztési 
Osztályt feloszlatta. Dr. Rittinger János és jómagam az 
Acélmetallurgiai Osztályra kerültünk a műhellyel és az 
adminisztrációval együtt. A többi kutatót az 
Anyagvizsgálati Osztályra osztották be. 

Családi életemben viszont örömteli fordulat állt 
be. A Szarvas Pincében egy társaságban 
megismerkedtem Dr. Majthényi Piroskával, aki 
frissen végzett orvosként dolgozott az István 
Kórház Bőrgyógyászati Osztályán. Találko-
zásunk egy nagy szerelem, és boldog házasság 
kezdete volt. 
 
44. 1969 
karácso-
nya Ma-
mánál 
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Répcelaki katasztrófa – VASKUT kutatási eredményei – ridegtörés problémaköre 
munkahelyi vezetőmön, Romvári Pál professzoron át direkt módon jutott hozzám Így 
érzékelhettem, hogy amit csináltok, az a világ élvonalában van, pl. az „anyagkivá-
lasztás” területén. Mondanál erről néhány szót? 
 
 
A répcelaki katasztrófa okainak feltárása, továbbá a hasonló esetek elkerülése céljá-
ból az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt megbízta intézetünket az 1/4-2-035/70-
71 számú téma kidolgozásával, amelyet mind fontossága, mind szokatlanul nagy 
pénzügyi keretei miatt fokozott érdeklődés kísérte. 
Első tézisünk az volt, hogy a rideg viselkedés a szerkezeti – különösen a ferrites – 
acélok állapota, nem pedig tulajdonsága. Ma ez a tézis is Kolumbusz tojásának tű-
nik, ám 1970-ben az egyik Mechanikai Technológiai Tanszék tapasztalt oktatója 
szerint a rideg törés olyan mint az ónpestis: tapasztaljuk, de 
semmit nem tehetünk ellene. Második tézisünk az a feltétele-
zés volt, hogy a szerkezetek szívós-rideg viselkedésének 
határa kapcsolatban van valamely próbatest szívós-rideg 
átmenetével. Utóbbinak megnevezésére vezettük be a „rideg 
törési érzékenység” fogalmát. A kérdés az maradt, milyen 
vizsgálatot, és a próbatest mely tulajdonságát használjuk a 
rideg törési érzékenység mérésére.  

45. A répcelaki tartály darabjai a VASKUT-ban  

Megszületett harmadik tézisünk: a rideg törési érzékenység 
mérőszámának az ISO-V próbatest ütő vizsgálatával megha-
tározott „átmeneti hőmérséklet” (TTKV) kell tekinteni. 
Munkánk eredményeként megszületett a hegesztett nyomás-
tartó szerkezetek acélkiválasztási rendszere, amely a szerke-
zet minimális üzemi hőmérsékletét az átmeneti hőmérséklettől, valamint a szerkezet 
vastagságától és hőkezelési állapotától függően határozza meg. A répcelaki tartályok 
adatait az acélkiválasztási diagrammokban ábrázolva megállapítható, hogy a robba-
nást a feszültségmentesítés elhagyása okozta, nem pedig az acél alacsony szívóssága 
(ahogy azt az acélkiválasztási rendszer megszületése előtt feltételezték).  
Az acélkiválasztási rendszert széles körűen publikáltuk (külföldön is), amelynek 
nyomán Magyarországon ipari gyakorlattá vált, és máig őrzi a nyomástartó edények, 
csővezetékek és szerelvények biztonságát. Az egyetemeken is oktatták. Szerzőiknek 
– Jánosnak és nekem – számos elismerést hozott.  
El kell mondjam, hogy munkánkkal párhuzamosan születtek más acélkiválasztási 
módszerek is külföldön, de Magyarországon a mi rendszerünk vált gyakorlattá (ké-
sőbb kötelezővé: MSZ 13802). Magyarországi kutatások azonban egyéb módszerek-
kel (szakító vizsgálat, keménységmérés) is folytak, összehasonlító adatok híján 
azonban nem terjedtek el. Valószínű, hogy az eredmények szórása is nagyobb, mint 
az ütővizsgálaté, bár az utóbbinál is indokolt a matematikai statisztika alkalmazása. 
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A szakma „nemzetközi színpadára” feljutni mindig nehéz, ott maradni pedig huza-

mosabb ideig csak kitartó és eredményes munkával lehetséges. Számunkra – a „ke-

leti-blokk” képviselőinek, a KGST különböző szakbizottságaiban való részvétel jó 

előszobát jelentett. Igaz ehhez többnyire szükség volt az orosz nyelvtudásra. Ebben 

nekem szerencsém volt. Te – mint „angolos” hogyan csöppentél bele az „angolt” 

használók táborába? 

 

 

Vizsgálataink során az ütőmunka jelentős szórását kellett tudomásul vennünk, amely 

függ az acél és a hegesztőanyag fajtájától. Részletes elemzést végeztünk, melynek 

első jelentős megmérettetésére Angliában került sor. A brit hegesztési intézet (1970-

ig BWRA, azaz British Welding Research Association) konferenciát rendezett „Ad-

vences in Welding Processes” (újdonságok a hegesztési eljárásokban) címmel, ame-

lyen alkalmam nyílt beszámolni az ütővizsgálatok eredményének matematikai sta-

tisztikai kezelésére vonatkozó, 

saját kutatásainkról. A konfe-

renciát rendkívül elegáns kül-

sőségek mellett tartották Har-

rogate-ben, egy viktoriánus 

korabeli szállodában, a Ma-

jestic-ben. 

46. Hotel Majestic  

Szeretnék eldicsekedni egy 

érdekességgel. A díszvacsorán 

16 fős asztaloknál ültünk. A mi asztalunknál ült 15 angol, és a konferencia egyetlen 

magyar résztvevője. Valakinek az asztaltársaságban eszébe jutott fogadást javasolni 

arra, mennyi ideig tart majd a három bejelentett 

köszöntő beszéd (az angolok képtelenek meg-

állni, hogy ne fogadjanak valamire). Az étlap 

hátoldalán megtettük tétjeinket, majd a beszé-

dek elhangzása után kiderült, hogy én ismerem 

legjobban az angol szokásokat. Nem mellesleg, 

a nyereményem meghaladta a napidíjamat. 

47. Étlap hátoldala 

A konferencián megismerkedtem – többek 

mellett – Arthur A. Smith úrral, a BWRA mű-

szaki igazgatójával, akinek meghívására alkal-

mam nyílt meglátogatni az intézetet Abington 

Hall-ban, mintegy negyedórás autóútra a 

Cambridge egyetemi centrumtól. 



Egyetemi doktori disszertációm vizsgálatait nálatok a VASKUT-ban végeztem. Mint-
egy 1500 darab Charpy próbatestet ütöttem el -40 ÷ 20 0C hőmérsékleti interval-
lumban az általatok kialított rendszerű erő-idő diagramok regisztrálásával. Pestie-
sen szólva: nem semmi mindaz, amit megcsináltatok! Valóban világszínvonalú be-
rendezést raktátok össze! E téren mit csináltatok? 
 
 
Az angol hegesztési intézetbe Arthur vitt el saját autójával, sőt a hosszú úton nagy-
vonalú vendéglátását is élvezhettem. Az intézet laboratóriumaiban tett látogatások és 
beszélgetések pedig rendkívül hasznosnak bizonyultak, hiszen ebben az évben kezd-
tük el a hazai törésmechanikai kutatásokat, a BWRA pedig az európai törésmecha-
nikai kutatások Mekkája volt. Nagy élmény volt meglátogatni Cambridge, majd 
London (amely a legnagyobb újkori birodalom fővárosa volt) nevezetességeit. A 
National Gallery-ben egy teljes napot töltöttem. 
Saját vizsgálatainkat bemetszett és rezonancia fárasztógéppel berepesztett próbates-
tekkel kezdtük el. Dinamikus vizsgálatokat ütő próbatestekkel, statikus vizsgálatokat 
hasonló alakú – de részben nagyobb méretű – hajlító próbatestekkel végeztünk. Egy-
idejűleg elkezdtük a vizsgáló módszerek fejlesztését.  
Kénytelen vagyok megemlíteni, hogy eltérő véleményen voltunk példaképeim egyi-
kével, Gillemot professzor úrral. Szerintünk a törésmechanikai mérőszámokat repe-
dést tartalmazó próbatestekkel kell meghatározni, hiszen a törésmechanika a repedé-
sek (általában a síkbeli hibák) stabilitásának tudománya. Nem tartottuk indokoltnak 
a törésmechanikai anyagjellemzők spekulatív megközelítését bemetszett szakító 
próbatestek vizsgálatával, ami akkor a tanszéki kutatásokban általános volt. Profesz-
szor úr azonban a nagy embereket jellemző tárgyilagossággal fogadta a kezdő kuta-
tók álláspontját. Felkért opponensként a VASKUT Tudományos Tanácsa számára írt 
véleményében (1972) nagyra értékelte Dr. Rittinger Jánossal közös munkánkat. 
Miközben én a tudomány szikár tényeit tanulmányoztam, testvérem inkább a társa-
sághoz, a csillogáshoz, az ismert emberek barátságához vonzódott. Munkahelyet 
váltott, a filmgyárban helyez-
kedett el. Egyidejűleg a Bu-
dapesti Szórakoztatóipari 
Központ munkatársa lett, ahol 
riportokat készített fontos 
emberekkel. 
 
48. Riport a Bábolnai Állami 
Gazdaság vezérigazgatójával. 
 
Később saját vállalkozásban 
lemezbemutató műsorokat 
tartott. Állandó helyszíne volt 
a Rózsakert étterem a Columbus utcában, a Víg matróz étterem a Szent István kőr-
úton, és nyaranta különböző helyeken szerepelt a Balaton mellett. Védjegye a „Csá-
kó-mákó diszkó” volt. Eszközeit saját maga fejlesztette, amelyhez nagy segítségére 
voltak rádió-TV műszerészi szakismeretei. 
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Életünk egyik legjelentősebb eseménye házasságkötésünk napja, hiszen ekkor kettőzi 
meg önmagát mindkét résztvevő. Sokszor „mindhalálig”.  
 
 
Eljegyzésünk 1970. január 3.-án volt szűk családi körben. Esküvőnket a Szent István 
Bazilikában tartottuk július 25.-én.  

 
49. A „nagy nap” kezdete, és helyszíne 

50. Feleségemmel 

Istennek tetszhetett az esküvő, mert elállt az eső, amíg átsétáltunk a Gresham étter-
mébe az esküvői vacsorára. Igen, igazad van, együttlétünk „mindhalálig” tartott. 
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Egy ragyogó esküvő 1970. Július 25.-én a Bazilikában. Gondolom a nászutatokat is 

hasonlóra terveztétek. Nyár, szép idő, Balaton.  

 

 

Természetesen valami hasonló gondolatok keringtek fejünkben. A fiatalság egyik 

jellemzője az álmodozás, de – különösen az anyagiak miatt - időnként a realitás 

visszahúz a valóságba! A VASKUT rendelkezett egy üdülővel Aligán, amelyen 

négy faház állt. Pénztelenek lévén ide reméltünk nász-utazni. Esküvőnk előtt azon-

ban egy fizikai dolgozó bejelentkezett üdülésre, ezért a nászutunk kútba esett. Végül 

Siófokra mentünk, ahol lehetetlen körülmények között – de mégis boldogan –

töltöttünk két hetet. Csak azért meséltem el, mert jellemző volt az akkori viszonyok-

ra: a Párt a jól be-

vált „divida et im-

pera” szemléletre 

alapozta politikáját  

51. Piroska a nász-

utunkon, Siófokon 

A mézeshetek után 

édesanyám lakásá-

ban leltünk mene-

dékre. Próbálkoz-

tunk ugyan albérle-

tet szerezni, de kü-

lönböző okok miatt 

nem jártunk siker-

rel. Így anyám és 

öcsém közös szobá-

ba költözött, a másik szobát pedig átengedték nekünk. Később – mindannyiunk 

örömére – itt születtek meg a gyermekeink, így már hatan laktunk ugyanott. Meg-

jegyzem, hogy az egy főre jutó négyzetméter kevesebb volt annál, amit ma a jogvé-

dők a bűnözők számára követelnek a börtönökben. De még így is szerencsésebbek 

voltunk, mint a komfort nélküli albérletben lakó Rittinger János barátom és felesége 

Kati, mert bennünket szeretet vett körül.  

Szakmai tevékenységem fő iránya 1970-ben a varratokkal szembeni követelmények 

kidolgozása volt. Az átmeneti hőmérséklet meghatározására matematikai statisztikai 

mintavételi és számítási módszert dolgoztam ki, amely a TTKV várható értéke mel-

lett a konfidencia határokat is kijelölte. Az alapanyagnak a varratban való részvétele 

alapján hegesztési modelleket dolgoztam ki, amelynek vizsgálati eredményei lehető-

vé tették a hegesztőanyagok kiválasztását a TTKV alapján. Ez a technológia terve-

zésének szükséges, de nem elégséges feltétele volt. További feltételt – a Welding 

Institute (Cambridge) „wide plate” vizsgálatainak elemzésével – a varrat szilárdsá-

gára vonatkozóan fogalmaztam meg: a varrat rugalmassági határának meg kell ha-

ladnia az alapanyagét. Ellenkező esetben a szerkezetet érő bármely hatásból szárma-

zó alakváltozás a varratra koncentrálódik, ahol a fajlagos alakváltozás megha-

lad(hat)ja a varrat alakváltozó képességét. 
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Fiatal pályakezdőként sokat hallottam a titánnal ötvözött növelt szilárdságú acélok-

ról, mint a jövő szerkezeti anyagáról, amelyet sok területen alkalmazhatnak. Különö-

sen a hidaknál láttak benne perspektívát, hiszen így jóval könnyebbeket építhettek, 

sokkal kevesebb hegesztő anyagot kellett felhasználni és a szállítási költségek is csök-

kentek. Később elcsendesültek a hangok e típusú acél körül. Miért? 

  

 

Ipari megrendelésre vizsgálatokat végeztünk varratok repedési feltételeinek meghatá-

rozására. A megrendelés előzménye a győri közúti Rábahíd építésénél, 1968-ban ta-

pasztalt káreset volt, ahol a fedettívű hegesztési varratok mágneses repedésvizsgálata 

– meglepetésre – folytonos repedést tárt fel. 3,5 km varratot ki kellett köszörülni, és 

bevont elektródával újra kellett hegeszteni. 1971-ben kaptunk megbízást az okok fel-

tárására, és a hasonló esetek elkerülését biztosító technológiai feltételek kidolgozásá-

ra. Első lépés a terminológia megváltoztatása volt. A hideg és a meleg repedések he-

lyett bevezettük az átalakulási és a kristályosodási repedések megnevezést. Az átala-

kulási repedések kiváltó oka rideg szövetelemek keletkezése az ausztenitből, a kristá-

lyosodási repedéseké pedig a szennyező elemek dúsulása a dermedő folyadékban. 

Következésképpen az átalakulási és a kristályosodási repedés megelőzése eltérő tech-

nológiai szabályozást igényel. Kristályosodási repedésekre a varratban kell számítani, 

amelynek tulajdonságait az acélok mellett a hegesztőanyagok is befolyásolják.  

A varratok szilárdságára nézve a titán hatására végzett vizsgálatainkat szeretném 

megemlíteni. A VASKUT még 1953-ban kezdte meg az MTA 50 jelű, (mangánnal, 

titánnal és alumíniummal ötvözött) acél kifejlesztését annak reményében, hogy a le-

mezek normalizálása elhagyható lesz. A Lőrinci Hengerműben ugyanis vastag leme-

zek normalizálására nem volt lehetőség. Érdemes itt szólni az autokratikus iparirányí-

tás azon visszásságáról, hogy esetenként a követelményeket igazítják a lehetőségek-

hez, és nem a lehetőségeket teremtik meg a követelmények kielégítésére. Ugyanez 

történt a BKG gyártású répcelaki tartályok esetén, amelynek következményei nem 

maradtak el. A BME szabadalma alapján az SKÜ gyártotta a VTi 1 és VTi 2 jelű hu-

zalokat védőgázos hegesztéshez. Saját vizsgálataink a titán kedvezőtlen hatását mutat-

ták, amit – élénk hazai tilta-

kozás ellenére – alkalmunk 

nyílt bemutatni az IIW 

stockholmi közgyűlésén 

(XII-B-98-71). Ez volt az 

első magyar IIW dokumen-

tum  

52. Az IIW közgyűlés rész-

vevői számára rendezett 

fogadás helyszíne, a város-

háza 

Tóth Károly felvételt nyer a 

VASKUT-ba, és csatlakozik 

a Hegesztési Csoporthoz. 

Ami pedig a történelmet 

illeti; Rákosi meghal száműzetésben (itthon, titokban temetik el). Kelet Pakisztánban 

(amely 1947-ben független lett Indiától Bengália néven) megalakul Bangladesh. 



Fiatalkorunk feladatai: beilleszkedés a szakmába, házasságkötés, otthonteremtés, 
gyermekvállalás. Ha ezeket megtesszük, máris középkorúak vagyunk és ősz hajszála-
kat is találhatunk fejünkön. Eddig hallottunk a szakmába való beilleszkedésedről és 
a nősülésről. Mondanál valamit a hogyan - továbbiról? 
 
 
Talán igazad is van a négy említett főbb élettevékenységről, a szakma - házasság- 
otthon - gyermek kérdéskörről, de ezek nem elkülönült feladatai életünknek, hanem 
többnyire párhuzamosan futnak és csupán tartalmuk alakul át életünk során. Legfel-
jebb már-más hangsúllyal jelentkeznek. Számomra a legfontosabb esemény kisba-

bánk születése volt 1971. július 
13.-án, akinek feleségem – min-
den tiltakozásom ellenére – az 
én nevemet adta. 
 
53. Attila a svéd kacsával nyolc 
hónapos korában 
 
Szakmai tevékenységem egyik 
eredménye a „Mérési eljárás és 
mérőberendezés rövid ívű he-
gesztés paramétereinek beállítá-

sára és az áramforrás minőségének megállapítására” tárgyú szolgálati szabadalom, 
amelynek tulajdonosa a VASKUT, feltalálója Fehérvári Attila, OTH (Országos Ta-
lálmányi Hivatal) lajstromszáma 164 536 volt. A találmány hegesztő áramforrások 
fejlesztéséhez végzett vizsgálataim eredménye alapján született, amelyeket 1967 és 
1969 között végeztem a VBKM (Villamos Berendezés és Készülék Művek) 
8.sz.gyára és a VISZÉK (Villamos Szolgáltató és Kereskedelmi KTSZ) megbízásá-
ból. Előbbi az SCH 250 U és az SCH 340 áramforrás, utóbbi a HEGA-CO2 és 
VISZÉK Slope Control áramforrás statikus és dinamikus jellemzőinek, valamint 
hegesztéstechnológiai tulajdonságainak meghatározására irányult. A szabadalom 
hasznosítási jogát megvásárolta a Tolnai Műszeripari Szövetkezet (Szekszárd), és 
ennek alapján gyártotta a MIGÉRT által forgalmazott Welding Tester készüléket. 

 
54. A welding tester 
 
A szabadalom értékesítéséből szár-
mazó jövedelem jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy beléphessünk egy 
társasházépítő közösségébe. Hama-
rosan megvásároltuk első autónkat 
(Polski Fiat 125) ami nagy segítség 
volt a házilagos kivitelezésű társas-

ház építkezésének szervezéséhez. A ház négy év alatt felépült, és beköltözhettünk a 
Szépvölgyi út melletti saját otthonunkba. Ott nőttek fel a gyerekeink, és ott éltük le 
feleségemmel egész további életünket. 
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Emlékeim szerint Rittinger Jánossal együtt aktív tagjai voltatok a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesületnek is. János még elnöke is volt, igaz már nem éppen fiatal korában. 
Mikor adatott meg neked először, hogy GTE kiküldetésben gyönyörködhess az akkor 
még Leningrád, ma pedig Szentpétervár nevet viselő, igazán gyönyörű és történelmi 
városban? 
 
 
1972. februárban az IIW-XII. Bizottsága Budapesten, a Gellért szállóban tartotta 
évközi ülését, ahol először ismertettük a „B” kiegyenlítési tényező fogalmát (XII-B-
109-72), amelyet a titán hatására vonatkozó Welding Institute eredmények, és a 
Stockholmban ismertetett saját eredmények közötti látszólagos ellentmondás felol-
dására dolgoztunk ki.  
1972. júniusban GTE kiküldetésben Leningrádba utaztam. Utazásom viszonozta a 
leningrádi testvérintézet igazgatójának látogatását Budapesten, ahol aláírták a két 
intézmény együttműködését. Leningrádban részt vehettem egy konferencián, ame-
lyen a hegesztési hibák hatásának újdonságait vitatták meg. Helyszíni felkérésre 
előadást is tartottam. A pazar vendéglátáson túl a fogadó intézmény figyelmességé-
ből egy Volga gépkocsi és egy sofőr is rendelkezésemre állt, így szabadidőmben 
végiglátogathattam Leningrád nevezetességeit, és a környéken épült cári palotákat. 

Felejthetetlen élmé-
nyekkel lettem gaz-
dagabb, főleg az 
Ermitázs megtekinté-
se révén.  
 
55. A Téli Palota, az 

Admiralitás és az 
Izsák Székesegyház 

 
 

      
56. Peterhof és a Katalin Palota Carszkoje Szeloban (Puskinban) 

Amerikában a Washington Post által feltárt Watergate botrány volt a szenzáció, 
amelynek következményeként 1974-ben Nixon elnök lemondásra kényszerült. Eu-
rópában a túszdráma zaklatta fel a közvéleményt szeptemberben, a müncheni olim-
pián. 
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Az 1970-es esztendők nálam nagyon jól indultak. Romvári professzor úr, a főnököm 
kandidátusi értekezését Moszkvában védte meg sikeresen. Disszertációját oroszul 
írta, így nyelvi problémája nem volt. Volt viszont nekem, akinek el kellett olvasni 
mindezt. Kínlódásom nem igen lehet egyszerű szavakkal kifejezni. Végül látván 
igyekezetemet „bedobott a mély vízbe”. Rám bízta annak a KGST témának 
adminisztratív összefogását és koordinálását, amelynek hazánk részéről ő volt a 
vezetője. Ennek kapcsán sokszor ültünk azonos oldalon együtt veled is. 

 
 

1973-ban megszületett a KGST országok Hegesztési Egyezménye (1-13). Én 
képviseltem Magyarországot az 1-13-12. (hegeszthetőség) téma első szakértői 
értekezleteken (NKSZ) februárban a VUZ-ban, ahol megismerkedtem nemzetközi 
hírű szlovák kutatókkal, akikkel a későbbiekben közösen is dolgoztam. Köztük 
volt Ivan Hrivnak, Karol Kálna, Jan Vrbensky. Még ugyanebben az évben részt 
vettem az 1-13-14 (hegesztőanyagok) téma szakértői értekezletén 
Csehszlovákiában. A szakértői értekezleteken valamennyi tagország ismertette saját 
helyzetét és terveit, amely alapul szolgált a közös munkaterv kidolgozásához. 
Júniusban Szőke László, a VASKUT igazgatóhelyettese szemináriumot szervezett 
Kapfenbergbe, ahol – a későbbi együttműködés érdekében – intézetünk eredményeit 
szándékozott megismertetni a BÖHLER szakembereivel. Ő maga egy acélgyártásban 
alkalmazott módszer, a pelletezés terén elért eredményeiről tartott előadást 
kohómérnökök számára. A hegesztőmérnökök előtt Rittinger János a hegeszthetőség, 
jómagam a hegesztőanyagok fejlesztésére és alkalmazásának elősegítésére végzett 
munkánkról számoltunk be. Megismertünk fiatal, később nevessé vált hegesztő 
szakembereket, akik segítették Erich Folkhard professzort „Welding metallurgy of 
stainless steels” című, máig korszerű könyvének megírásában. Köztük volt Günther 
Rabensteiner, Ernst Perteneder, Heinz Schabereiter, Josef Tösch. 
A szeminárium idejére a város fölé 
emelkedő dombon épült, románkori 
várkastélyban helyeztek el bennünket, 
ami akkor szállodaként működött (57. 
kép). 

 
57. Oberkapfenberg XIII. században 

épült vára 
 

Szeptemberben részt vettem az IIW 
düsseldorfi közgyűlésén, ahol a XII. 
Bizottság tudomásul vette a „B” 
kiegyenlítési tényező bevezetésére tett 
javaslatunkat, de további aktivitás nem 
történt. (Megjegyzem itthon változatlanul folyt a szabadalommal védett, titános 
huzalok gyártása). 
Délkelet-Ázsiában 1973 a kommunizmus térnyerésének éve volt. Március 29.-én az 
USA kivonul Vietnamból, két év múlva elesett Saigon. Kambodzsában a Pol Pot 
vezette vörös khmerek rendeztek iszonyatos népirtást. Európa az ír terrorszervezet 
(IRA), és a katalán terrorszervezet (ETA) robbantásaitól volt hangos. 
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Emlékeim szerint Turi Aladár vezetése alatt újjáéledt a VASKUT Hegesztési Osztá-
lya és személyi állománya is bővült. Hogy is volt ez pontosan? 
 
 
Dr. Turi Aladár – sokéves KGST szolgálat után – visszatért Magyarországra, hogy 
tudományos munkát végezzen. A VASKUT-ra esett a választása (amiben része lehe-
tett János barátommal végzett munkánk eredményességének) ezért visszaállították a 
Hegesztési Osztályt Dr. Turi Aladár vezetésével, aki osztályán belül három csopor-
tot hozott létre: 

Acélok    Dr. Rittinger János vezetésével   
 Hegesztőanyagok Fehérvári Attila vezetésével   
 Korrózióálló anyagok Dr. Szunyogh László vezetésével. 
Felvételt nyert a VASKUT-ba Kern Ferenc és neje Olga, akik a Szovjetunióban 
végzett mérnökök voltak, majd Udvardi Tibor (június 1.-én, Beck András ajánlásá-
val). Feri az „acélok” csoportba került Tóth Karcsi mellé, Olga és Tibor pedig a 
„hegesztőanyag” csoportba. 
Az osztály fő tevékenysége a hegesztőanyaggyártás rekonstrukciójának támogatása 
volt. A rekonstrukció szükségességére a „hegesztőanyag ellátás helyzete” tárgyú 
GTE tanulmány hívta fel a figyelmet, amelyet egy Beck András által vezetett mun-
kacsoport – ennek tagja voltam – készített 1968-ban. A feladatokat a 4-1-520/74-77 
számú, Dr. Turi Aladár által vezetett téma határozta meg, amelynek kidolgozásában 
velem együtt a „Hegesztőanyagok” csoport valamennyi munkatársa részt vett. Mun-
kánk segítségével valósult meg a védőgázos huzalok gyártása az SKÜ-ben ESAB 
technológiával, a porbeles huzalok gyártása az SKÜ-ben szovjet technológiával, a 
bevont elektródák és fedőporok gyártása a CSMF Móri gyárában ESAB technológi-
ával. Vizsgáló módszereket valósítottunk meg a hegesztőanyagok technológiai tulaj-
donságainak meghatározására: Diffúzióképes hidrogéntartalom mérése és hatása 
(korrigált előmelegítési hőmérséklet), melegrepedés vizsgálatok (saját és LTP). 
Eredményeket értünk el a fémszórás területén. Technológiát dolgoztunk ki papírgyá-
ri hengerek felületének „in situ” felújítására. 
A VASKUT létrehozott egy gyártóbázist is felrakó-hegesztő csőelektródák gyártásá-
ra Ungvárszky Miklós vezetésével Tarján Hedvig, Szegedi Géza és Bodor Albert 
részvételével. Dr. Kálmán György vezetésével az Anyagvizsgálati Osztályon is dol-
goztak hegesztés tárgyú témákon. 
A hegesztésben a legnagyobb esemény IIW Budapesti közgyűlésének megszervezé-
se és lebonyolítása volt. Az előkészítést Gillemot professzor úr irányította, akit az 
IIW erre az időre alelnökké választott. A szervező Bizottság munkájában aktívan 
vettem részt. A VASKUT együttműködési szerződést kötött a csehszlovák Hegesz-
tési Kutató Intézettel (VUZ, Pozsony) és a csehszlovák Vasipari Kutató Intézettel 
(VZKG, Ostrava). Mindkét eseményen szakértőként voltam jelen. Csatlakoztunk a 
KGST Hegesztési Egyezmény 1.13.7. témájának munkájához, részt vettem a 
Vamberki szakértői értekezleten.  
Február 13.-án a Nobel díjas Szolzsenyicint kiutasítják a Szovjetunióból (magányo-
san élt Amerikában). Április 6.-án az ABBA megnyeri az Eurovíziós dalfesztivált 
Július 20.-án Törökország megszállja Ciprus északi részét. 
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Turi Aladár személyével erősödtek mozgási lehetőségeitek a Szovjetunióban, hiszen 
KGST szervezetében hosszabb időt töltött és bővebb ismeretségi körre tehetett szert. 
Az IIW hazai képviseletét pedig alapvetően Gillemot professzor úr és környezete 
fémjelezte. A VASKUT hegesztési Osztályának munkatársai – köztük Te is – így 
mindkét szervezetben tágabb lehetőséghez jutottatok. Kiemelnél ezek közül egy-két 
maradandó emléket? 
 
 
Örömmel, hiszen kiküldetésben olyan helyekre juthattam el, amelyeket „földi halan-
dóként” nem feltétlenül látogathattam volna meg. Így 1975 év elején, mindjárt janu-
árban részt vettünk Dr. Konkoly Tiborral az IIW XII Bizottság évközi ülésén Geno-
vában, ami a hegesztőanyag-gyártás 
rekonstrukciójában végzett munkám-
hoz nagy segítséget jelentett. 
 
58. Szállodánk a tenger partján Ge-

novában 
 
A hegesztőanyag-gyártás rekonstruk-
cióját szolgálta egy hosszabb utazás 
is a június 1. és 19. között a Szovjet-
unióban, Dr Turi Aladár és salgótarjáni kollégák társaságában, a porbeles huzalgyár-
tás eszközeinek és technológiájának tanulmányozására. Utazásunk állomásai Kiev, 

Makajevka, Alma Ata és Moszk-
va voltak. 
 
59. Medeo sportcentrum Alma 
Ata mellett, 2000 m magasság-
ban, a Tien-san 7000 m fölötti 

csúcsainak közelében (itt készül-
tek a szovjet sportolók a téli 

olimpiákra) 
 
Az új hazai hegesztő anyagok 

választékának kialakításánál (4-2-865/75-77) technológiai tulajdonságait (huzal 
kigyűrődés, ívstabilitás, hegfürdő és salak kezelhetősége...) is figyelembe vettük. A 
munkában „A VASKUT koordinációjával” részt vettek az iparvállalatok és egyéb 
kutatóhelyek szakértői is. A VASKUT-ban folytattuk a törésmechanikai vizsgálatok 
eszközeinek fejlesztését, amelynek új eredményeiről Pozsonyban, egy közös VUZ-
VASKUT szemináriumon előadást tartottam „Evaluation of fracture mechanics 
tests and their practical application” címmel. 
Február 11.-én hivatalba lépett Margaret Thacher kormánya. Március 20.-án a Pol 
Pot vezette vörös khmerek hatalomra kerülnek Kambodzsában, és kommunista ideo-
lógiájuk nevében iszonyatos népírtást rendeztek. Április 4.-én Paul Allen és Bill 
Gates megalapítja a Microsoft céget. Április 30.-án az Észak-Vietnami hadsereg 
elfoglalja Szaigont (ma Ho Chi Minh város), ezzel véget ér az indokínai háború.  
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A mikroötvözött acélok fejlesztése és hegesztett szerkezetekben történő alkalmazása 
területén a VASKUT ténylegesen maradandót alkotott. Erre a világ szakembergár-
dája is felfigyelt. E „fényből” milyen sugarak értek személy szerint téged? 
 
 
Az Union Carbidge Co. nemzetközi szimpóziumot szervezett a mikro-ötvözött acé-
lok gyártásának és felhasználásának elősegítésére azzal a felajánlással, hogy az elő-
adók költségeit a rendezvény bevételéből fedezik. Beküldtünk egy előadást „The 
influence of microalloying elements on the toughness of steels in welded structures” 
címmel, amit felvettek a szimpózium programjába. Így jutottunk ki – a VASKUT-
ból, és a hegesztést művelő magyar kutatók köréből elsőként – az Egyesült Álla-
mokba. A szimpóziumot az Americana Hotelben (Washington DC) tartották 1975. 
október 1-3. között. A hatalmas előadóteremben sok száz résztvevő ült, közöttük 
fehér boxokban francia, német és orosz szinkron tolmácsok. Velük szemben az elő-

adók (60.kép). 

 
60. A „tulaj-
donságok” 
szekció kilenc 
előadója vála-
szol a résztve-
vők kérdéseire 
(balról a ne-
gyedik Fehér-
vári Attila) 
 
A szimpózium 
résztvevői szá-
mára kulturális 

programokat is szerveztek. Elvittek bennünket Washington farmjához Mount 
Vernonba, élvezhettünk egy balett 
előadást a Kennedy Centerben.  
 
61. Hajókirándulás Washington 
farmjához Mount Vernonba a 
Potomac folyón 
 
Szabad időnkben – ilyen is volt – 

jártuk a várost. Jártunk a Fehér Házban is, 
ahová ma már – biztonsági okból – nem 
engednek be látogatókat.  
 

62. Látogatás a Fehér Házban: az elnök 
dolgozószobája, az ovális iroda 
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Washington az Washington, de New York a felhőkarcolók városa. Aki Washington-
ban jár, az nem hagyhatja ki a „skyscrapers” városát. Gondolom ezzel ti is így vol-
tatok? 
 
 
A nagy alma minden amerikai számára New Yorkot jelenti, ahol Washingtonba 
utazva, majd onnan hazautazva alkalmunk volt egy-egy napot eltölteni. Ki is hasz-
náltuk, bejártuk Manhattant a Szabadság szobortól Harlemig. Mivel előttünk sem a 
VASKUT munkatársai, sem a hegesztési szakma képviselői nem jártak az Egyesült 
Államokban, élményeink szenzációszámba mentek. Vetítettképes előadásunkra töb-
ben jöttek el, mint az állami ünnepségekre.  
New Yorkban együtt volt jelen a csillogás és a nyomor (Harlemben néha féltem). A 
63. képen a belváros látható a World Trade Center ikertornyaival. Én még láttam, 
jártam is bennük. Itt értettem meg – Manhattan térképére nézve – hogy a belváros 
angol neve miért downtown.  

63. A belváros 
A 64. ábrán a Szent Patrik katedrális monumentális épülete látható, amint eltörpül a 

felhőkarcolók között. A 65. kép a Time Square, 
amely sohasem alszik. 

64. A Szent Patrik Katedrális  

 
65. A Time Square 1975-ben 
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Az Amerikában tartott „VASKUT”-as előadás érdekes – mondhatnám – fordulatos 
hatást váltott ki a szakmátokban. Hozzám Miskolcra csak a felharmonikusok jutottak 
el! Mi is volt ez?  
 
 
A Microalloying’75 szimpóziumon hatására a XII-B Albizottság 1976. januári év-
közi ülésén – amelyre meghívást kaptam – elhatározták egy nemzetközi kísérletso-
rozat elvégzését a B tényező érvényességének ellenőrzése, és hasznosítása céljából 
(3. alprogram). 
A 3. alprogram vezetését Magyarországnak ajánlották fel, amelyre – két okból is – 
Konkoly professzor tűnt alkalmasnak. Egyrészt vezetésével folyt a XII-B albizottság 
mikro-ötvözésre vonatkozó dokumentumainak összegyűjtése (4. sz. projekt), amely-
re a B tényező bevezetésére tett javaslatunkat (XII. évközi ülés Budapest, 1972) 
követően került sor. Másrészt, mint „rapporteur” lehetőséget látott arra, hogy min-
den közgyűlésen és évközi ülésen részt vegyen.   
A 3. alprogram céljára Japánban négy, különböző titán-tartalmú ikeradagból szár-
mazó huzalt gyártottak és küldtek el a résztvevő országoknak. A programban részt 
vett Franciaország (M. Bousquier), az NDK (Prof. G. Herden), az NSZK (H. 
Pomaska), Magyarország (Prof. T. Konkoly és A. Fehérvári), Japán (Prof. I. 
Masumoto és E. Tsunetomi), és az Egyesült Királyság (A. A. Smith). Később csat-

lakozott az Egyesült 
Államok. Mindmáig 
ez volt az egyetlen, 
nemzetközi együtt-
működéssel megva-
lósított IIW munka, 
amely magyar kuta-
tási eredményeken 
alapult. 
 
66. München bel-
városa, ahol az IIW 
program elkezdő-
dött 
 
Az első évközi ülé-

sen (München, 1976. január), magam is részt tudtam venni, a másodikon (Lisszabon, 
1977.január) – amely a Microalloying’75 előadás (XII-B-231-77) vitáját tűzte napi-
rendre – azonban már nem. Részt vehettem viszont a koppenhágai közgyűlésen 
(1977. július) egy népes magyar küldöttség tagjaként, amelynek kiutazását a GTE 
szervezte. Két év múlva a Paton Intézetben volt az évközi ülés (Kijev, 1979. január), 
amelyre ugyancsak lehetőségem volt kijutni. Jártam a Lavrába. Mint hegesztéssel 
foglalkozó ember, érdeklődéssel figyeltem a világ első hegesztett hídját, amely Pa-
ton nevét viseli. A híd ilyen technológiával történő építésének az 1950-es évek 
eleján még N. Sz. Hruscsov biztosított „zöld utat”. A híd még most is áll, csupán 
lényegesen nagyobb terhelést kell elviselnie, mint az első átadásának időpontjában. 
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Az Amerikában tartott „VASKUT”-as előadás érdekes – mondhatnám – fordulatos 
hatást váltott ki a szakmátokban. Hozzám Miskolcra csak a felharmonikusok jutottak 
el! Mi is volt ez?  

A Microalloying’75 szimpóziumon hatására a XII-B Albizottság 1976. januári év-
közi ülésén – amelyre meghívást kaptam – elhatározták egy nemzetközi kísérletso-
rozat elvégzését a B tényező érvényességének ellenőrzése, és hasznosítása céljából 
(3. alprogram). 
A 3. alprogram vezetését Magyarországnak ajánlották fel, amelyre – két okból is – 
Konkoly professzor tűnt alkalmasnak. Egyrészt vezetésével folyt a XII-B albizottság 
mikro-ötvözésre vonatkozó dokumentumainak összegyűjtése (4. sz. projekt), amely-
re a B tényező bevezetésére tett javaslatunkat (XII. évközi ülés Budapest, 1972) 
követően került sor. Másrészt, mint „rapporteur” lehetőséget látott arra, hogy min-
den közgyűlésen és évközi ülésen részt vegyen.   
A 3. alprogram céljára Japánban négy, különböző titán-tartalmú ikeradagból szár-
mazó huzalt gyártottak és küldtek el a résztvevő országoknak. A programban részt 
vett Franciaország (M. Bousquier), az NDK (Prof. G. Herden), az NSZK (H. 
Pomaska), Magyarország (Prof. T. Konkoly és A. Fehérvári), Japán (Prof. I. 
Masumoto és E. Tsunetomi), és az Egyesült Királyság (A. A. Smith). Később csat-

lakozott az Egyesült 
Államok. Mindmáig 
ez volt az egyetlen, 
nemzetközi együtt-
működéssel megva-
lósított IIW munka, 
amely magyar kuta-
tási eredményeken 
alapult. 

66. München bel-
városa, ahol az IIW 
program elkezdő-
dött 

Az első évközi ülé-
sen (München, 1976. január), magam is részt tudtam venni, a másodikon (Lisszabon, 
1977.január) – amely a Microalloying’75 előadás (XII-B-231-77) vitáját tűzte napi-
rendre – azonban már nem. Részt vehettem viszont a koppenhágai közgyűlésen 
(1977. július) egy népes magyar küldöttség tagjaként, amelynek kiutazását a GTE 
szervezte. Két év múlva a Paton Intézetben volt az évközi ülés (Kijev, 1979. január), 
amelyre ugyancsak lehetőségem volt kijutni. Jártam a világhírű Lavra kolostorban 
és kazamatáiban. Mint hegesztéssel foglalkozó ember, érdeklődéssel figyeltem a 
világ első hegesztett hídját, amely Pa-ton nevét viseli. A híd ilyen technológiával 
történő építésének az 1950-es évek e le j án  még  N .  Sz .  Hruscsov biztosított 
„zöld utat”. A híd még most is áll, csupán lényegesen nagyobb terhelést kell 
elviselnie, mint az első átadásának időpontjában. 
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Ha jól érzékeltem, eljutottunk az 1976-os esztendőig. Életünk ilyen „első rohanó 
periódusában” mindig csak előre tekintünk és sohasem hátra. Azaz nem igen 
összegzünk, hanem csak a következő lépés megtételére koncentrálunk. Most, hogy 
könyved közepénél tartunk, szentségtörés lenne, ha a diplomád átvételétől számított 
idő történéseiről egy pillanatfeltételt nyújtanál a Tisztelt Olvasónak? 
 
 
Dr. Turi Aladár feljebb lépett a VASKUT ranglétráján, a Hegesztési Osztály élére 
pedig – az osztály munkatársai közül elsőként – Dr. Szunyogh Lászlót nevezték ki. 
Időszerű lett összefoglalni kutatói munkám néhány eseményét, amelyeket a 22-39. 
oldalon legfeljebb érintettem. 
A szamárlétra, amin felmásztam: 

• 1962. júl. 1.  tud. gyakornok.  
• 1963. jan. 1.  tud. segédmunkatárs. 
• 1965. júl. 1.  tud. munkatárs.  
• 1971. nov. 30. tud. főmunkatárs (besorolás kulcsszáma: 923). 
• 1972. nov. 28. tud. tanácsadó (besorolás kulcsszáma:922).  
• 1974. nov. 1. tud. csoportvezető megbízás.  

Oktatási munka: 
Főleg a BME Mechanikai Technológiai Tanszékén, és a GTE rendezvényein 
végeztem. 

 
 
70. A Gillemot Tanszék 
épülete  
 
 
 
 
 
 
 
 

Előadás felsőfokú tanfolyamokon: 
1965-1966. A hegesztés korszerű módszerei és berendezései. 3 félév (MTI) Bp. 
1966-1967. A hegesztés korszerű módszerei és berendezései. 3 félév (MTI) 
Győr. 1967. Védőgázos hegesztés technológiája, hegesztőgépek. 1 félév (GTE) 
Bp. 1968. Felrakó hegesztés. 1 félév (MTI) Bp.  
1969.   Felrakó hegesztés. 1 félév (MTI) Győr. 
1968-1969. Acélok hegeszthetősége, hegesztőanyagai. 2 félév (GTE) Bp. 
1968-1969. Hegesztéstechnológiák, hegesztőgépek. 2 félév (GTE) Bp.  
1970-1971. Szerkezeti acélok hegeszthetősége. 2 félév (MTI) Bp. 
1971-1972. Hegesztőanyagok. 2 félév (MTI) Bp.  
1972.  Törésmechanikai ismeretek. 1 félév (GTE) Bp. 
1973.  Korszerű ívhegesztőgépek. 1 félév (MTI) Bp.  
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Egy vérbeli kutató nem csupán oktat, hanem szakértői, közéleti szakmai tevékenysé-
get is folytat és lassan-lassan ismertté válik. Ez számomra nyilvánvaló, hiszen fél 
évszáda ismerlek. Milyen tevékenységekkel érted el a hazai elismertséget? 
 
 
Kutatás: 
1974  Összefüggés kidolgozása a törésmechanikai anyagjellemzők becslé-
  sére az ütővizsgálat átmeneti hőmérséklete alapján [64].  
1975  Móri Elektródagyár gyártmányválasztékának kialakítása. 
Szakértői tevékenység: 
1967-1981 Hivatásos szakértői nyilvántartásba vétel. Munkaügyi Minisztérium.
  Nyilvántartási szám: 2766/223–196 (1981-ben MÜM megszűnik) 

Szakterület: Hegesztés és anyagvizsgálat. 
Fontosabb szakértések: 
1968 Bugac-Szanki csővezeték törése (rendőrségi megbízás) 

 1972  Győri közúti Rába híd sarokvarrat repedéseinek oknyomozó
  vizsgálata. A vizsgálatok nyomán technológiai feltételek ki-
  dolgozása a varratok melegrepedésének elkerülésére. 

1972  Hivatásos szakértői engedély. KGM Igazgatási Főosztály.  
  Nyilvántartási szám: I–275 / 12.560/72. Érvényes: 1977. Aug. 30.
  Szakterület: Hegesztés, gépipari anyagvizsgálat.  

Közhasznú tevékeny-
ség. 
Aktívan részt vettem 
a GTE munkájában, 
melynek fő színhelye 
a METESZ székháza 
volt, amely 1907-ben 
épült Alpár Ignác 
tervei szerint a tőzsde 
számára, 1948.-évi 
megszűnéséig.  
 
71. A tőzsdepalota 
 
 

Tanulmányok:       
1963.05.26. A precíziós lángvágás feltételei. ÉPDOK tanulmány.   
  Kidolgozta: Fehérvári Attila és Róth András (ÁGTI).  
  Hasznosult a lángvágó készülékek és technológia fejlesztésénél. 
1968  A hegesztőanyag ellátás helyzete. GTE tanulmány.  
  Kidolgozta: Beck András, Fehérvári Attila és mások.   
  Hatására megindította a hegesztőanyag-gyártás rekonstrukciója. 
  A hegesztés helyzete. KGM tanulmány.    
  Kidolgozta: Kollár Imre vezetésével egy munkacsoport, amelynek
  munkájában részt vettem. 
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Biztosan kihagytad az olyan külföldi utak említését, amelyek emlékeidbe mélyen 
belevésődtek, csupán a gondolatmenetedet nem akartad megtörni. Szedd elő ezeket, 
röviden! 
 
 
Kezdő mérnökként külföldön: 
1964-1965 Első utunk az NDK Hegesztési Intézetébe (ZIS, Halle) vezetett, ahol több 

magyar szakember tett minősítő vizsgát (elősegítve ezzel magyar vállala-
tok külföldi tevé-
kenységét). Nekünk, 
a VASKUT fiatal ku-
tatóinak pedig lehető-
vé tette a nemzetközi 
tapasztalatszerzést. 

 
72. Rittinger Jánossal a 
Warnemünde-i hajó-
gyárban 1964-ben 

 
1966 Négyéves munkám 

eredményéből vásá-
roltam egy motorkerékpárt 17-éves testvérem számára, amellyel kirán-
dultunk Zakopánéba. 
Még ugyanebben az 
évben lehetőségem 
nyílt az első nyugati 
utazásra Bécsbe, egy 
bevásárló túrizmus 
keretében. 

 
73. A Schönbrunni palota kert-

jében 1966-ban 
 

1967 Ebben az évben már 
megkezdtem önálló 
kutatásaimat, de még 
egy utolsó látogatást 
tettünk a ZIS-be Já-
nossal és Varga Osz-
kárral, aki kitűnő né-
met nyelvtudása révén 
nagy segítségünkre 
volt. 

 
74. Varga Oszkárral a Branden-

burgi Kapunál 1967-ben  
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Eddig főleg az 1962-1973 közötti időszakról beszéltél. Azonban 1973 után is 
történtek olyan fontos események, mint a METESZ korszerű székházának felépülése, 
amelyet napjainkban bontottak le a Kossuth tér eredeti hangulatának visszaállítása 
végett. Mondanál néhány szót erről az időszakról?  
 
 
1973-ban létrejött a KGST Országok Hegesztési Egyezménye a szakterületen folyó 
kutatás-fejlesztés koordinálására. Jó dőntés volt, amelynek eredményeként sikerült 
számos szakmai és baráti ismerettséget kötni.  

 
75. Magyar küldöttség a 
KGST Hegesztési Egyezmény 
1-13.14 téma szakértői érte-
kezletén Várnában 1976. ok-
tóber 25-30.-án. (balról jobb-
ra: Fehérvári Attila, Kern 
Ferenc, Gyenes József, a Cse-
pel Elektródagyár kutatómér-
nöke)  
 
1974-ben felépült a METESZ 

új székháza a Kossuth Lajos téren, ahol számos hegesztési és anyagvizsgálati ren-
dezvényt tartottunk. 
 
76. METESZ székház a Kos-
suth téren (mellette az Orszá-
gos Találmányi Hivatal épü-
lete)  
 
1974-ben a „Gép” című folyó-
iratban Hegesztési Rovat in-
dult, (XXVI. évf. 1. sz.), 

amelynek egyik szerkesztője vol-
tam 
Az „OMK Lapszemle” számára 
két éven át referáltam az angol 
nyelvű hegesztési folyóiratokat. 
Az MSZH számára számos szab-
ványt dolgoztam ki, később – a 
rendszerváltásig – a Hegesztés 
Szakbizottság (412) elnöke voltam  
 
77. Díjátadás a GTE székházban 
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A Paksi Atomerőmű építkezése, majd üzembe helyezése alapvetően új lehetőségeket 
biztosított a VASKUT számára, különösen a Hegesztési Osztálynak. Hogyan és mi-
lyen feladatokkal kapcsolódtatok be az alapvetően új rendszerbe?  
 
 
Atomerőmű létesítését 1966-ban határozta el a kormányzat. A Szovjetunió 4 db 
VVER 440/V 213 nyomottvizes reaktorblokk szállítására tett ajánlatot. Az erőmű 
létesítésére és üzemeltetésére 1977-ben létrejött a Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV). 
A VASKUT – mint Vezető Tudományos Intézet – megbízást kapott arra, hogy el-
lenőrizze a technológiai berendezések gyártását és üzemelését. A PAV ilyen irányú 
tevékenységét – a VASKUT véleménye alapján – az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) engedélyezte. A VASKUT tevékenységét Dr. Szunyogh László, a Hegesztési 
Osztály vezetője koordinálta. Párhuzamosan folytak a hegesztési és törésmechanikai 
vizsgálatok. Alkalmam nyílt részt venni az IIW Koppenhágai közgyűlésén (1977. 
július 3-9). Jártam a Hamlet kastélyban, majd Gillemot prof. és Rittinger János tár-
saságában bejártuk a környéket is. 

  
78. Királyi gárda (Koppenhága) és Kronborg (Hamlet) kastély (Hesingör) 

Októberben tartottuk a KGST Hegesztési Egyezmény 1.13.7. téma szakértői értekez-
letét a bulgáriai Aranyhomok partszakasz egyik luxusszállodájában, novemberben 
pedig az Anyagvizsgálati Egyezmény 1-35.3. téma szekértői értekezletét Drezdában. 
Érdekes volt sétálni az 1945. februári terrorbombázás nyomait még őrző városban. 
A képzőművészetek iránti rajongásomat kiélhettem a Zwinger képtárában. Időmbe 
még a pillnitzi kastély meglátogatása is bele fért.  

79. Elba part 

50 
 



Emlékeim szerint az 1970-es évek végén indultak meg a VASKUT-ban az akusztikus 
emisszióhoz kötődő hazai kutatások. A KFKI „fizikus” háttere adta a „méréstechni-
kai” hátteret, a VASKUT – ill. alapvetően a Te személyed pedig az eredmények in-
terpretálásához szükséges törésmechanikai ismerethalmazt. Ez abban az időben 
nagyon jó „házasságnak” ígérkezett. 
 
 

Bulgária után Romániában rendez-
ték az 1-13-7. téma szakértői érte-
kezletét, amelyen képviselhettem 
Magyarországot (májusban). A 
színhely Herkulesfürdő volt, a 
Cserna patak völgyében. A patak-
mentén felfelé rátaláltam egy ma-
gyar nyelvű emléktáblára, amely 
Ferenc József és a szerb király 
találkozásának állít emléket. Re-
mélem, megvan még. 
 
80. Herkulesfürdő 1978-ban  
 
A KFKI Atomenergia Kutató Inté-
zet (AEKI) megbízásából meg-
kezdtem akusztikus emissziós 
vizsgálataimat repedések érzékelé-

sére. Moszkvában Romvári professzor mellett részt vehettem a Hegesztési Egyez-
mény Meghatalmazottak Tanácsa ülésén (decemberben). A KGST palotában lak-
tunk, ahonnan némi „Romvári féle” pálinka (amit Miskolcon, a tanszékén egyszerű-
en „Romvári-rettenetes-
ként” emlegettek) után kime-
részkedtünk a moszkvai -34 
Cº hőmérsékletű utcákra.  
 

 81. Az első AE vizsgálat a 
VASKUT-ban  

 
1978-ban Cyrus Vance visz-
szahozza a magyar királyi 
koronát Magyarországra. 
Vatikánban pápává választ-
ják II. János Pált. Magyaror-
szági látogatása alkalmából az ELTE díszdoktorrá avatja Mohamed Reza Pahlavi 
iráni sahot és feleségét. Guayanában egy szekta 900 hívője kollektív öngyilkosságot 
követ el. Rómában a „Vörös Brigádok” terrorszervezet meggyilkolja Aldo Morót. A 
NATO jóváhagyja a légi telepítésű megfigyelő és ellenőrző rendszer (AVACS) al-
kalmazását. 
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Életünk második „legzsúfoltabb periódusa” 40 éves korunk tájékán van. Az ok rela-
tíve egyszerű. Szakmánkban megtaláljuk helyünket, a család „rendben van”, életkö-
rülményein stabilizálódnak, nyelvismeretünk elmélyül, „megértünk” a nemzetközi 
színpadon történő szereplésre. Emlékeim szerint Te, ill. Rittinger Jánost is beleértve 
a 70-es évek végén Ti is ezt tettétek. Tévedek? 
 
 
Nem tévedsz! Január 15-21 között részt vettem az IIW Comm. XII. évközi ülésén, a 
Paton Intézetben (Kiev). Április 2-7. között részt vettem a „Welding and 
Fabrication in the Nuclear Industrie” konferencián Londonban, amelyen két témá-
ban (Varrat repedések és akusztikus emisszió) ismertettem a VASKUT eredményeit. 
A Baker Streeten laktam, szabad időmben meglátogattam a Sherlock Holmes múze-
umot és a Madame Tussaud panoptikumot. Május 20-25 között a Bergakademie 
(Freiberg) nyári iskolát szervezett, ahol János barátommal előadást tartottunk 
„Bruchmechanische Untersuchungen im Eisenforschungsinstitut” címmel 

(Siebenlehn). Az IIW Június 9-14. között 
tartotta évközi ülését Pozsonyban augusz-
tus 20-24. Között. Pilsenben és Prágában 
tárgyaltunk 150 CT próbatestek gyártásá-
ról és vizsgálatáról. Szeptember 3-9 kö-
zött Magdeburgban tartottuk az 1.35-3. 
téma szakértői értekezletét.  

82. Hegymászó a Jungfrau keleti olda-
lánál 

November 5-8. között részt vettem az 
IIW II. bizottságának szakértői értekezle-
tén Göteborgban. A rendező cég szíves-
ségéből megismerhettem az ESAB he-
gesztőgépgyárát Laxoban. November 28-

30 között tartottuk az 1-13.12. szakértői értekezletét Malackyban, ahol Jánossal kö-
zös előadást tartottunk.  
1978-ban engedélyezték a magyar állampolgárok három évenkénti utazását nyugati 
országokba, ezért július-augusztus hónapban autós túrára indultunk feleségemmel 
Ausztria-Svájc-Franciaország-NSZK útvonalon. Az autós - sátoros utazások a ké-
sőbbiekben – már a gyerekekkel 
együtt – szokásunkká váltak. A 81. 
és 82. kép ízelítő svájci túráinkból. 

83. Hegymászó a Matterhorn északi 
oldalán  

Khomeini ajatollah száműzetéséből 
visszatér Iránba, megalakul az Iráni 
Iszlám Köztársaság. A Szovjetunió 
bevonul Afganisztánba. 
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A „puha Kádári-korszak” akkor kezdődött, a mikor a „szabadon utazhatunk” felki-
áltással elindulhattunk a világ számos országába. Aki anyagilag ezt megtehette az el 
is indult. Ti is ezt tettétek, de gondolom nem csupán a „nagy hegyeket” néztétek 
meg. Mi volt a végcél, ahonnan visszafordultatok? 
 
 
A végcél Párizs volt, időnk nagy részét a városban és környékén töltöttük. Az ismert 

látványosságok mellett felke-
restük a kevésbé látogatott 
történelmi helyszíneket is.  
 
84. „Szörnyek” találkozója a 

Notre Dame tornyában 
 
Jártunk Chinonban, ahol a 
Szép Fülöp kivégeztette a 
templomos lovagok nagy-

mesterét (Jacques de Molay 1314), 
és VII. Károly Orleans ellen küldte 
a szüzet (Jeanne d’ Arc 1428), 
akinek máglyahalálán keresztül 
vezetett az út Franciaország egye-
sítéséhez.  
 

85. Párizs fölött az Eiffel torony 
erkélyén 

 
Az ismert történelmi helyszínek közül első volt a Versailles palota, ahonnan a Bour-
bonok egy évszázadon át meghatározták Európa sorsát. A palota kertjében szomorú-

an megcsodáltuk a gyönyörű Trianon kas-
télyt, ahol a „nagy háborút” lezáró békedik-
tátum, majd annak következményeként 
ezeréves hazánk feldarabolása megszületett. 
Megnéztük Napóleon síremlékét, aki Fran-
ciaországot a legnagyobb újkori biroda-
lommá tette. Nem maradt ki programunkból 
a Louvre múzeuma, és a bohémek otthona a 
Montmartre sem, amely a méltán világhírű-
vé vált festűk, szobrászok (és egyéb komé-
diások) gyűjtő helye volt. 

86. Chenonceaux kastély a Loire fölött 

Érdekes volt látni a francia-német (de in-
kább Habsburg) kertépítés csodáit, amelyek 
mintául szolgáltak a későbbi főúri kastélyok 
számára is.  
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Szakmai tevékenységünknek van egy nagy előnye; sok csodálatos helyre eljuthatunk 
és a nemzetközi elismertség lépcsőjén léphetünk is kisebbet-nagyobbat, de e mellett 
megcsodálhatjuk az emberiség alkotásait, a „csodákat”. Elmondanál ezek közül 
egyet? 
 
 
Az IIW közgyűlését Lisabonban tartották, amelyen alkalmam volt részt venni. A 
várost átjárja a nagy felfedezések korának levegője. Az Indiába vezető tengeri utat 
keresve Bartolomeu Diaz 1487-ben elérte a 
Jóreménység fokot (innen a neve)  

87. A Belém torony 
 
Kolumbusz genovai hajós a portugál királynak 
felajánlotta, hogy nyugat felé hajózva keresi meg az 
Indiába vezető utat. Diaz felfedezése miatt Kolumbuszt 
elutasították, ezért ő a spanyol királyoknak ajánlotta fel 
szolgálatait. Izabella támogatásával 1992-ben földet ért 
az „új világban”. További expedíciók során Közép- és 
Délamerika spanyol gyarmat, Spanyolország pedig – az 
Aztékok és a maják kifosztása révén – a világ 
leggazdagabb országa, V. Károly [1516-1556] a világ 
legnagyobb uralkodója lett. (testvére I. Ferdinand magyar király, fia II. Fülöp 
spanyol király lett). 1497-ben Vasco da Gama portugál hajós Afrika megkerülésével 
eljutott Indiába, miközben megszerezte Portugáliának Mozambikot. Portugál hajó 
először 1500-ban indult nyugat felé: Alvares Cabral megszerezte Portugáliának 
Braziliát. 1524-ben Vasco da Gama-t Indiába küldték alkirályának, de röviddel 
érkezése után meghalt. Emlékét őrzi a Belém torony, nevét a lisszaboni híd, 
nyughelyét a Jeromos kolostor.  Lisszabon mai életének központja a tengerparti főtér 
a diadalívvel és I. József lovasszobrával, amelyek a nagy földrengés (1755) utáni 
újjáépítésnek állítanak emléket. Látszik innen a mórok által épített (X. sz.) Szent 
György vár, a mórok kiűzése után épült Sé katedrális (XII. sz.), és az Alfama, ahol a 

mórok idején kialakult szűk utcákban zajlik a 
forgalom . A főtér közelében sok étterem 
üvegablakán friss rákok vonaglanak, 
amelyeket forró olajba mártva tálalnak. 
Kacérkodtam vele, de nem mertem 
megkóstolni.  
1980 világpolitikai eseményei: 1. Tito halála 
(május 4), 2. Farkas Bertalan űrutazása 
(május 27-június3), 3. a moszkvai olimpia 
(július 19-augusztus 3) bojkottja a nyugati 
országok által, a Szovjetunió afganisztáni 
bevonulása miatt, 4. sztrájk a Gdanszki 
Hajógyárban (augusztus), Lech Walesa neve 
ismertté válik. 
 
88. A Jeromos kolostor kapuja 
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Közhelynek számít, de igaz: egy kis ország nagyberuházása érzékelhető hatást gya-
korol az érintett tudományterület fejlődésére. Ilyen volt anno a Répcelakon bekövet-
kezett katasztrófa (1969. Január 2.), de ugyanezt idézte elő a Paksi Atomerőmű üze-
meltetési biztonsága is. Csupán mellékhatásként tekinthető az, hogy a VASKUT-nak 
ez anyagilag sem jött rosszul. Kérnélek, röviden foglald össze e projektet! 
 
 
Igazad van. 1981-ben a kormányzat elhatározta az A/11 projekt megvalósítását „Az 
atomerőmű biztonságos üzemelését szolgáló K+F feladatok” címmel. A projekt 
megszervezésére a KFKI-AEKI (Atomenergetikai Kutató Intézet) kapott megbízást 
Gyimesi Zoltán igazgató vezetésével. 
A projekt keretében a VASKUT feladata lett az A/11-4. számú, „Szilárdsági ellenőr-
zések és ismétlődő vizsgálatok a berendezések állapotának és becsült élettartamának 
meghatározására” című téma kidolgozása, amelynek előterjesztője majd koordináto-
ra Dr. Rittinger Jánost volt. (témaszám: 8-2-1632/81-85) 
Az 1. altéma célkitűzése „A primerköri nyomástartó rendszer szerkezeti  anyagában 
bekövetkező termikus öregedés és kisciklusúfáradás modellezett vizsgálata, vala-
mint a repedéskeletkezés helyének meghatározása”, vezetője Dr. Rittinger János 
volt. A 3. altéma célkitűzése pedig „Repedések stabilitásának vizsgálata a primerkö-
ri nyomástartó rendszer anyagaiban, és az eredmények adatbankjának létrehozása ” 
vezetője Dr. Rittinger János volt. Kidolgozásában részt vett Fehérvári Attila. 
A 4. altéma célkitűzése „Akusztikus emissziós vizsgálatok nyomástartó szerkeze-
tekben lévő hibák azonosítására és lokalizására, a primerköri nyomástartó rendszer 
vizsgálatának megbízható értékelése céljából”. Az altéma kidolgozásának vezetője a 
KFKI részéről Péter Attila, a VASKUT részéről Fehérvári Attila, volt. 
Az altéma megvalósításában részt vett a KFKI részéről Dr. Pellionisz Péter, Geréb 
János, Lafrankó Gábor, Kőmíves Ákos és Paár Ferenc, a VASKUT részéről pedig 
Dr. Rittinger János, Dr. Tóth Károly, Udvardi Tibor, Schwarczenberger Pál, Szántó 
László és Kovácsi István. A vizsgálatokról a Magyar Televízió filmet is forgatott, 
amelyet bemutatott a Delta című műsorában.  

 
89. ábra. A Paksi Atomerőmű primer- és szekunderköri berendezései (internetről) 

1981-ben részt vettem egy atomerőművi kutatásokat koordináló értekezleten 
Pilsenben, ahol tanulmányozhattam a reaktortartály gyártásának technológiáját és 
megtekinthettem a 8000 tonnás és 1000 tonnás szakítógépeket. 
1981-ben merényletet követtek el Reagan (március 30), és II. János Pál (május 13), 
ellen. Fellőtték a Columbia űrrepülőgépet (április 30), és definiálták az immunrend-
szert támadó daganatos betegséget (AIDS).  
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Hazánk történelmének egyik tragédiáját Trianon szimbolizálja. Generációk egyik 
vágya azon 2/3 országrész megtekintése, amelyet határok átlépésével érhettünk el. Ti 
mikor jutottatok el kultúránk bölcsőjébe, Erdélybe? 
 
 
1981 nyarán indultunk az első autós (Polski Fiat) túrára a gyerekekkel együtt. Az 
úticél nem is lehetett más, mint a magyar kultúra bölcsője: Erdély. Váradot Szent 
László király alapította a XI. században 
(1911-ben 91 %-ban magyar). Hozzá fűző-
dik a Tordai hasadék legendája, amit kisfia-
im – az Aranyos patakban játszva – tágra 
nyílt szemekkel hallgattak.  
 

90. A tordai hasadék 
 
Kolozsvárt Szent István tette megyeszék-
hellyé (1911-ben 91 %-ban magyar). A főté-
ren áll a Gyulafehérvári egyházmegye fő-
temploma (Szent Mihály templom), Mátyás 
király szobra (Fadrusz János alkotása) és 
szülőháza. Székelyföld volt a követkető 
állomásunk. Fővárosában, Marosvásárhe-
lyen (1911-ben 89 %-ban magyar) – szállo-
dai férőhely hiányában – egy kedves család 
hívott meg otthonába, akikkel évekig leve-
leztünk. Kirándultunk a Gyilkos Tóhoz és a 
Békás Szoroshoz, amelyen át a Gyilkos tó 
vizét elvezető Békás Patak elhagyja Erdélyt. 
Székelyföldről a Szent Anna Tó érintésével Brassóba - Orbán Balázs szerint Erdély 

déli részének legszebb városába – utaztunk. 
Rövid kirándulást tettünk a törcsvári kas-
télyba, amelyet a legenda Drakula váraként 
tart számon. 
Erdélyből Sinaia-ba, onnan Sumenen – ahol 
Kossuth négy hónapon át tartózkodott 
száműzetésben – a Napospartra utaztunk 
egy fürdőzésre a Fekete Tengerben. 
1981. szeptember: előadás VUHZ szeminá-
riumon (Dobra): acélok és hegesztőanyagok 
kompatibilitása [87]. 1981. október 21-23: 
előadás nemzetközi hajógyártási szimpózi-
umon (Rostock): Hegesztőanyagok kivá-
lasztása hajóépítő acélokhoz [89].  
 
91. A Békás szoros 
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Ismereteim szerint a VASKUT volt az a szervezet, amely a hazai iparban először 
valódi „iparosként” végezte az akusztikus emissziós méréssel összekötött törésme-
chanikai vizsgálatokat teljes méretű nyomástartó edényeken. Tévedek? 
  
 
Nem, emlékezeted kiváló! 1982 februárjában Százhalombattán, egy 100 m3-es, 
cseppfolyós PB gázt tároló gömbtartályon végeztünk akusztikus emissziós és törés-
mechanikai vizsgálatokat. A tartályt a Magyar Vagon és Gépgyár gyártotta 1966-

ban St 52.3 acélból. A tartály átmérője 
5760 mm, falvastagsága t = 22 mm 
volt. A tartály anyagának vegyi össze-
tétele 0,2C, 1,2Mn, folyáshatára 340-
380 MPa, szakító szilárdsága 510-550 
MPa volt. A szegmenseket fedettívű 
hegesztéssel párosították, majd bevont 
elektródával (EB 1) hegesztették össze. 
A fedettívű varratok az MVG-ben 
gyártott SiO2 alapú fedőporral és 2% 
Mn-tartalmú huzallal készültek. A 
tartály üzemi nyomása 20 bar, próba-
nyomása 25 bar volt. 
 
92. 100 m3-es gömbtartály vizsgálata 
 
A tartályba három műhibát preparál-
tunk: egyet az alapanyagba, egyet a 
varratba, egyet a varratra merőlegesen. 

A műhibák mélysége a = 13 mm (a/t = 0,59) volt. Mértük a repedés kinyílását, és az 
akusztikus emisszió jellemzőit. Aktív üzemterületen dolgoztunk, ezért 20,5 bar ma-
ximális terhelésre kaptunk engedélyt. 
Az eredményének kiértékelése céljából 
anyagvizsgálatot végeztünk három 
ponton hajlított (TPB) próbatestekkel, 
50 tonnás Instron szakítógépen. Mértük 
a repedés kinyílását a CTOD meghatá-
rozása, a próbatest lehajlását a J-
integrál meghatározása céljából, és az 
akusztikus emisszió jellemzőit. Az 
A/11-4.3. altémában létrehoztunk esz-
közöket a statikus és dinamikus törés-
mechanikai vizsgálatokhoz -196-300 
Cº hőmérséklet tartományban, és ör-
vényáramos vizsgáló módszert repedés 
terjedés érzékelésére. 
 

93. 20 TPB próbatest vizsgálata 
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Kifejezetten előremutató volt – és nemzetközi szinten is érdeklődésre tartott számot, 
ahogyan az akusztikus emissziós vizsgálatok területén léptél „csapatoddal” közösen. 
Mindez indult a próbatesteken végzett vizsgálatokkal, majd folytatódott a kazándo-
bokkal és a nyomástartó edényekkel. Melyiket emelnéd ki ezek közül először? 
 
 
1982. júniusában akusztikus emissziós és törésmechanikai vizsgálatokat végeztünk a 
Bánhidai Hőerőművi Thyssen AG által gyártott, 11 év után üzemen kívül helyezett, 
25 m3-es kazándobján. Ennek átmérője 1800 mm, falvastagsága 85 mm, anyagának 
vegyi összetétele 0,17C, 1,5Mn, 0,55Ni, 0,17V, 0,29Mo, folyáshatára 550-600 MPa, 
szakítószilárdsága 650-720 MPa volt.  

 
94. A bánhidai kazándob vizsgálat 
alatt  
 
A tartály palástjába öt különböző 
méretű műhibát preperáltunk a 
főfeszültségre merőlegesen, négyet az 
ejtőcsövek merevítő gallérja mellett. 
Mértük a hibák kinyílását, a hibák 
melletti feszültségek gradiensét, és a 
terhelés hatására kibocsátott jelek fő 
paramétereit 500 kHz frekvenciájú 

detektorokkal. (Következésképpen az „akusztikus” jelző megtévesztő. Gyermekko-
runkban fára mászva megijedtünk, ha az ág megrecsegett, jelezve hogy le fog törni. 
Esetünkben hasonló a helyzet, csak a jel frekvenciája nem a hallható tartományban 
van). A tartály terhelésénél lokalizáltuk a jelek forrását, és meghatároztuk fő para-
métereit: az események számát (∑E) és hosszát (∑O). A vizsgálatot a KFKI által 
ebben a témában kifejlesztett készülékkel végeztük..  

 
95. Bánhidai bunker a terhelés szabá-
lyozására és a jelek fogadására 
 
A Kaiser effektus miatt a méréseket 
több  terhelési ciklusban végeztük. A 
maximális terhelés 160 bar volt, 
amelynél a palástban 180 MPa 
gyűrűfeszültség ébred (a folyáshatár 
33%-a). A műhibák mellett kialakult 

képlékeny zóna alakját és méretét - a tartály szétvágása után – metallográfiai 
módszerrel meghatároztuk. 
A bánhidai méréseket megelőzően előadást tartottunk az előkészítő vizsgálatokról az 
Ingenieurhochschule (Zittau) által szervezett, 4. AE kollokviumon [90]. Szeptem-
berben Ljubljnában jártam a szlovén vasipari kutató intézettel való kapcsolat felvéte-
le céljából. A világesemények közül fontos esemény volt Falkland háború (április 2-
július 13), és Andropov hivatalba lépése Brezsnyev halála miatt (november 2).  
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Egyszer küldtél nekem egy képeslapot a „Sasfészek”-ről, Hitler – de főleg barátnője, 
majd a II. világháború közvetlen befejezése előtt felesége - Éva Braun kedvenc tar-
tózkodási helyéről. Az INTERNET adta lehetőségekkel élve kutatni kezdtem – külö-
nösen az utóbbiról készített filmsorozat kapcsán - de a képeslapnak nem jutottam 
nyomára. Kérlek, avasd be a Tisztelt Olvasót e képeslap történetében! 
 
 

1983 nyarán új nyugateurópai autós 
túrára indultunk barátaink (Piroska 
évfolyamtársai) családjával együtt. 
Nem bizonyult szerencsés ötletnek, 
mert gyakran más érdekelt bennün-
ket. Történelem iránti érdeklődésem 
miatt számomra érdekes volt a náci 
vezérek lebombázott – és mára vég-
legesen eltüntetett – házainak és 
alagútrendszerének bejárása Ober-
salzbergben (ahová nem jöttek ve-
lünk). 
 
96. 1945. április 25. előtt és után 
 
Az alagútrendszer Hitler, Göring és 
Bormann házát kötötte össze, 50 m 
mélyen a sziklába vájva. A felszínről 
lépcső vezetett a bunkerbe, ahol vas-
beton fal nyílásában egy géppuskával 
találta szemben magát a behatoló. A 
géppuskát megkerülve folytatódott a 
lépcsősor, szemben újabb géppuská-
val. Ez többször ismétlődött, amíg a 
behatoló leért a bunkerba.  

Bejártuk az osztrák, a svájci és a francia Alpokat a Côte d'Azurt és a Rivierát. Elő-
ször láttam Firenzét (a reneissance fővárosát), Rómát (ahová érkezését Goethe má-
sodik születésnapjának nevezte) és Velencét (a tengerek királynőjét). Reagan elnök 

– Teller Ede ösztönzésére – beje-
lenti a stratégiai védelmi kezde-
ményezés (SDI), más néven csil-
lagháborús programot (március 3) 
Bemutatják az István a király 
című rockoperát. Felavatják a 
Paksi Atomerőmű első reaktor-
blokkját (november 3). 
 
97. A monacoi kaszinónál és a 
velencei Szent Mark téren 
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Sokszor találkoztunk a VASKUT-ban. Egyik alkalommal hallgattam - egyébként 
jogos - panaszaitokat a hazai anyagvizsgáló gépparkkal kapcsolatban. Akkor éppen 
a megfelelő teherbírású szakítógépek hiányát emlegettétek. Mi is volt et? 

Ez a gond az atomerőműi kutatásoknál jelentkezett erősen. De erről majd később. 
1983-ban egy 18 m3-es, hengeres gáztároló tartályon végzett mérésekkel egészítet-
tük ki a nyomástartó edények akusztikus emissziós és törésmechanikai vizsgálatát. A 
tartályt – amelyet, és az OKGT bocsátott rendelkezésünkre – Bulitschek és tsa gyár-
totta 1942-ben lágyacélból (0,06C, 0,31Mn, 230 MPa folyáshatár, 360 MPa szakító 
szilárdság). A tartály átmérője 1500 mm, falvastagsága 19 mm volt. A tartály falába 

15 mm mély műhibákat preparáltunk. Mértük az 
AE jellemzőket, a műhibák kinyílását és a fe-
szültségi állapotot.  
A tartályvizsgálatok akusztikus emissziós vizsgá-
latainak kiértékeléséhez mértük a tartályok anya-
gának akusztikus emissziós aktivitását (∑E/cm3 
ill. ∑O/cm3) szakító próbatesttel, amelynek befo-
gó készülékében a külső zajokat elszigeteltük. 

98. Akusztikus emissziós aktivitás mérése

A reaktortartály anyagából készített 150 CT pró-
batestekkel – amelynek vastagsága közel azonos 
volt a reaktortartályéval – meghatároztuk a stabil 
repedés-terjedéssel szembeni ellenállást (R-

görbe). A méréseket – alkalmas hazai szakítógép hiányában, a Skoda segítőkészsége 
révén – Pilsenben végeztük. A 99. ábra próbatesteink 250 tonnás szakítógéppel tör-
ténő terhelését mutatja. A szakítógép mellett saját műszereink láthatók, amelyekkel 
az akusztikus emissziós, alakválto-
zási és örvényáramos jellemzőket 
rögzítettük.  

99. Reakortartály anyagának tö-
résmechanikai és akusztikus 

emissziós vizsgálata 150 CT próba-
testtel 

Májusban részt vettem a KGST 
Anyagvizsgálati Egyezmény speci-
alistáinak értekezletén (22K 03), 
amelyet Zselezna Rudában rendeztek. A helyszín gyönyörű környezetben, a Sumava 
nemzeti parkban van, ahol a német harcoló alakulatok 1945-ben utolsóként – a kapi-
tulációs okmány aláírása után két nappal – tették le a fegyvert. A néphit szerint náci 
kincseket süllyesztettek el a Černé Jezeroba. Sokáig keresték, de nem találtak sem-
mit. Októberben néhány napot szakmai céllal Karlovy Vary-ban töltöttem. 
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Az 1980-as évek közepén a mi generációnk egyik kedvenc kiránduló útvonala volt 
Prága-Drezda. Voltak olyan családok, akik vonattal hálókocsiban tették meg ezt az 
utat, voltak olyanok is, akik gépkocsival. Egy-két nap jutott Prága „csodáira”, 
ugyancsak egy-két nap az újjáépült Drezda, benne a belváros, a Zwinger nevezetes-
ségeire. Gondolom ti sem hagytátok ki ezt? 
 
 
Ez természetes. Igaz mi egy kicsit távolabbra, a Keleti Tengerhez utaztunk nyaralni. 
Pár napot Prágában töltöttünk, amelynek szépségével nem lehet betelni. Megcsodál-
tuk sorrendben: 1. A Várnegyedet (Hradzsin): a) a Szent Vitus székesegyházzal, ami 
1344-től közel hatszáz évig épült, b) a sárkányölő Szent György szoborral, amely 
Kolozsvárott készült 1377-ben, c) A régi (gótikus) királyi palotát, amit Rudolf csá-
szár [1576-1611] építtetett újjá (itt tartotta csillagjósként Tycho Brahét és Keplert. d) 
az aranyművesek utcáját. e) az új (barokk) királyi palotát, amit II. Mátyás [1611-
1619] építtetett (ma az államfő rezidenciája). f) a Fehérhegyi csata (1620) színhely-
ét, ahol Csehország elvesztette önálló állami létét), 2. A Kisoldalt (Mala Strana): a) a 
Károly hídkapujával, b) A barokk Szent Miklós templommal (1755), c) Wallenstein 
herceg (a harmincéves háború hadvezére) barokk palotájával, amelyet 1634-ben 
építtetett. 3. Az Óvárost (Staré Město): a) a Károly híddal (1402), b) a régi zsidó 
temetővel (Gólem: Löw rabbi agyagból gyúrt szolgálója). c) a Károly egyetemmel 
(1348), d) a főtérrel, ahol a fiatornyos Tyn templom (1365) és a városháza torony-
órája (orjol) áll, amelynek alkotóját a "hálás" tanácsurak megvakíttatták (1597). Itt 
áll Husz János szobra, akit Konstanzi zsinaton megégettek (1415) Luxemburgi 

Zsigmond tudomásával. e) A lőportoronnyal 
(1508), 4. Az Újvárost (Nové Město): a) 
Vencel tér éttermeivel és szállodáival, b) 
Svejk kocsmájával a Kehellyel (Kalicha).  

100. A Zwingerben nem csak látnivalók 
vannak 

Drezda volt a következő úti-célunk, amelyet 
1945. februárban terrorbombázás pusztított 
el. Fő programunk a Zwinger képtárának 

megtekintése volt. De bejártuk a várost, és környékét: a Pillnitzi kastélyt, Szász 
Svájc szikláit, a Meisseni várat (a porcelán szülőhelyét), Moritzburgot, és a gyere-
kek örömére megnéztük Karl May házát (Villa Bärenfett). Szászország után Bran-
denburg következett. Potsdamban megnéztük a porosz királyok nyári palotáját 
(Sanssouci), majd az 1917-ben épült 
Cecilienhof kastélyt. Láttuk a híres asz-
talt, amely mellett Sztálin, Roosevelt és 
Churchill (július 26. után Attlee) felosz-
tották Európát, másodszor is kisemmiz-
ve Magyarországot. 

101. Cecilienhof, ahol felosztották  
Európát 
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A volt Német Demokratikus Köztársaság, az NDK a mi generációnk életében sokszor 
és több vonatkozásban is felmerült. Talán a szüleink, nagyszüleink hatására? Gon-
dolom ti is megcsodáltátok történelmünk néhány emblematikus helyét? 
 
 
Erre az adott alkalmat, hogy szakszervezeti beutalóval két hetet tölthettünk 
Wustrowban. A fürdőzés kurta öröm volt a 13Cº hőmérsékletű tengerben, ezért be-
jártuk a tengerpartot Wismartól (amely ma a világörökség része) a Rügen szigetig 
(ahol a Königsstuhl-ról néztük a „végtelen” tengert). Láttuk Wiesmarban a Szent 

Miklós templomot (1460), Güstrowban a 
gótikus katedrálist (1335) és a mecklenburgi 
herceg reneissance palotáját (1589), 
Schwerinben a XIX. századi, historizáló kas-
télyt. 
 
102. Wustrowban a tengerparton  
 

Hazafelé utunkat megszakítottuk Berlinben, Tü-
ringiában és a Monarchia világhírű fürdőváros-
ában Karlovy Varyban. Berlinben a Múzeum szi-
get volt a fő attrakció a Pergamon múzeummal és 
a dómmal. De nem maradt ki az 1844-ben meg-
nyitott állatkert sem a gyerekek örömére. Berlintől 
a Ratskellerben elköltött pazar vacsorával búcsúz-
tunk, ami akkor elérhető volt számunkra.  
 

103. A Rotes Rathaus előtt  
 
Berlinből Naumburg (ma világörökség), Weimar, 
Erfurt és Gotha, érintésével érkeztünk Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) szülővárosába, Eisenachba, ahol bejártuk a Wartburg 
várat (ma világörökség). Itt áll a román stílusú palota (1162), itt tartották a 
„minesengerek” versenyeit (1190-1216), itt élt Árpádházi Szent Erzsébet (1207-
1231), II. András és Meráni Gertrud lánya, itt kapott menedéket Luther és fordította 
németre az Újszövetséget (1521-1522).  

 
104. Nagyok (Goethe és Schiller) és kicsik 
(a családom) Weimarban, a Nemzeti Szín-
ház előtt 
 
Eisenachból a Türingiai erdőn át hagytuk el 
az NDK-t. Megálltunk Arnstadtban, amely-
nek templomában Bach először orgonált, és 
a Saale völgyében Rudolstadtban, a 
Heidecksburg kastély megtekintésére. Az 

erdőben találkoztunk rakétákat szállító szovjet katonai konvojokkal.  
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Az 1980-as évek közepén a VASKUT „virágkorát élte”, ami egyrészt az atomerőműi 
és a KGST programokhoz kötődött. Jómagam ezt Romvári professzor úr jóvoltából 
„testközelben követhettem”, mivel ő volt egyrészt az un. 22K probléma hazai koor-
dinátora (én a titkára), másrészt az atomerőműi program keretében készült anyagok 
egyik értékelője.  
 
 
Az atomerőművi kutatásokat jelentős nemzetközi érdeklődés kísérte, bevételei pedig 
nagyban hozzájárultak a vállalati gazdálkodást folytató VASKUT eredményességé-
hez. Dr. Rittinger Jánost kinevezték a Hegesztési Osztály vezetőjének. Saját tevé-
kenységem elsősorban anyagvizsgálati kutatások nemzetközi megszervezésére irá-
nyult. Május 21-26. között a 22K 03 témában dolgozó specialisták értekezletet tar-

tottak Brnoban, ahol egy 
közös kísérleti progra-
mot dolgoztunk ki, és 
indítottunk el.  
 
105.a. A KGST 22K 03. 
témában folyó, közös 

kísérletek megbeszélése. 
(Brno, 1984. május 21-

26.) 
 
 

Szeptember 2-9. között Drezdában, a 22K téma szakértői értekezletén – egyebek 
mellett – jóváhagytuk a programot. A 105.b képen a magyar (Fehérvári Attila, Dr. 
Turi Aladár és 
Prof. Dr. Kon-
koly Tibor) és a 
román küldöttek 
láthatók tárgya-
lás közben. 
 
105.b. A KGST 
22K szakértői 
értekezletén 

(Drezda, 1984. 
szeptember 2-9.) 
 
Szeptember 17-
21. között részt vettem az Európai Törési Kongresszusok (ECF) V. éves rendezvé-
nyén Estotilban, majd november 19-24. között a 22 K 03. téma (rideg törés) specia-
listáinak értekezletén, Temesváron. A 105.c képen a magyar javaslatokat és kutatási 
eredményeket ismertetem a táblánál. Október 14-24. között Pozsonyban a VÚZ 
szemináriumot szervezett a KGST országok hegesztési egyezménye 28. téma (be-
vont elektródák) keretében, amelyen előadással vettem részt. 
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Emlékeim azt tudatosítottak bennem, hogy a VASKUT volt az a hazai szervezet, 

amely a legtöbb KGST témában vett részt, méghozzá egyrészt eredményesen, más-

részt hathatósan és rendszeresen. Tévedek? 

 

 

Nem tévedsz. Motivált bennünket egyrészt a szakma, mert ténylegesen olyan dol-

gokba kapcsolódtunk be, 

amelyek szakmailag bennün-

ket érdekelt, másrészt a nem-

zetközi körforgásba bekerül-

hettünk intézményünkkel 

együtt. Néhány példa. 
 

105.c. A 22K 03. specialistá-

inak értekezletén (Temesvár, 

1984. november 19-24.) 
 

(Pozsony 1984. október 14-

24.) A magyar küldöttek az 

első sorban: Dr. Turi Ala-

dár és Fehérvári Attila, 

mellette Prof. Pohodnya. 

 

106.a. KGST Hegesztési 

Egyezmény XXVIII. téma 

specialisák értekezlete 

 

A magyar küldöttek: Dr 

Tóth Károly, Udvardi 

Tibor, Fehérvári Attila, 

Dr. Domanovszky Sándor. 

 

 

106.b. KGST Hegesztési 

Egyezmény specialistái-

nak értekezlete (VAS-

KUT) 

 

Csernyenko hivatalba lép 

Andropov halála miatt 

(február 13), a szovjet 

blokk országai – válaszul a moszkvai olimpia bojkottjára – nem vesznek részt a Los 

Angelesi olimpián (július 28-auguszus 12), az IRA terrorszervezet merényletet kísé-

rel meg Margaret Thatcher ellen Brightonban (október 12).  



A kultúránk bölcsőjéről, Erdélyről és északi szomszédunkhoz tartozó Kassáról már 
szóltál. De gondolom a felvidéki útjaitok nem állt meg itt? 
 
 
Családommal – a történelmi Magyarország felfedezése céljából Erdély (1981) után – 
a felvidékre utaztunk. Autós túránkat kiegészítettük egy déllengyelországi kitérővel, 
amelyet különösen indokolt a TV nagysikerű műsora, (a négy páncélos és a kutya), 
melynek helyszíneit a gyerekek nagy örömére bejártuk. Az első megálló a Nagy 
Lajos által 1370-ben emelt Zólyom volt, Balassi Bálint születésének (1554) helye. 
Innen a türingiai németek által alapított Körmöcbányára mentünk, amely Károly 
Róberttől kapott szabad királyi bányavárosi jogot. 1335-től itt verték a híres körmöci 
aranyat. Számomra azért kedves a város, mert – német anyanyelvű – nagymamám itt 
élte boldog gyermekkorát. Körmöcbányáról Árva várához autóztunk, amelynek ka-
landos története van. Első ismert tulajdonosai a Balassák voltak. 1489-ben Mátyás 
király lázadásért ide záratta be Váradi Péter kalocsai érseket, aki a várnagy lányá-
nak, Meskó Katalinnak a segítségével megszökött. Katalin úgy kerülte el a király 
haragját, hogy nőül ment a ki-
rály vitézéhez, Thurzó István-
hoz. Így a vár a Thurzók birto-
kába került. 
 

107. Árva váránál 
 
Első Lengyelországi úti célunk 
Krakkó volt. A királyi palotában 
(Wawel) a reneszánsz díszudvar 
és a gótikus katedrális (1364) a 
fő látványosság. A katedrális- 
ban – amely ma világörökség – 
található Nagy Lajos lányának, 
Szent Jadwiga lengyel király-
nőnek [1384-1399] a síremléke, a Várnai Csatában eltűnt I. Ulászló lengyel és 
magyar [1440-1444] király üres szarkofágja, a kriptában Báthory István erdélyi 
fejedelem és lengyel király [1576-1586] sírja. 

      108. Királyi palota díszudvara a Wawelben            109. A székesegyháznál 
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Gondolom a Wawel, Wieliczka, a II. Világháború torkot szorító emlékhelyei, Zakopane, .. 
mind –mind szerepelt programotokban?! 
 
 
Krakkó központja a főtér (Rynek) a XV. században épült gótikus Mária templommal, és a 

XIX. században épült posztó-
csarnokkal. A gyerekek termé-
szetesen kipróbálták a korabeli 
fogatot Krakkó utcáin.  
 
110. A posztócsarnok 
 
Krakkó mellett lemásztunk a 
wieliczkai sóbányába, amely 
ma világörökség. Bejártuk a 
bánya 64-135 m mélységben 
megnyitott termeit, amelyek-

ben számos híresség, esemény, és mesterség sóból kifaragott szobrai láthatók. A nácik a 
háború vége-felé repülőgép összeszerelő üzemet akartak itt létesíteni, de ezt már nem sike-
rült megvalósítani. Jóval ko-
rábban megvalósult viszont az 
Auschwitz-Birkenau meg-
semmisítő- és munkatábor.  
 

111. A krakkói utcán 
 

Megrendülten barangoltunk a 
népírtásnak ezen az emlékhe-

lyén, amely ma szintén világörökség. Ellátogattunk 
Pieskowa Skala várához, amelyet Nagy Lajos újíttatott 
fel.  
Krakkóból Zakopánéba mentünk, ahonnan kirándulgat-
tunk. Felmentünk a Morskie Oko-hoz, majd ellátogattunk 
a legészakibb magyar erősséghez, a Nedeci várhoz. Itt 
vadvízi túrán vettünk részt a Dunajecen. 
 
112. Vadvízi túra a Dunajecen 
 
Szlovákiába visszatérve Ótátrafüreden szálltunk meg, 
ahonnan gyalogtúrát tettünk a Nagy Tarpataki völgyben, 
és autóstúrát a csorba tóhoz. Lőcsén a híres városháza és 
Szepesvár, Betléren az Andrássy kastély és Krasznahorka 
„büszke” vára vendégei voltunk.  
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Őszintén be kell vallanom, hogy az általam 1981-ben indított „Országos Törésme-
chanikai Szeminárium” alapötletét a Magdeburgban szervezett „Verformung und 
Bruch” rendezvénysorozat adta. Ennek csupán egyetlen, az első konferenciáján nem 
vettem részt. Szerintem mi itt is találkoztunk. 
  
 
Igen, Magdeburg amolyan „keletiek kedvelt találkozóhelye” volt. Egyébként szak-
mai munkám során számos kitűnő tudóssal kerültem baráti kapcsolatba. Közülük 

Peter Seyffarthot, a Rostocki 
Egyetem professzorát sze-
retném kiemelni, mert fele-
ségeink is barátnők lettek. 
Budapesten nálunk laktak, 
és hosszú éveken át levelez-
tünk egymással. 
 
113. Sisi és Peter 
 
1985. szeptember 3-6. kö-
zött részt vettem a Tech-
nische Hochschule „Otto 

von Guericke” által szervezett, VII. „Verformung und Bruch” Symposiumon Mag-
deburgban. A város X. század óta érseki székhely. Az intézmény névadója a város 
egykori polgármestere, aki a XVII. században megalkotta a légszivattyút, és lovak 
erejével bizonyította annak hatékonyságát. A rendezvényen előadást tartottam 
„Fracture Mechanics testing of large pressure vessels” címmel, amelyben – a 100 
m3-es PB gömbtartály, a 25 m3-es hőerőművi kazándob és a 18 m3-es lágyacél tar-
tály mellett – bemutattam az atomerőművi modelltartály vizsgálati eredményeit is. 
1985-ben Fehérvári Attila, Dr. Fusch Erik és Dr. Rittinger János kidolgozott egy 
módszertani útmutatót, melynek címe: a törésmechanika alkalmazása hegesztett 
szerkezetek megbízhatóságának és az acélfelhasználás gazdaságosságának növelése 
céljából. Az útmutató három kötetből (alapfogalmak, előírások, vizsgálatok) és há-
rom mellékletből (K-atlasz, anyagjellemzők, 3 CT és TPB készülékek gyártási do-
kumentációja) állt. Tulajdonjogát a VASKUT-FERINOV vállalat megvásárolta, és 
az Országos Találmányi Hivatalnál – mint szellemi terméket – jogvédelem alá he-
lyezte. Egyidejűleg – a módszertani útmutató hasznosításának elősegítésére - a Bán-
ki Donát Gépipari Műszaki Főiskola oktatóival, Dr. Czinege Imrével és Sárosi 
Györggyel megterveztetett egy 10-tonnás, univerzális szakítóművet, amelyet az 
útmutatóval együtt értékesített. 
Az atomerőművi kutatások eredményeiből szükségesnek tartom kiemelni a repedés 
megállását biztosító referencia görbék meghatározását, valamint a reaktortartály 
sugárterhelésének hatását ellenőrző füzérprogram kidolgozásában és kiértékelésében 
való VASKUT részvételt.  
1985. március 11.-én Gorbacsov lesz az SZKP főtitkára, aki Genfben találkozik 
Reagan elnökkel (november 19), megnyitva az utat a világhatalmak viszonyának 
enyhüléséhez.  
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Ha jól érzékelem 1986-ig jutottál el életed egyes pillanatainak felvillantásával. Ezen 
esztendő az emberiség történelme szempontjából is emlékezetes volt éppen Csernobil 
kapcsán. Emlékeim szerint ekkor szakadt meg a hazai szakmai élet igen gyümölcsöző 
„Fehérvári-Rittinger” közvetlen kapcsolat is. 
 
 
Engedd meg, hogy időrendben idézzem az eseményeket. Január 28.-án hét emberrel 
a fedélzetén – az indítás után alig több mint egy perccel – megsemmisült a 
Challanger űrrepülőgép. Április 26.-án – kevesebb mint egy évvel az A/11 projekt 
lezárása után – bekövetkezett a Csernobili atomrobbanás, amely az atomenergia 
békés célú felhasználásának legnagyobb katasztrófája volt.  
Júniusban a tulipánok szélmalmok és sajtok hazájába, Hollandiába utaztam egy tu-
dományos konferenciára. A színhely Amsterdam volt, amelyet számos csatornája 
miatt észak Velencéjének is neveznek. Szabadidőmben kiéltem képtármániámat 
(Rijks múzeum, Van Gogh múzeum), megnéztem, egy gyémántcsiszoló műhelyt, a 
piroslámpás negyedet, és a házat, amelyből Anna Frank családját elhurcolták. 
 

     
 

114. Amsterdam: a királyi palota és a Rijks múzeum 
 

    
 

115. Amsterdam: a csatornák egyike és a piroslámpás negyed 
 
1986-ban Dr. Rittinger János visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, és elvállalta az 
ERŐKAR anyagvizsgáló laboratóriumának vezetését. Megértéssel, de nagyon nehéz 
szívvel vettem tudomásul a távozását. Huszonnégy év után megszakadt az a munka-
kapcsolat, amely a magyar hegesztés történetében – talán példátlanul – gyümölcsöző 
volt. 
Ebben az évben számos magyar kiválóságtól el kellett búcsúzni: Lékai László bíbo-
ros prímástól (június 30), Ruttkai Éva színművésztől (szeptember 27), Fényes Sza-
bolcs zeneszerzőtől (október 12), Szent-Györgyi Albert Nobel díjas tudóstól (októ-
ber 22), Páger Antal színművésztől (december 4). 
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Igazán szép kirándulási cél Milano – majd az autópályán tovább egészen Gibraltárig. 

Gondolom Ti sem hagytátok ki? 

 

 

Úgy határozott a család, hogy elautózunk Gibraltárig. A Dolomitokban és a Garda 

tónál tett rövid pihenő után megérkeztünk Lombardia fővárosába. Első utunk a „csip-

kecsodához”, a dómhoz vezetett, majd megnéztük Leonardo egyik legismertebb mű-

vét, az utolsó vacsorát a Santa Maria delle 

Grazie templomban (ma világörökség). Múze-

ummániám teljes kiélését a Brera képtárban 

töltött nap tette lehetővé.  

116. A dóm tetején 

Milánóból Tarasconba (Provence) utaztunk, 

hogy megnézzük az éppen esedékes utcai bi-

kafuttatást. Egy bika – miközben fényképez-

tem – felbőszülve nekem rontott, (117. kép), 

de nem volt szerencséje. A mai Franciaország 

déli része virágzó tartomány volt a római biro-

dalom idején, amelynek emlékét sok épület 

őrzi. Nimesben megnéztük az Augustus idején 

épült római templomot (amely mintául szol-

gált a párizsi Madeline templom építéséhez), a 

Claudius idején épült vízvezetéket (amelynek 

megmaradt része, a Pont du Gard ma világörökség), és a Vespasianus idején épült 

arénát (amely egyidős a római Colosseum-al), Arlesban a Domitianus alatt épült am-

fiteatrumot. Avignonban láttuk a palotát, amely Szép Fülöp francia király akaratából 

1309-ben közel nyolcvan évre a pápák rezidenciája volt. Marseilleben körbejártuk a 

kikötőt, ahonnan jól látható a Notre-Dame de la Garde bazilika (XIX. sz.), és If vára 

(XVI. sz.), amely Dumas-t megihlette (Monte Cristo grófja). Megnéztük Carcassonne 

(Languedoc-Roussilon) XII. században épült 

várát, majd felkapaszkodtunk Andorráig. 

Oda azonban nem engedtek belépni, mert an-

nál az átkelőnél nem volt körözési lista.  

117. Szemtől szemben a bikával 

Felháborodtunk, hisz fogalmunk sem volt ar-

ról, hogy körözött terroristák (Bader-Mein-

hoff cso-

port) Ma-

gyarország vendégszeretetét élvezik. Öröm a baj-

ban: felfedeztünk egy bájos falut (Villefranche de 

Conflent) a Pireneusok lábánál. 
 

118. A Pont du Gard  



Az emberiség történetében volt egy periódus (a XVI század második fele) amikor a 
Spanyol Birodalom virágkorát élte. Ekkor a birodalom felett „soha nem nyugodott 
le a nap”. E periódus egyik eredménye Spanyolország szemmel látható gazdagsága, 
a turisták örömére és bejárhatatlanság okozta bánatára! Gondolom ezt ti is tapasz-
talhattátok? 
 
 
A Katalán tengerpartról (Rosas) sivatagi területen át, felhúzott ablakokkal autóztunk 
Aragóniába, mert a forró levegő áramlása elviselhetetlen volt. Estére Zaragozában 
kellemesen hűvösnek éreztük az utcai hőmérő szerint 34 ºC-os levegőt. Élveztük a 
Nuestra Senora del Pillar bazilika szépségét és hűvösét. 

  
    119. A zaragózai főtemplom      120. Az Escorial 

Zaragoza után a Camping Capfun El Escorial-ban vertünk sátrat. Gábor itt tanult 
meg úszni. Megcsodáltuk a San Lorenzo de El Escorial kolostor kincseit, amelyek 
között élt és nyugszik a Habsburg család számos tagja. Alaprajza a rács, amelyen 
Szent Lőrincet megégették. Megnéztük az elesettek völgyét, amellyel a polgárhábo-
rú áldozatainak állítottak emléket. Ellátogattunk Szent Teréz (XVI. sz.) fallal körül-
vett városába Avilába, és Segoviába, amelynek vára ma világörökség.   

  
    121. Avilai szentek (Teréz és Piroska)      122. Alcázar Segovia 

Közel volt Madrid is, ahol több napot töltöttünk. Első utunk a Pradoba vezetett. A 
Retiro parktól végig autóztunk a városon a Bernabeu stadionig, ahol a leghíresebb 
magyar szerzett örömöt a Real szurkolóinak. Kipróbáltunk egy éttermet a Plaza 
Mayornál, és megnéztünk egy bikaviadalt az arénában. A királyi palota megtekinté-
se volt az utolsó programunk, sajnos eközben kiraboltak bennünket. 
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Gondolom kirablásotokat követően nem fordultatok vissza, miközben tisztában va-
gyok azzal, hogy nem dúskáltatok a javakban. Hogyan tovább? 
 
 
Ismered nyelvünk egyik mondását: „Szegény ember vízzel főz”! E mondatban az 
utolsó szónak van igazán értelme. Merthogy szegényebbek lettünk, az nem vitás, de 
ugyanilyen tény, hogy egészen Gibraltárig jutottunk és onnan hazáig, méghozzá nem 
a bankszámláinkon felhalmozott és kártyával felvehető anyagi háttérrel!  

    
123. A madridi arénában  124. A Palacio Real 

Kirablásunk után egy játék fényképezőgép (pajtás) maradt élményeink megörökíté-
sére. Ezt használtuk következő állomásunkon, Toledóban, amelynek belvárosa ma 
világörökség. V. Károly német-római császár a fellegvárból irányította birodalmát, 
és ez a város a katolikus egyház központja. Itt nyugszik El Greco. 

   
125. A toledói fellegvár (alkazár) 126. a spanyol fő székesegyház 

A mórok híres kardja a damaszkuszi volt, amelyet vörös meleg állapotából egy rab-
szolgába mártva edzettek meg. Kiűzésük után a toledói penge vált híressé, bár azt 
kevésbé brutális módon hőkezelték. 

Toledóból Gibraltárig autóztunk, ahová brit 
útlevél hiányában nem jutottunk be, viszont 
megfürödhettünk az Atlanti óceánban, és 
persze megnézhettük a mórok csodálatos 
városait, Cordobát, Sevillát és Granadát, 
valamint a bikaviadalok szülőhelyét Rondát. 
 
127. A toledói penge biztos kezekben 
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Bármilyen nagy is a kísértés, de egyszer be kellene fejezni Spanyolország bemutatá-
sát, holott ez szinte lehetetlen.  Vagy mégsem? 

Ígérem, hogy ez lesz az utolsó oldal ebben a témában! Cordoba Caesár idején 
Hispánia fővárosa volt. Ma is áll az Octavianus által építtetett híd a Guadalquivir 
fölött. A várost 756-ban a mórok meghódították, és az emirátus (929-től kalifátus) 
székhelyévé tették. Római oszlopok felhasználásával megépítették a Mezquitát, a 
világ legnagyobb muzulmán templomainak egyikét (előtte narancsligettel, és a 
rituális fürdéshez szükséges kúttal). 1236-ban a város spanyol kézre került, és a 
Mezquita közepére egy katolikus templomot építettek. Cordoba sokak szerint a 
világ legszebb városa, központja világörökség. 

128. A Mezquita (Cordoba) 

Sevilla a Guadalquivir folyását követve a 
következő nagyváros, amely közel egyidőben 
lett római, arab és spanyol mint Cordoba. 
1480-ban Izabella királynő itt törvényesítette 
a „szent” inkvizíciót. 

129. Plaza de Espana (Sevilla) 

Itt áll a világ legnagyobb gótikus temploma, 
benne Kolumbusz sírhelye. 1519-ben V. Ká-

roly megbízásából innen indult Magellán a Föld megkerülésére. A belváros ma vi-
lágörökség. Utunk Cadizon (ahol megfürödtünk az Atlanti Óceánban), Trafalgáron 
(ahol 1805-ben Nelson legyőzte a spanyol armadát), Gibraltáron (ahová brit vízum 
nélkül nem jutottunk be), és Rondán (amely rácáfolt nevének magyar jelentésére) 
keresztül vezetett Granadába, ami a mórok utolsó erőssége az Ibériai félszigeten. A 
Sierra Nevada lábánál épített Al Hambrát (vörös erődöt) – amelynek ismert látvá-
nyossága az oroszlános kút – 1492-ben foglalták el a katolikus királyok. V. Károly 
templomot építtetett nagy elődei számára. Itt nyugszik Izabella és Ferdinánd, vala-
mint lányuk Őrült Johanna férjével, Szép Fülöppel, az első spanyolországi Habs-
burggal. Az erőd közepébe pedig palotát építtetett. Az erőd ma világörökség.  

130. Az Al Hambra (Granada) és kései katonái 
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Az 1980-as évek második felére a néhai KGST működése nem csupán értékessé - 
mondhatnánk úgy is, hogy megtalálta valódi szerepét – de rendszeressé is vált. Saj-
nos mire életképessége megerősödött (a Moszkvában 1949. január 25.-én alapított 
szervezet) már szinte fel is oszlott (Budapest, 1991. június 28.). 
 
 
A KGST országok rideg-törés specialistái két megbeszélést is tartottak 1987-ben. A 
Hegesztési Egyezmény 1-13.12. témában Budapesten, amelynek házigazdája a 
VASKUT volt. A 131. képen a magyar delegáció látható. Középen: Fehérvári Attila 
és Lepsényi Istvánné, jobbra: Dr Rittinger János (ERŐKAR) és Dr. Turi Aladár 

(VASKUT), balra: 
Dr. Havas István 
(BME) és Oszvald 
Ferenc (PAV). 
 
131. Magyar dele-
gáció az 1-13.12. 

értekezletén 
 
Az Anyagvizsgálati 
Egyezmény 22 K 
03. téma értekezle-
tét a Miskolci 
Egyetem szervezte 

meg, csehszlovák, szovjet, magyar, NDK és román delegációk részvételével. A 132. 
képen a jegyzőkönyv aláírása látható Romvári és Tóth professzorok vigyázó tekinte-
te mellett. 1987-ben 5 milliárd lesz a Föld népessége.  
Magyarországon megalakul a Grósz kormány (a reformok fékezésére), és Lakitelken 
a Magyar Demokrata Fórum (a reformokért). A pápa Paskai Lászlót nevezi ki esz-
tergomi érsekké. Ebben az évben búcsúztunk Rodolfótól a bűvésztől, Alfonzótól a 
humoristától, Váradi Hédi és Sulyok Mária színművésznőtől. 

 
 
 

132. A 22 K 
03. téma 

(ridegtörés) 
jegyző-

könyvének 
aláírása 
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Spanyolország csodáinak bemutatásáról sokat hallottunk, miközben itt van nekünk a 
Habsburg örökség a szomszédban, kicsit távolabb pedig Olaszország és annak egyik 
ikonikus helye, Velence.  
 
 
1987-ben az egykori osztrák császárság déli régiójában utazgattunk. Töviről hegyire 
bejártuk a Melki apátságot, amely mellett korábbi utazásainál elrohantunk. A 
Salzach mellett Megnéztük Hohenwerfen várát, majd a Grossglockner úton keresztül 
tengerparti szállásunkra, Gradoba autóztunk. 

    
133. A Melki Apátság            134. A Gross Glocknernél 

Gradoból – amelynek egyeteme egyidős az aranybullával (1222) – kirándulásokat 
tettünk. Az E70 autósztráda lehetővé tette Padova, és Velence gyors elérését. Pado-
vában megnéztük Szent Antal (†1231) nyughelyét a róla elnevezett bazilikában, 
Giotto (1305) freskóit a Scrovegni kápolnában, és Donatello szobrát (1453) a 
Gattamelatát. Velencében gondolával bejártuk a Canale Grandet. A cölöpökre épült 

világörökséget már akkor is pusztulás fe-
nyegette, ezért nem akartuk búcsú nélkül, 
egyszerűen elhagyni.  

 
135. Szent Antal bazilika Padovában 
 

136. Gondoláról Velencében 
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Ugye mondasz még néhány mondatot a feledhetetlen Velencéről, Szent Mark térről? 

A világörökségek sorrendje szubjektív, de Velencének mindenképpen az elsők kö-
zött a helye. Erre unikális alapozása, de főleg a történelemben és a művészetekben 
játszott szerepe révén rászolgált. A városban sétálva – közben a galambokat etetve – 
élményeink összekeveredtek négy évvel korábbi utazásunk emlékeivel. Máig is ele-
venen él bennem a Dózse palota Tiziano freskóival, a Szent Mark székesegyház 
arany mozaikjaival és a IV. században Konstantinápolyból elhozott bronzlovakkal, 
az elmaradhatatlan múzeumtúra, a Gallerie dell’Accademia gazdag gyűjteményének 
megtekintése.  

137. Családom a Szent Mark téren         138. Galambok egymás között 
Szálláshelyünkről (Grado) a 930 m magasságban lévő Weissensee-hez autóztunk. 
Attila átúszott a túlsó partra, de a tó közepén összeütközött egy evezőssel. Megré-
mültünk, de ahogy a tavat, az ütközést is megúszta. Rövid bécsi tartózkodásás után 
meglátogattuk Drosendorfot, amelyről a háborús menekülésünk idejéből szép 
emlékeim maradtak. Milyen érdekes a gyerekkorban tanult nyelv: egy kis boltban 
vásárolva az eladó helybélinek nézett a kiejtésem miatt. 

139. Pihenő a Belvedere parkban 140. Drosendorf főterén 
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Európai barangolásaitok során már olvashattunk Ausztria, Olaszország, Spanyolor-
szág és Németország csodáiról. Igaz, Németországot illetően eddig csupán a néhai 
NDK-ról szóltak történeteitek. Gondolom az NSZK sem maradt ki annak ellenére, 
hogy az 1980-as években ide utazni nem a legegyszerűbb volt. 
 
 
Nagy családi utazásra indultunk, ezúttal az NSZK-ba. Először Bajorország északi 
részén barangoltunk. Nürnberg volt a kiindulópont, ahol a XIV. században – 141 
évvel a Magna Carta és 134 évvel az Aranybulla után – kiadták a német bullát.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141. Nürnberg, Königstor            142. Rothenburg Markplatz  

A XVI. század elején itt versengtek a mesterdalnokok. Dicstelen a XIX. század volt 
(náci parádék és főtárgyalás). Nürnbergből kirándu-
lásokat tettünk: 1. Rothenburg ob der Tauberbe (kö-
zépkori város, világörökség), 2. Ansbachba, 3. 
Bambergbe, 4. Bayreuthba. 
Bayreuth a német zene fővárosa. 1745-50 között – a 
tartománygróf palotájával (Neues Schloss) közel 
egyidőben – épült a barokk operaház (világörökség), 
1872-76 között a Festspielhaus, amelynek megnyitó 
előadása Wagner Nibelung tetralógiája volt. Bay-
reuthban nyugszik Liszt Ferenc és Richard Wagner. 
Utóbbi saját háza, a II. Lajos által adományozott 
Wahnfried villa előtt, feleségével Cosimával (Liszt 
lányával). A villában Wagner utódainál Hitler is 
gyakran vendégeskedett. Bajorországból Észak Raj-
na Vesztfáliába autóztunk. Út közben megálltunk 
Würzburgban, Röntgen városában egy kis sétára, és 
az érseki palota megcsodálására. 
  
143. A Würzburgi dóm  
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Kedves Attila Barátom! Gondolom Párizs csodái sem maradtak ki? 

Párizst választottuk családi utazásunk céljaként, mert a fény városát gyerekeknek is 
látni kell. Útba esett München, a bajor uralkodók (Wittelsbachok 1385-1918) 
székhelye. Néhány napot itt töltöttünk. A palota (Residenz) Európa legnagyobb mű-
vészeti múzeuma. A palota közelében megnéztük a hadvezérek csarnokát és a 
teatinusok templomát az Odeonsplatzon, az atheni Propyleia másolatát a 
Königsplatzon, majd eltöltöttünk egy napot az Alte Pinakotek termeiben. Városi 
sétáink kiindulópontja – mint a legtöbb turistának – a Marienplatz volt (Neues 
Rathaus, Altes Rathaus, Alter Hof, Hofbräuhaus). Ellátogattunk a Nymphenbrg és 
Amalienburg palotákhoz majd a BMW főépülete felé kerülve jutottunk vissza a bel-
városba. Innen a Deutsches Múzeum szigetére mentünk, megnézni a világ egyik 
legnagyobb műszaki gyűjteményét. A repülés relikviáit a München közeli 
Schleissheimben találtuk, ahol megnéztük a Neues Schloss kertjét és épületét is. 
Franciaországban Reims volt az első megálló, ahol 1211-től 100 év alatt felépült a 
négy francia gótikus katedrális egyike (világörökség). Célunkhoz érve a Szajna part-
ján, a Boulognei erdőben vertünk sátrat. 

146. A Louvre előtt 147. A párizsi Pantheon  148. A Fontainebleau kastély 

Párizs és környéke, amelyet bejártunk: [1] keletre: Maisons Laffitte, Saint Germain 
en Laye. [2] Párizs nappal (Eiffel torony, Place de la Bastille, Gare de Lyon, Saint 
Germain l’Auxerrois) és éjjel (Eiffel torony, Invalidus dóm, Diadalív). [3] Párizs: 
Louvre, Szajnapart, Montmare, Musée Rodin, Invalidusok dómja, Quartier Latin: 
Egyetem (alapította Sorbonne 1257), Luxemburg palota 
és kert, Pantheon (Foucault inga), Cluny múzeum. [4] 
délre: Szép Fülöp [1268-1314] lakhelye, amelyet I. Fe-
renc reneissance kastéllyá bővíttetett (Fontaineblau). Itt 
búcsúzott el katonáitól Napóleon a Waterloi csata után 
(világörökség). Majd a tájfestők – köztük Pál László – 
mekkáján (Barbizon) át tértünk visza Párisba, de közben 
megnéztük XIV. Lajos pénzügyminiszterének fényűző 
kastélyát (Vaux le Vicomte). [5] északra: Chantilly: 
Condé herceg kastélya (forradalomban leromboltak, majd 
újjáépíttették). 

149. Gondolkodók a Rodin múzeumban 
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Attila Barátom! A kirándulásaidról készített oldalakat újból átnézve lassan már nem 
mérnöknek tekintek rád, hanem történelemtanárnak, vagy idegenvezetőnek! Így gon-
dolom, hogy Párizsról is tudsz még néhány morzsát mondani?  
 
 
A Concorde tér Párizs központja. Itt állt – az obeliszk helyén – a guillotine, amely 
végzett a forradalom sok mártírjával (köztük volt Robespierre és XVI. Lajos). Sétál-
tunk az elíziumi mezőkön, megnéztük a híres-neves Ritz szállót a Vendom téren, 
majd felkerestük a bohémek tanyáját a hegyen, amely Párizs egykori szemétdomb-
ján épült. 

 
  150. A Montmartron, bohémok között       151. A Sacre Coeur 

       
152. A Pigalle híres mulatóinál      153. A Milói Vénusz mellett 

A Concorde tér mellett, a Szajna-parton (világörökség) zöldell – a francia uralko-
dóknak a kommün idején (1870) felgyújtott palotája helyén – a Tuilleriák kertje. 
Mellette a világ két nagy múzeuma: a Louvre és a Musée D’Orsay (az egykori pá-
lyaudvar épületében).  A múzeumokban egy-egy napot töltöttünk, ami átlagosan 
elegendő volt (nekem kevés, a gyerekeknek sok). 

79 
 



Újból átnézve az eddigi, Párizsról szóló oldalakat egyetlen megjegyzés, fénykép sem 
szól hazánk „fekete napjáról”, Trianonról. Ez mindig - sajnos – aktuális, de a cen-
tenáriumi év kapcsán pedig erről megfelejtkezni BŰN. Ugye pótolod? 
 
 
A Versailles kastély (a pompa szimbóluma, világörökség) 1682-től kb.100 évig volt 
a Bourbonok otthona. Történelmünkhez is kötődik. A XIV. Lajos által Rákóczinak 
ígért támogatás elmaradt, függetlenségi harcunk elbukott (1711). A kastély kertjé-
ben, a Trianon palotában írták alá azt a szerződést, amelynek következtében a törté-
nelmi Magyarország megszűnt (1920).  

       
    154. A Versailles kastély tükörtermében               155. A Saint Chapelle  

Párizs belvárosa (cité) a Szajna szigetén épült fel. Itt áll a francia gótika büszkesége 
– a Reimsivel közel egyidős – Notre Dame, és a IX. Lajos által a szentföldről szer-
zett ereklyék számára épített Saint Chapelle (mindkettő világörökség). 

     
156. A Rambuillet kastély udvarán            157. A Défense negyed 

A francia királyságban az udvaroncok sem szűkölködtek. Bizonyíték erre a 
Rambuillet kastély, amelyet nem is a tulajdonosai, hanem az itt tenyésztett merinói 
juhok tettek híressé. A jövőbe tett rövid kirándulás (Défense negyed) után  
megnéztük a világörökségi listán szereplő harmadik gótikus katedrálist Chartresban 
(a negyedik, az Amiensi sajnos kiesett az útvonalunkból). Felkerestük viszont a 
Szajna mentén Rouent, amelynek a XII-XVI. században épült katedrálisáról Monet 
egy egész sorozatot festett. Itt égették el a máglyán Jeanne d’Arcot. A Loire mentén 
végig jártuk a híres kastélyokat, majd Nancy érintésével tértünk haza. 
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Lassan eljött az, amiről generációm jó része még álmodni sem tudott; a rendszervál-
tás. Ez meglehetősen sok változással, turbulenciával járt. Gondolom, hogy körülöt-
ted is „kavargott a világ”. Hogy mit is hozott? A történelem eldönti! 
 
 
1989 fontos év volt a VASKUT történetében. Dr. Horváth János vezérigazgató kilé-
pett a VASKUT-ból, mert kapcsolatai révén megérezte a rendszerváltozás szelét. 
Engem kineveztek a Hegesztési Osztály vezetőjének. 
A rendszerváltozás történelmi előzményei: 1988. május 12.-én Grósz Károly lesz az 
MSZMP főtitkára (Kádár János elveszti hatalmát). 1988. május15.-én a Szovjetunió 
megkezdi csapatainak kivonását Afganisztánból. 1988. október 11.-én az MDF 
(megalakult 1987. szeptember 27.-én Lakitelken, Lezsák Sándor kertjében lévő sá-
torban) első elnökévé megválasztják Antall Józsefet. 1988. november 13.-án meg-
alakul az SZDSZ (Tamás Gáspár Miklós, Magyar Bálint, Demszky Gábor). 1989. 
június 16.-án újra temetik Nagy Imrét. Ekkor vált ismertté Orbán Viktor. 1989. nov-
ember 21.-én megalakul az MSZP, örökli a pártvagyont. 1989. november 26.-án 
népszavazás. 

Saját tevékenység: 1988. május 25-27: előadás: EGF 8. Konferencián (Stuttgart). 
1988. szeptember 6-8: előadás: VIII. Verformung und Bruch Szimpóziumon (Mag-
deburg). 1989. április 23-28: előadás: az NDT Világkonferencián (Amsterdam, nem 
voltam jelen). 1989. április 26-28: előadás VUZ Konferencián (Tátra Lomnic). 
1989: részvétel egy rosztovi konferencián, ahol a TV számára interjút is adtam. Első 
sorban jobb szélen Prof. Roy Nichols (a konferencia díszvendége tolmácsával). A 
magyar résztvevők balról jobbra: Fehérvári Attila Karol Kálnával beszélgetve, Dr. 
Czoboly Ernő, Prof. Tóth László. 

 
158. A Rosztovi Konferencia résztvevői. 

1989 október 1. Moszkva (OAH megbízásából egyeztetés a fő-tervezővel). 1989. 
november, Berlin, Magyar Szabványügyi Hivatal kiküldetésében. 
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Kiváló történelmi ismereteiddel már sokszor szembesültem. Mégis hiányérzetem 
van! Ezt Görögország, az európai kultúra bölcsője táplálja bennem! Eddig erről 
még nem hallottunk semmit! 
 
 
Utazásunk különös élmény volt, mert Görögországban összekeveredik a mítosz és a 
valóság. Előbbire példa a Minótaurosz legendája, vagy az argonauták utazása az 
aranygyapjúért. Ugyanakkor léteznek mínoszi paloták (i.e. 1900-1700) és a mükénéi 
kultúra (i.e.1700-1450) tárgyi emlékei. A trójai háború (i.e. 1250-1220) tényében 
nincs okunk kételkedni, félisten résztvevőinek valóságában viszont igen.  
A történelmet az i.e. VIII. századtól ismerjük. Ekkor élt Homérosz, megrendezték az 
első olimpiai játékokat, és megszülettek Athén és Spárta első alkotmányai. Az i.e. V. 
században a perzsa birodalom kétszer is megtámadta a görögöket. Az első háború-
ban (i.e. 490) Athén (Miltiadész) legyőzte I. Dareiosz túlerőben levő seregét 
Maratonnál. A másodikban (i.e. 480) Leónidasz spártai király 300 harcosával feltar-
tóztatta Xerxész seregét a Thermopülai szorosban. Athén Periklész alatt (i.e.449-
429) alatt élte virágkorát, amelynek végén kitört a peloponnészoszi háború. A hábo-
rút követte Spárta (i.e. 404-379), majd Théba (i.e. 379-362) hegemóniája. Végül 
Nagy Sándor (i.e. 334-323) létrehozta a görög világbirodalmat. Utazásunk első gö-
rögországi állomása az Olymposz lábánál volt, ahol rövid 
kirándulást tettünk az istenek lakhelye felé, és megnéztünk 
egy várat a tengernél (Platómon), amely a bizánci biroda-
lom idején épült.  
A tengerpartról a félsziget belsejébe mentünk a Meteora 
Kolostorokhoz (világörökség), amelynek egyikébe fel is 
húztak kötéllel.  

159. Az Athéni Nemzeti Múzeumban 

A Meteoráktól a thermopülai szoros érintésével – ahol 
emlékmű hirdeti a 300 spártai dicsőségét – egy Athén 
melletti kempingbe (Vula) autóztunk. Innen jártuk be 
Athént és környékét: 1. az Athéni Nemzeti Múzeumot, 2. a 
Periklész korában épült Akropoliszt Athénban (világörökség), és Poszeidon temp-
lomot Szunionban, 3. a XI. században épült Daphni kolostort (világörökség). Korin-
thosznál átkeltünk a Peloponnészoszra, ahol meglátogattuk Mükénét (világörökség), 
Olympiát, Spártát, Epidauroszt. Hazafelé megszálltunk Iteában, ahol megnéztük a 
XI. században épült Hosziosz Lukasz kolostort, majd a Delphoi jósdát a múzsák 
hegyének (Parnasszosz) lábánál (mindkettő világ-

örökség). 
 

160. Daphni 
kolostorban 
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Életünk rohanásában időnkét megállunk és visszatekintünk arra, hogy mit 
csináltunk, mit értünk el és mit hibáztunk. Ezt szokták „tabula rasa”-nak nevezni. Az 
ilyen események vagy „kierőszakoltak” (betegség), vagy „önkéntesek”. 
Élettörténetben valahol 1990-es évek elején járunk. Mi volt a Te „tabula rasa”-d? 
 
 

Szolgálati időm 14. évében (1976) indultam először tiszta lappal. Eltelt újabb 14 év, 
érdemes számba venni életem fontos eseményeit, amelyekről nem szóltam. A 
„Microalloying’75” sikere után a VASKUT potenciális vezetőt látott bennem, ezért 
beiskolázott a Kohó- és Gépipari Továbbképző és Módszertani Intézet 120-órás 
Vezető továbbképző tanfolyamára. Budapest, Római Part Igazolás száma: 28/201, 
kelte: 1976. április 16. Később azzal próbálták segíteni szakmai karrieremet, hogy 
felajánlották felvételemet a Pártba. Nem éltem a lehetőséggel, ezért „fejtágítás” 
végett beiskoláztak a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemre. Az MLEE Filozófia 
Szakosított Tagozatát (Budapest, Villányi út) 1980-1983 között végeztem el. 4 
féléven át filozófiát, további 2 féléven át esztétikát hallgattam. Tanulmányaimat 
nagyon élveztem, Platónról, majd Hegelről kiselőadásokat is tartottam. Minden 
félévet jeles eredménnyel zártam. Bizonyítvány száma: 06875, kelte: 1983. június 
29. Még ebben az évben elvégeztem az Ipari Vezetőképző Intézet „Vezetői 
feladatok az innovációval kapcsolatban” tárgyú, 280. számú tanfolyamát 
Esztergom – Kertváros. Igazolás kelte: 1983. szeptember 2. Beutalót is kaptam a 
VASKUT Balaton Aliga-i faházainak egyikébe, ahol vidám két hetet töltöttünk 
családommal. 
Rendszeresen „hazajártunk” a cikolai házhoz, ahol feleségem gyermekkorát töltötte. 
Ragaszkodott a családjához, a házhoz, és a csodálatos szigetközhöz. 1990-ben a 
GTE Hegesztési Szakosztály titkára lettem. Erről a tisztségemről a WELMAT 
megalapítása után – vállalatvezetői teendőim miatt – lemondtam helyettesem Palotás 
Béla javára. 

 
 
 

161. A 
Balaton 
Aliga-i 

faházban. 
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Folytatod-e szakmai életed „tabula rasa”-ját egyéb események áttekintésével, avagy 
tegyünk egy pontot erre? 
 
 
Ne tegyünk pontot, hiszen sok dolgot ki kellett hagynom terjedelmi okok miatt! Így 
folytatom a rövid felsorolást. Tudományos konferenciákon is alkalmam volt részt 
venni 1983-ban. Május 27.-én a KGST 22 K03 téma specialistáinak értekezletén, 
amelyet idilli környezetben, a Sumava Nemzeti parkban, Zselezna Rudában rendez-
tek. Láttuk a Černé Jezero-t, amelybe a néphit szerint elsüllyesztettek náci kincseket 
az utolsó harcoló német alakulatok a II. világháborúban. Sokáig keresték eredmény-
telenül. Még ez év októberében egy másik gyönyörű csehországi színhelyen, Karlo-

vy Varyban képviseltem a 
magyar kutatókat.  
 
162.a. Barátok között egy 
KGST rendezvényen 
(Mahutov N.A. és Czoboly 
Ernő)  
 
1983-ban – vizsgálatok 
céljára – elkezdtük egy 
atomerőművi modelltartály 
megvalósítását, amely a 

VVER 440 reaktortartály egy átömlő nyílást magába foglaló keresztmetszetének 
1:2,5 méretarányú gyűrűjét tartalmazta. A megvalósításban részt vett az LKM, a 
Csepel EG, a Bányagépgyártó Vállalat. 1983-ban indult egy másik jelentős kutatási 
téma, a K-6 célprogram Hegesztéstechnológiai kutatások címmel (IPM száma: Y-16 
865). 1984-ben az ECF 5. Kongresszusán (Lisszabon, szeptember 17-21.), a KGST 
Országok Hegesztési Egyezménye XXVIII. téma (bevont elektródák) specialistáinak 
értekezletén –ahol előadást tartottam Udvardi Tiborral közösen – (Pozsony, október 
14-17), és a KGST 22 K03 téma specialistáinak értekezletén (Temesvár, november 
19-24) vettem részt.1985-ben előadást tartottam a VII. Verformung und Bruch kon-
ferencián „Fracture mechanics of Large Pressure Vessels” címmel (Magdeburg, 
szeptember 3-6).  
1985-ben Dr. Rittinger János váltotta Dr. Szunyogh 
Lászlót a Hegesztési Osztály élén. Ennek oka való-
színűleg az OKKFT A/11-4. számú, atomerőművi 
projekt sikere volt. 
Számomra viszont tragikus év volt 1985. Édesapám 
tett egy utolsó kísérletet, hogy rendezze életét. Sajnos 
röviddel ez után kórházba került, ahol csontvelő da-
ganatot diagnosztizáltak nála. Néhány nap alatt (má-
jus 30.-án) meghalt. Ő volt az első, aki szűkebb csa-
ládomból eltávozott. 
 

162.b. Édesapám utolsó kísérlete (1985) 
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A „tabula rasa”-dat tekintve eddig szó volt a „képzésről” és a „konferenciákról”, 
de nem említetted a „szakmát”. Gondolom azért, mert korábban már mindent el-
mondtál!  
 
  
Ez azért nem ennyire egyszerű! Tényleg sok dologról beszámolhattam, de maradt 
még a tarsolyomban e területről is néhány „morzsa”! Szakmai munkáimból említést 
érdemel az olajipar atmoszférikus tárolótartályainak élettartam becslése (1987), és a 
nagyszilárdságú acélok tartálygyártásra történő felhasználására irányuló T-7 tárca-
programban való részvétel (1988). A program cseppfolyós-gáz tároló tartályok kifej-
lesztésére irányult, gázüzemű gépjárművek töltőállomásának létesítése céljából. A 
téma megvalósítását a Budapesti Kőolajipari Gépgyár vállalta Übelhart István veze-
tésével. A sajtolási és hegesztési munkát Babics Péter irányította. A 230–700 MPa 
folyáshatárú acélból gyártott tartályokba műhibákat preparáltunk, majd AE méréssel 
instrumentálva eltörtünk a VÚZ laboratóriumában. A törést Karol Kálna és Julius 
Zeke irányította, az AE mérést Geréb János végezte.   
A Magyar Szabványügyi Hivatal Hegesztési Szakbizottságának (412) elnöke vol-

tam. A szakbizottság 
nagyon aktív volt, 
közel hatvan tagja 
rendszeresen dolgo-
zott javaslattevőként 
vagy szekértőként. 
Az MSZH nevében 
nemzetközi fórumo-
kon is képviseltem a 
magyar hegesztési 
szabványosítást. Ez a 
munkám a WELMAT 
megalapítása után, 
vállalatvezetői teen-
dőim miatt megszűnt.  
1988-ban újabb csa-
ládi veszteségek ér-

tek. Az avasi templomból temettük 
édesanyám sógorát, Imre bácsit, 1989 
áprilisában pedig a deszka templomból 
édesanyám sógornőjét, Kató nénit. Az 
erdélyi hangulatot idéző templom köz-
adakozásból épült, főleg az Erdélyből 
Miskolcra települt honfitársaink – köz-
tük Kató néni édesapjának – támogatá-
sával. Sajnos a templomot 1997-ben 
felgyújtották. 
 
164. A deszka templom a tetemváron. 

163. Egy ridegen  
tört kísérleti tar-

tály. 
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A politikai rendszerváltozás sok-sok következménnyel járt, de egy biztos volt; a dön-
téshozók mindenképpen jól jártak. Gondoljuk csupán a „privatizációs hullámra”! 
Igaz, e folyamat többnyire abban gyökerezett, amit az un. „steril közgazdászok” 
emlegettek: „az állam nem jó gazdája a vagyonnak”. E gondolatkörnek máig ható 
súlyos következményei a kutatás területén, hogy a nyelvtudással bíró, nemzetközi 
szakmai elismertséget szerzett, állami támogatású kutató intézeteket a rendszerváltó 
elit „kidobta” a piacra, önellátó vállalati gazdálkodásra ítélve. Nálatok hogyan 
játszódott le e folyamat? 
 
 
Előzmények: a Videoton alkatrészeket gyártott rakétairányító rendszerekhez, amely-
hez erős permanens mágnesekre, azok gyártásához pedig ritka földfémekre (embar-
gós termék) volt szükség. Horváth János nagy üzleti lehetőséget látott a 
mágnesgyártásban, ezért bankhitelből mágnesüzemet létesített, amelyhez féllegális 
módon szerzett alapanyagokat. A rendszerváltozás előszele ezt a piaci lehetőséget 
elfújta, a bankhitelt viszont képtelenség volt kigazdálkodni. Ebben a helyzetben 
vette át Fiumei Attila a VASKUT vezetést azzal a céllal, hogy a mágnesüzem eladá-
sával megszabadul a bankhitel terhétől.   
Tárgyalások: Fiumei Attila tárgyalási pozícióját gyengítette, hogy 1991. áprilisban 
megszűnt a Varsói Szerződés, júniusban befejeződött a szovjet csapatkivonás Ma-
gyarországról, júliusban pedig megszűnt a KGST. 
A szakmai tevékenység természetesen folytatódott a válságkezelés időszakában is.  
A Hegesztési Osztály eredményes működése miatt hozzá csatolták az Anyagvizsgá-
lati Osztályt, és a próbatestek gyártását végző Forgácsoló Műhelyt. Ezzel feladatkö-
re és eszközállománya jelentősen bővült. Munkatársak a teljesség igénye nélkül: 
Kern Ferenc, Kern Olga, Takács Gyula, Takácsné Zsuzsa, Udvardi Tibor, 
Schwarczenberger Pál, Fogarassy László, György Miklós, Pilc Erzsébet, Deák Csa-
ba, Takácsné Márkus Enikő, Gál Ilona, Boross Péter, Szántó László, Lepsényi Ist-
vánné, Madár Pálné, Megyesi Sándor, Kovácsi István, Machalek Ferenc, Dávid 
László, Belecz Benedek, Bodor Albert, Koltai László, Macsári Károly, Szabó Lász-
ló, Szász Tibor és a forgácsoló műhely dolgozói. 1992-ben kineveztek a VASKUT 
műszaki igazgatójává. 
Egyéb tevékenység: érdekképviselet céljából Vállalati Tanács alakult, amelynek 
vezetésére a dolgozók a fémtan és a hozzá csatolt szakterületen Dr. Verő Balázst, a 
technológiai szakterületeken Fehérvári Attilát választották meg. A tudományos át-
szervezések miatt az Akadémia felszólított bennünket munkásságunk tézisszerű 
összefoglalására az MTA doktora cím elnyerése végett. Balázs élt a lehetőséggel, én 
viszont – tevékenységünk megmentése érdekében – egy új cég létrehozására fordí-
tottam minden energiámat.  
Felszámolás: Sikertelen tárgyalások után Fiumei Attila 1992-ben elhagyta a vállala-
tot, amely ellen felszámolási eljárás indult. A felszámoló Dr. Pálmai Zoltán, jogi 
képviselője Dr. Kardos Éva volt. A felszámoló helyi képviseletét Dr. Szunyogh 
László vállalta el. A felszámolási eljárás keretében dolgozói kivásárlásra tettem ja-
vaslatot, amelyet a végkielégítés fedezett volna. A dolgozók ezt nem vállalták, ezért 
megalapítottam a WELMAT kft-t a tevékenységünk és infrastruktúránk megmenté-
sére. 
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„Nápolyt látni és meghalni”! Több olvasatban felidézhető mondás. Neked és a csa-
ládodnak mit is jelent? Gondolom mást, mint az 1973 elején bemutatott film! 

Firenze, Siena és Pisa után érkeztünk a nápolyi maffia (Camorra) területére. Nem 
haltunk meg, bár sokan félnek felkeresni a bűnözés miatt elhíresült városokat, pedig 
a szervezett bűnözés még védi is szolgáltatásainak (prostitúció, kábítószer, szeren-
csejáték) potenciális fogyasztóit. Piti lopások (női táskák) persze vannak, viszont 

élményvadászoknak Nápoly és környéke 
maga a paradicsom. Első utunk a Vezúv-ból 
79-ben kiömlő láva által konzervált 
Pompeibe vezetett. Másnap felmásztunk a 
„bűnösre” (1280 m), és belenéztünk békés 
kráterébe. Harmadnapra maradt a lávata-
karóból kiásott Heruláneum és Torre 
Annunciáta (mind világörökség).  

165. A Vezúv kráterének peremén 

Sorrentoból áthajóztunk Capri szigetére. Csó-
nakkal bevittek a kék barlangba, majd gyalog 
felkapaszkodtunk a Tiberius által építtetett Villa 
Jovishoz (334 m).  

166. Capri szigetén 

Capriból visszatérve végig autóztunk a 
Sorrentoi félszigeten. Marciano mellett felfe-
deztünk egy villát, amely Gorkíj tulajdonában 
volt. Positano, Amalfi, és Salerno következett, 
majd visszatértünk Nápolyba. Ez a város az 
Anjou rokonság révén – amely a királyi csalá-
dokra jellemző ármánykodás fészke volt – kü-
lönösen érdekes számunkra. Megnéztük a 
Castel Nuovot, ahová Károly Róbert elkísérte 
második fiát Andrást, hogy eljegyezze Johannával. 1343-ban Johanna trónra lép, 
Andrást meggyilkolják. 1347-ben Nagy Lajos büntetőhadjáratban elfoglalja Ná-

polyt, de pestisjárvány miatt hazatér. Még két 
hadjárat indul, a másodikban Toldi Miklós is 
részt vett. Nagy Lajos halálának évében 
(1382) Johannát rokona megfojtatja. Nápoly-
ban megnéztük még a királyi palotát (világ-
örökség), amely V. Károly fogadására (1535) 
épült, és a Museo Archeologico gyűjtemé-
nyét. Nápolyból a maffia őshazájába, Szicíli-
ába mentünk.  

167. Herkuláneumban 
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Szicíliáról sok minden juthat még eszünkbe. A görög hagyományoktól kezdve, az 
Etna-tüzeikig. Ez még személyes indíttatásokból is bűvölhet. Nálam: Catania, ESIS, 
ECF 21: Paul Paris-Wöhler Medal, jómagam – Award of Merit. E könyv viszont 
rólad és családodról szól! 
 
 
Szicíliát átutaztuk keresztbe kasul. Láttuk a görög templomokat (i.e. VI.-V. sz.)  
Agrigentoban, a görög színházakat (i.e. III. sz.) Taorminában (Csontvári is 
megfestette) és Siracusában (amely Cicero szerint a legszebb görög város, ahol egy 

római katona megölte Archimédeszt). 
Mindhárom világörökség. 

168. A szicíliai kedélyesség és folklór  

A római kor is hagyott nyomot Szicílián. 
Piazza Armerina mellett megnéztük a IV. 
sz.-ból származó mozaikokat a Villa 
Romano del Casaleban (világörökség). A 
sziget keleti részét uralja az Etna (3329 m), 
amely ott jártunk előtti évben kitört.  

Borsos áron jutottunk fel a hegyre, ezért lefelé saját lábunkon jöttünk. Hiba volt.  
A láva éles salakja ronggyá szaggatta 
cipőinket, miközben az ismert sláger járt a 
fejemben: „One way ticket to te Moon”. 
Következő állomásunk Palermo volt, a 
sziget fővárosa.  

169. Templom Agrigentoban 

Tobzódhattunk az arany mozaikokkal 
díszített XII. századi temolomokban (a 
katedrális és a normann palota Capella 
Palatinája, Palermó-ban, a katedrális 
Monrealeban és Cefaluban) amivel végére 
is jutottunk annak a hét szicíliai helyszínnek, amely később a világörökségek 
listájára felkerült. Palermo utcáin sétálva eszembe jutott a velem egyidős Francis 
Ford Coppola, aki Szicíliában forgatta a máig leghatásosabb filmet a maffiáról. 

(Corleone kitalált név, bár egy létező 
falunév ihlette). Otthon nagy sikerrel 
vetítették a Polip című TV filmet. 
Palermóból Messinán át visszatértünk 
a félszigetre, majd (később) 
világörökségnek minősített helyszínek 
(Paestum templomai, Orvieto 
katedrálisa Assisi Szent Ferenc 
temploma és Perugia) érintésével 
haza. 

170. A Monreale kolostorban 
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A Paksi Atomerőmű biztonságához kötődően a VASKUT, mint háttér-intézmény 
számos területen került kedvező helyzetbe. Egyik találkozásunk során említetted New 
Orleans-t is, amelynek klímáját és varázsát én is megismerhettem. Hogyan kerültél 
ide (is)? Teszem fel ezt a kérdést azzal megjegyzéssel, hogy immáron a 81. kérdésnél 
járunk! 
 
 
Az atomerőmű biztonságának fokozása érdekben a felügyeletet gyakorló hatóság 
három szakértőt küldött az Egyesült Államokba az ottani gyakorlat tanulmányozásá-
ra: Dr. Tramapus Péter (PAV), Fehérvári Attila (VASKUT), Dr. Gillemot Ferenc 

(KFKI-AEKI). Első állomásunk New 
Orleans (Luisiana) volt, ahol részt ve-
tünk egy atomerőművi biztonsági kon-
ferencián.  
 
171. French Quarter, New Orleans 
 
A város 1803-ig francia volt, a mikor 
Napóleon eladta. De múltját máig őrzi a 
francia ne-

gyed, amely a jazz őshazája, Louis Amstrong szülőhelye. 
Ma: USA National Historic Landmark. A konferencia 
résztvevői hajókiránduláson vettek részt. A hajó stewar-
desse budapesti angolsággal előadott vicceimen nevet. 

172. Hajóút a Mississippin  

New Orleansból Birmingham (Alabama), majd Charlotte 
(North Carolina) volt az úticél. Itt töltöttünk egy teljes 
hétvégét, ami gyönyörű kirándulásokra adott alkalmat. 
Ashville mellett megnéztük Biltmore kastélyt (USA tör-
ténelmi emlékhely) amelyet egy hatalmas erdő közepén – 
az USA hőskorában, a vasútépítés révén milliárdossá lett – Vanderbilt építtetett Eu-
rópában tanult építészekkel és rendeztetett be Európából vásárolt műkincsekkel. 
Kirándultunk a Great Smoky Nemzeti Parkba, és egy kellemes estét töltöttünk 
Gatlinburgban (Tennessee). 
Charlotte után a Babcock & 
Wilcox Nuclelar Technologies 
Laboratóriumainak meglátogatá-
sára Lynchburgba (Virginia), 
majd onnan Pennsylvániába 
repültünk.  
 

173. Biltmore Estate, Ashville 
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Úgy emlékszem, hogy a „trió”-nak nem csupán az eddig elmondottakkal volt alkal-
ma megismerkednie az Államokban tett látogatása során. 
 
 
Igen, igazad van, az útnak volt folytatása is. Pennsylvániában először a Westinghou-
se nukleáris tevékenységével ismerkedtünk Pittsburgben, majd a Delaware folyó 
partján épült egykori főváros, Philadelphia következett. Innen meglátogattuk a 
Salemi atomerőművet a folyó 
torkolatában.  
 
174. A Westinghouse épülete 

előtt 
 
Philadelphia városával ismer-
kedve első utunk a független-
ség csarnokába (világörökség) 
vezetett, ahol 1776. július 4.-
én aláírták a függetlenségi 
nyilatkozatot, kinevezték 
George Washingtont a konti-
nentális hadsereg parancsnokának, és – néhány évvel később – megfogalmazták az 
Egyesült Államok alkotmányát Érdekességként megnéztük a folyóparton állomáso-
zó veterán tengeralattjárót és hadihajót is. Philadelphiában szétváltak útjaink: Péter 
visszautazott Európába, Ferivel pedig San Antonioba (Texas) utaztunk, ahol a So-
uth-West Research Laboratory vendégei voltunk. Különösen érdekesek voltak az 

atomerőművi „full-scale” csővizsgála-
tok, amelyeket a Piping Integrity Rese-
arch Group tagjaként végeztek, és 
amelyről később részletesen is szeretnék 
beszélni. 

175. Alamo 

Szólnom kell viszont az Alamoról, 
amely az amerikaiak számára a hősies-

ség jelképe (mint nekünk Eger vára). 1836-ban mexikóiak megpróbálták elfoglalni a 
kolostort, de az ott állomásozó texasi katonák – bár csaknem valamennyien meghal-
tak – megvédték azt. San Antonioban Feri-
vel is szétvált az utunk. Ő hazatért, én vi-
szont a légitársaságok kedvezményeinek 
érvényesítésével díjmentesen elutaztam 
Floridába. Bejártam Miamit, majd elautóz-
tam az USA legdélibb pontjára. Jártam 
Hemingway házában, és gyönyörködtem a 
delfinek játékában egy Kuba felé tartó ha-
jóról. 

176. Key West 
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A nukleáris kutatások területén Németország, Franciaország és Belgium is jelentő-
sebb eredményeket tudott felmutatni. Az első két országról már hallhattunk valamit, 
de mit mondanál Belgiumról? 
 
 
Inkább a nem szakmai élményeimről szólnék elsősorban. A bajor Alpokon át érkez-
tünk Brüsszelbe, ahonnan rövid városnézés után 
meglátogattuk a Waterloo csata színhelyét, és 
Leuven csodás városházáját. 

177. Napóleon katonájával, Waterloo 

Gentben – amely a középkorban Európa második 
legnagyobb városa volt (Párizs után) – hosszabb 
időt töltöttünk. Itt áll a Szent Bravo katedrális, 
melynek oltárképét, és a templom előtt álló szobrot 
a van Eyck testvérek alkották a XV. század elején. 

1500-ban, Gent 
városában szüle-
tett a legnagyobb 
Habsburg uralko-
dó, V. Károly 
[1530-1556]. 

178. A Leuveni városháza 

Brugge volt a legrégebbi város (XIII. század), ahol 
jártunk. Része volt a Hanza városok szövetségének, 
itt létesült a világ első tőzsdéje. Itt alkotta legtöbb 
művét Jan van Eyck és Hans Memling a XV. szá-
zadban. Tradicionális mesterség emlékét őrzi a 
hímzőasszonyok háza. Belvárosa világörökség. 
Antwerpen kikötőváros a Schelde torkolatánál, a 

gyémánt fővárosa. Jártunk is a számos gyémántcsiszoló műhely egyikében, de nem 
éltünk a vásárlás lehetőségével. A város fölé magasodik a Mi Asszonyunk székes-
egyház. A városban alkotott a XVII. század elején Rubens, akinek művei a világ 
minden nagy képtárában megtalálhatók. Itt nyuszik a Szent János templomban. 
Brüsszel volt belgiumi utazásunk koronája. Először a XX. század emlék-művét 
(Atomium) néztük meg kívül-belül, 
majd a történelmi városközpont, a Fő-
tér (Victor Hugo szerint a világ leg-
szebb tere) következett. Itt áll a város-
háza – amelyet belül is megnéztünk – 
és ahonnan a legtöbb látnivalót gyalo-
gosan elértük. Brüsszelből a 
Herrenchiemsee érintésével tértünk 
haza. 

179. A van Eyck testvérek szobra 
Gentben 
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Ismereteim szerint a VASKUT megszűnése (felszámolása) után is voltak kapcsolata-
id az USA nukleáris szakembereivel, amelyek a PAV számára is fontosnak tűnhetett. 
Mely területeket érintett ez? 
 
 
A vezető tudományos intézményi feladatok ellátása során a VASKUT alkalmazta az 
ASME BPVC előírásait is: Section II. (Materials), Section III. (Rules for 
Construction of Nuclear Power Plant Components), Section V. (Nondestructive 
Examination), Section XI. (In-service inspection of Nuclear Power Plant 
Components). Az USA-ban tett látogatásunk alatt megismertünk az ISI fejlesztésére 
irányuló kutatásokat, amelyek a PAV javára is fontosnak tűntek. Ilyen volt a Nem-
zetközi Csővezeték Integritási Csoport (IPIRG) 1992-ben induló II. programja, 
amely a földrengés hatását vizsgálta a primerköri csővezetékre. A programot a reak-
tortartály, a gőzfejlesztők és a szivattyúk random mozgása által okozott igénybevé-
telek meghatározásának szükségessége indokolta. Bekerültem a US-NRC által mű-
ködtetett, 10 tagú nemzetközi műszaki tanácsadó testületbe (TAG), így négy éven át 
minden vizsgálati eredményt megkaptam. Oak Ridge-ből kirándultam az Erie és az 
Ontario tavak közötti, Niagara folyón lévő vízeséshez, amelyen 2400 m3/s víz hullik 
51 m mélységbe (a vízmennyiség azonos a Duna budapesti átlagos vízhozamával).  

180. Saját felvétel a Niagara vízesésről. 
Buffalóban szálltam meg, ahol meglátogattam a haditechnikai múzeumot. Egy II. 
világháborús tengeralattjáró belsejében is jártam. Onnan végig autóztam az Eire 

partján Clevelandig, ahol 
valaha sok magyar talált 
munkát. Ott jártamkor a 
nehézipar pusztulásával 
szembesültem, amivel 
jócskán megelőzte magyar 
testvérvárosát, Miskolcot. 

181. Clevelandi acélművek 
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A VASKUT megszűnt, kilépett a piacról. Te megvásároltad az eszközeinek egy ré-
szét, beleértve a mi közös szakmai területünkre vonatkozó kiváló könyvtárat is. Mi-
lyen elképzeléssel vágtál bele e nagy ívű és egyben kockázatos tevékenységbe? 
 
 
Célom egy Budapesti Hegesztési és Anyagvizsgálati Centrum létrehozása volt a 
VASKUT telephelyén, a felszámolótól megvásárolt eszközökkel, amelyeket korábbi 
munkatársaim működtetnek.  
Nyilvántartás: a Cégbíróságon: 01-09 267086 (1994), a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamaránál: 143202. Főtevékenység: a TEAOR szerint: műszaki-természet-
tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (7310). Szervezeti felépítés: 

 
Minőségügy: a Lloyd’s Register of Shiping és a Porthmouth Management Centre 
angol nyelvű tanfolyamán minőségügyi auditor képesítést szereztem. A cég tevé-
kenységét az MSZ EN ISO 9001:1996 szerinti kézikönyv szabályozta, amely tartal-
mazta a munkatársak képzettségét tartalmazó okmányokat, az eszközök kalibrálásá-
nak adatait, a beszállítók minősítését, a jegyzőkönyvek formátumát és az okiratok 
nyilvántartását. 

Akkreditáció: a tevé-
kenységet akkreditálta 
a NAT, és a Bányamű-
szaki Felügyelet. A 
Paksi Atomerőmű 
engedélyezte az ABOS 
1, 2 és 3 osztályba 
sorolt gépészeti rend-
szerekhez kapcsolódó 
szakértést, hegesztés-
fejlesztést, kohászati 
termékek és hegesztő-
anyagok vizsgálatát és 
minőségtanúsítását. 
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A VASKUT felszámolásra került, korábban Dr. Rittinger János az ERŐKAR-hoz 

„igazolt”, te pedig megalakítottad a WELMAT-ot. Milyen volt a kezdés vállalkozó- 

ként? 
 
 

A rövid válaszom: nehéz, reményteli, de mindenképpen tapasztalatlanul kezdtem 

hozzá. Ez volt történelmünk azon korszakának kezdete, amikor a ”privatizációs 

korszak” tombolt. Kinek „kincstárjeggyel a zsebében”, kinek pedig reális, vagy ke-

vésbé reális jövőképpel a fejében. Az általam alapított WELMAT átvette az akkre-

ditált tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A VASKUT vezér-

igazgatója deklarálta, hogy a WELMAT maradéktalanul alkalmas az atomerőművi 

vezető tudományos intézményi feladatok ellátására, és minden szükséges erőforrás-

sal rendelkezik, amely korábban a VASKUT rendelkezésére állt.  

A VASKUT Hegesztési és Anyagvizsgálati Osztályától átvett munkatársak mellé 

Farkas Jenővel szerződtem a minőségügyi vezető feladatainak ellátására, amely ma-

gába foglalta a Minőségügyi Kézikönyv kidolgozását, karbantartását, és előírásai-

nak ellenőrzését. Emellett a vizsgálatokban aktívan is részt vett. Szakértői szer-

ződéssel foglalkoztattam Dr. Szunyogh Lászlót hegesztési feladatok megoldására, 

Tarnai Györgyöt (VT3, PT3, MT3, UT3, RT3) anyagvizsgálati technológiák kidol-

gozására, Dr. Lovass Jenőt kisciklusú fáradási problémák kezelésére, Bartos Zol-

tánt és Nagy Pétert (VT2, PT2, MT2, UT2, RT2) anyagvizsgálatokra. A vizsgála-

ti lehetőségek bővítése céljából 1993-ban akusztikus emissziós vizsgáló (AE2) 

képesítést szereztem. 

Titkárnőm: Hornyák Szilvia, majd Trencsér Tiborné. 

A WELMAT tevékenysége a hegesztési és anyagvizsgálati kultúra VASKUT által 

művelt szegmensének megőrzése és továbbfejlesztése volt. 

A munka gerincét az atomerőmű vezető tudományos intézményi feladatai alkották, 

amely három fő irányban folyt: 
1. kohászati termékek és hegesztőanyagok atomerőművi alkalmazhatóságának 

vizsgálata és tanúsítása, továbbá anyagszakértői tevékenység, valamint 
technológiai eljárások kidolgozása és minősítése, 

2. atomerőművi berendezések integritásának, biztonságos üzemelésének és 

élettartam gazdálkodásának érdekében végzett kutatás és vizsgálattechnikai 

fejlesztés, 

3. technológiai és vizsgálati tevékenység a PART Gépészeti Igazgatóság és 

Biztonsági Igazgatóság, valamint az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóság 

munkájának támogatása. 

Az atomerőművi vezető tudományos intézményi jogosultságunk 1998 évig tartott, 

amint azt a Minőségügyi Kézikönyv tárgyévi revíziója is mutatja.  

Fontosabb politikai események 1993-ban: Szlovákia kiválik Csehszlovákiából 

(jan.1.), Horthy újratemetése Kenderesen (szept.4.), életbe lép a Maastrichti Szerző-

dés, azaz megalakul az Európai Unió, meghal Antall József (dec.12.). 



Az 1990-es évek közepén már olyan szintű számítástechnika eszközök álltak rendel-
kezésre, hogy alkalmazásuk megjelent mind a hegesztési folyamatok modellezésében, 
szimulálásában, mind pedig a technológiák tervezésében. Irodalomkutatási emléke-
imben földrajzilag legközelebb Grazban volt egy ilyen centrum. Voltál ott? 
 
 
Természetesen.1993-ban a részt vettem egy IIW által is támogatott rendezvényen, 
amelyet Czerjak professzor szervezett a hegesztés matematikai modellezése téma-
körben a Grazi Műszaki Egyetemen. 
A családdal – a maffia hazája (87-88. old.) után – a középkori Itáliát vettük célba. 
410-ben a Kárpátok között és az Alsó-Duna mentén élő nyugati gótok Alarik király 
vezetésével kirabolták Rómát, majd nyugatra vándorolva beolvadtak az ott élő né-
pekbe. 493-ban az orosz síkságon élő keleti gótok Teodorik király vezetésével bevo-
nultak Ravennába, amelyet királyi székhellyé tettek. Itt megcsodáltuk Teodorik ma-
uzóleumát, és az ő idejében (†526) épült egyházi építményeket: a Sant’ Apollinare 
bazilikát, a San Vitale templomot, az ortodox keresztelőkápolnát, és Galla Placida 
mauzóleumát. Valamennyi világörökség, amelyek arany mozaikjai hét évszázaddal 
megelőzték a velencei San Marco arany mozaikjait.  

    
182. Teodorik mauzóleuma és az ortodox keresztelőkápolna Ravennában 

Tisztelegtünk a középkor utolsó, bizonyosan legnagyobb alakjának, Danténak sírjá-
nál, majd tovább utaztunk Raffaello szülővárosába Urbinoba, melynek központja 
világörökség. Innen San Marinoba, Rómába, végül Tivoliba mentünk, ahol megpi-
hentünk a Villa d’ Este kertjében. 

   

183. San Marino   184. Villa d’ Este Tivoliban. 
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Mint a „Nyomástartó rendszerek biztonságáért Díj” tulajdonosa, a néhai VASKUT 
munkatársa, biztosan emlékezetes év számodra az 1994. Igaz ekkor már a WELMAT 
tulajdonosa is voltál. Mi jut eszedbe hirtelen ezekből az időkből? 
 
 
Több minden. De kezdjük a díjhoz kötődő eseménnyel. 1994. Január 18.-án a GTE 
konferenciát szervezett a répcelaki robbanás 25. évfordulója alkalmából a METESZ 
Kossuth téri székházában, amelyet Ginsztler János professzor nyitott meg. Előadást 
tartott Prohászka János akadémikus, Dr. Rittinger János, Fehérvári Attila és Dr. 
Rittinger Jánossal közösen, Dr. Czoboly Ernő és Dr. Havas István közösen, Dr. Kar-
sai István és Dr. Tóth László. A konferencia megállapította, hogy a VASKUT által 
kidolgozott acélkiválasztási rendszer megóvta a nyomástartó szerkezeteket a rideg 
töréstől, és nagyban hozzájárult a hegesztési kultúra fejlődéséhez. 
A Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara pályázatot hirdetett a kezdő vállalkozá-
sok segítésére. A WELMAT elnyerte a legmagasabb díjat (15 millió Ft) egy akkre-
ditált anyagvizsgálati centrum létrehozására, amely elvégzi a vállalkozások minősí-
téséhez szükséges vizsgálatokat. 
1995-1996 években Észak-Olaszországba autóztunk a családommal (hatalmas he-
gyeken át). 1995-ben a Garda tóhoz utaztunk. Néhány napot Vicenzában töltöttünk, 
amelynek városképét Palladio reneszánsz épületei (világörökség) határozzák meg.  

     
        185. Bazilika Palladiána a városban 186. Bazilika a Berinco hegyen 

Következő állomásunk Verona (világörökség) volt, a halhatatlan szerelmesek vá-
rosa. Természetesen felnéztünk a híres erkélyre (Júlia nem volt ott). Megnéztük a 
Tibériusz idején épült amfiteátrumot kívülről (belül operagálát láthatott a nagyérde-
mű, borsos jegyárak fejében), és élveztük az utcai sétákat. A Garda tóba nyúló fél-
szigeten, Sirmionéban gasztronómiai tapasztalatokat szereztünk, és megnéztük a 
legnagyobb római költő, Catullus palotájának romjait (i.e. I.sz.) és a Scaligero kas-
télyt (XIII. sz.).  

     
          186. Az aréna Veronában 187. A Scaligero kastély Sirmionéban 
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Vállalkozóként, a WELMAT „ifjú éveit töltve” azért gyakran a „történelmi 
ismereteket bővítetted”. Erről győzött meg az előző oldalon olvasottak is. Ez hogyan 
folytatódott?  
 
  
Sirmionéból körbe autóztuk a Garda tavat, amely mellett 1943 szeptemberétől 1945 
februárjáig a Salói Köztársaság regnált. Mussolinit és élettársát Carla Petacchit – 
miközben német katonák közé vegyülve menekülni próbáltak – partizánok elfogták, 
kivégezték, és holttestüket Milánóban közszemlére tették. Ezzel az eltörhetetlennek 
hirdetett vesszőnyaláb, a fascio (a fasizmus névadója) eltört. A Garda tótól 
meglátogattuk Mantovát (felidézve a herceg udvari bolondjának tragikus történetét), 
és Trentót (ahol az 1545-1563 között megtartott zsinat az ellenreformáció kezdete 
volt). 

  
    188. Rigoletto háza Mantovában         189. A Tridenti fő-székesegyház  

1996-ban a Comoi tó volt utazásunk célpontja. Tirolban megnéztük Kufstein várát, 
ahol sok honfitársunk raboskodott: id. Wesselényi Miklós, továbbá Kazinczi Ferenc 
és Szentjóbi Szabó László (a jakobinus mozgalomban való részvételük miatt), 
valamint Leövey Klára, Teleki Blanka és Rózsa Sándor (a szabadságharcban való 
részvételük miatt). Megnéztünk egy másik tiroli várat (Nauders), majd átkeltünk 
Olaszországba. Bizarr látvány fogadott a Résia tónál (amelyben eltűnt egy város 
duzzasztógát építése miatt), mielőtt az Ortles [3905 m] szomszédságába, Soldába 
érkeztünk. Innen a Stelvio hágón [2360 m] át Milánóba mentünk. 

  
    190. Kufstein vára             191. Lago di Résia 
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Úgy érzem még nem fejezted be beszámolód az olaszországi utatokról, de hazánkban 
IIW komngressziusa is volt ebben a periódusban.  
 
 
Megérzésed most sem hagyott cserben! Milánóban az Leonardo legszebb 
freskójához (utolsó vacsora), majd a Brera képtárhoz vitt az első utunk, bár a 
gyerekek tíz éve már mindkettőt „megszenvedték” (69. oldal). Milánóval nem lehet 
betelni, mégis szakítottunk időt a karthauzi kolostor meglátogatására Pavia mellett. 
Utazásunk a Comói tó közelében ért véget. 

   
192. A Basilica Santa Maria delle Grazie  193. A Certosa di Pavia temploma 

1996-ban az IIW második budapesti közgyűlése volt a legfontosabb esemény a szá-
momra. Az IIW Kormányzótanácsának (Governing Counsil) három magyar tagja 
volt: Prof. Konkoly Tibor az MTA doktora, Brenner András az MTA doktora és 
jómagam. A szervező bizottságot a GTE Hegesztési Szakosztály elnöke, Dr. Kon-
koly Tibor vezette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

194. Az IIW Igazgató Tanácsának ülésen, a Budapesti Közgyűlésen 
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A 2010-es évek közepén az emberiség történelmét képviselő, gyönyörű 
Dubrovnikban egy konferencia vendégeként, nyári iskola előadójaként közelről 
szemlélhettem a „jugoszláv-események” barbár következményeit. A „városfalakon” 
látható belövések” nyomai jóval túlmutattak a gyermekjátékok „katonásdi” viselke-
désén. Gondolom téged sem kerültek el e hatások? 
 
 
Jugoszlávia a „láncos kutya” országából a legvonzóbb szocialista ország lett. Tito 
halála (1980) után viszont felszínre törtek a nemzetiségi ellentétek. 1991-ben Szlo-
vénia – tíznapos háború után – kiválik az államszövetségből. Majd háború dúl Hor-
vátországban (1991-1995), és Boszniában (1992-1995). Háborús főbűnösök: Slobo-
dan Milosevics Szerbia (1989-1997), majd 1997-től Jugoszlávia elnöke, Radovan 
Karadzsics 1992-től a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke (1995 után bujkál). Ratko 
Mladics a Boszniai Szerb Köztársaság hadseregének főparancsnoka, a szrebrenicai 
népirtás – amelynek során 8700 bosnyákot végeztek ki – végrehajtója (háborítatlanul 
él Szerbiában Milosevics bukásáig). 
 

    
195. Plitvicai tavak     196. Dubrovnik 

    
197. Úton Szarajevóba    198. Split 

Szarajevo borzalmas látványt nyújtott, a hidak és a lakóházak nagy része elpusztult. 
A háború még nem ért véget, utazásunk egy fegyverszünet idejére esett. 1998-ban 
megkezdődött a Koszovói háború, amelyben a szerbek – Milosevics utasítására – 
többszázezer albánt űztek el otthonából. Válaszul a NATO megkezdte Szerbia bom-
bázását (1999), és a háborús főbűnösök kézre kerítését, akiket a Hágai Nemzetközi 
Bíróság elé állítottak. 
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Ha az ember dolgozik, munkáját, eredményeit megismeri a „nagyvilág”, időnként 
még egy-egy nemzetközi elismerés is „megtalálja”. Jómagam ezt tartom igazán 
szakmai elismerésnek, mert itthon azért más szempontok is megjelennek az elismeré-
sek döntésében. Te mit húznál ki a „varázsdobozból”? 
 
 
1997-ben a New Yorki Tudományos Akadémia – 180-éves fennállása alkalmából – 
tagjává választott. Nagy tisztesség volt ez, hiszen erre a tagságra nem lehet pályázni, 
a tagokat munkásságuk alapján választja meg egy nemzetközi kuratórium. Amint az 
értesítésből kitűnik, tagja volt a XIX. században Darwin, és a XX. században több 
mint 40 Nobel-díjas. 
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Nem azonos lelki terhet jelent egy „állami” és egy „saját” tulajdonú cégben dolgozni. 

Gondolom ezt te is tapasztaltad! Munkát kell keresni, becsülettel végrehajtani, meg-

oldani, bízni a partner fizetési hajlamában, …. ez mind a tulajdonos hátát nyomja. 

Mindezt akkor, amikor már a nyugdíjas éveidre készülhettél volna. Miért?  

 
 
Voltak feladataim. A PA Rt Átmeneti tároló létesítését határozta el a kiégett fűtőele-

mek tárolására. A tárolócsövek gyártására a Ganz Energetika kapott megbízást, ame-
lyet később – felsőbb utasításra – meg kellett osztania a keceli Pintér Művekkel. A 

Ganz technológiát és berendezést rendelt a WELMAT – cégtől a tárolócsövek hegesz-

téséhez. A berendezést a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola tervezte és gyártotta 

le Dr. Czinege Imre és Dr. Sárosi György vezetésével, a hegesztési technológiát pedig 

a WELMAT dolgozta ki Farkas Jenő vezetésével.  
A Paksi Atomerőmű Átme-
neti Tároló ennek a techno-
lógiának a felhasználásával 

valósult meg. 

199. a) ábra. A tárolócsö-

vek hegesztési kísérleté-

nek eszközei a WELMAT 

hegesztési és hőkezelési 

műhelyében 

Érdekes feladat volt egy 

Ganz MAVAG által gyár-

tott, 18 PA 4-185-VG diesel motor főtengelyének Dr. Verő Balázzsal közösen vége-

zett vizsgálata, amely az atomerőmű egyik tervezett leállítása idején tartott terhelési 

próba alkalmával eltört. A motorok feladata a primerköri fő-keringtető szivattyúk mű-

ködtetése volt egy esetleges áramkimaradás esetén, hogy a reaktor hűtése biztosított 

legyen. A törés meglepetést okozott, mert ugyanezek a motorok megbízhatóan mű-

ködtek a 3000 LE-ős vasúti mozdonyokban. A magyarázat az atomerőműnél szüksé-

ges, gyors (1 min) felterhelés volt, amit az LKM által gyártott, 12 motor egyikének 

főtengelye nem viselt el. Ezeket ki kellett cserélni. A szovjet főtengelyeket nagyobb 

öntecsből gyártották, így az 

átkovácsolás mértéke na-

gyobb volt. Nagyátmérőjű, 
NF csavarok vizsgálata cél-

jából a WELMAT–ban ter-
veztünk és gyártottunk egy 

olyan készüléket, amellyel 
a 100 tonnás méréshatárt 
megdupláztuk, 200 tonnára  

 

199. b) készülék 200 ton-

nás szakítóvizsgálathoz 



Kockázatos dolog egy embert egyetlen szóval jellemezni. Mégis vállalom. Esetedben 
e szó az „alapos”, mind a szakmában, mind pedig utazásaitokhoz kötődő 
felkészülésekben. Ezt gyökeresen megváltoztathatják a nem várt események. 
 
 
Megpróbálom mindkettőt („alaposság” és „nem várt esemény”) egyetlen oldalba 
zsúfolni. Családommal elutaztunk a francia tengerpartra (Frejus). Szomorúan 
emlékeztünk a történelmi Magyarországra a gyilkosáról elnevezett téren, majd 
kirándulásokat tettünk a környéken. Megnéztük Cap Roux vörös szikláit, 
végigjártuk a kanyont, amelyet a Verdon folyó a sziklába vájt (nemzeti park), és 
megmártóztunk a tengerben Napule mellett. Visszafelé elidőztünk Monte Carlóban, 
ahonnan a Roya völgyében Torinóba mentünk. A Keresztelő Szent János 
Bazilikában őrzik a leplet, amellyel a keresztről levett Krisztus testét betakarták 
(Torinói lepel). Ritkán tekinthető meg; nekünk szerencsénk volt, láthattuk. 
Megnéztük a város nevezetességeit, köztük a számunkra legkedvesebbet, a „turini 
remete”, Kossuth lakóházát (erkélyén volt egy koszorú). 

   
     200. Clemanceau tér (Frejus)       201. Grand canyon du Verdon 

   
        202. A kaszinó teraszán  203. Európa legmagasabb hágóján 
Torinóból nagy körutazást tettünk Európa tetejének körzetébe. A szent bernát 
hágónál [2188 m] meglátogattuk a hatalmas és barátságos bernáthegyi kutyákat, 
amelyeknek számos ember köszönheti életét. Áthajtottunk Európa legmagasabb 
hágóján [2770 m], amely korábbi utazásunknál (1983 nyarán) még le volt zárva.   
Hazatérve feleségem kórházi ellenőrzésénél karcinómát diagnosztizáltak. 
Haladéktalanul megműtötték, de a rákos sejtek bejutottak a vér- és nyirokerekbe. 
Megkezdődtek a közel hétévig tartó kemoterápiai- és sugárkezelések. Természetesen 
mindketten folytattuk munkánkat, hiszen sok ember sorsáért voltunk felelősek. 
Szakmai érdeklődésünk azonban háttérbe szorult a halál elleni küzdelemben, amely 
közel hét évig tartott. 
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Az élet kitartóan rohan, de mindig csak előre. Ebbe beleeshetnek akár új évszázad 
beköszöntése is! Az viszont szinte törvényszerű, hogy újabb és újabb generációkkal 
bővül a családi kötődés. Milyen eseményeket emelnél ki életed forgatagából? 

Nehezet kérdeztél és bajban vagyok! Oldalak sokaságát írhatnám úgy, hogy hiány-
érzetem maradna. A 203. képen Piroska, Mama, testvéren Zsolt és unokatestvérem 
Kálmán (ő készítette a 
Welding Tester mintapéldá-
nyát: 54. kép) láthatók tíz év-
vel a század vége előtt apám 
temetésén. Akkor még nem 
gondoltunk arra, hogy a szá-
zad végére minket is megérint 
a halál lehelete. 

204. Családtagjaim 1989-ben 

A XX. század utolsó évében 
nagy öröm is ért bennünket. Attila fiam megtalálta párját egy szép leány és nagysze-
rű orvosnő, Dr. Vincze Eszter személyében. Rövid ismeretség után elkötelezték 
magukat egymásnak, és 1999. július 10.-én házasságot kötöttek. Házasságuk gyü-

mölcse, Flóra már az új század 
gyermekeként jött a világra 
(2001. június 3.). Én viszont egy 
új családba is bekerültem, ahol 
számtalan szép és boldog él-
ményben volt részem, és van 
mind a mai napig. 

205. Az ifjú pár és az örömszülők 
Eszter és Attila esküvőjén 

Az esküvő után elbúcsúztunk 
külföldi kalandozásainktól is egy utolsó közös utazással, amelyen a közeli Szlovéni-
ába autóztunk, és már csak egy hétre (1999. július 25-31). Megnéztük a predjáma 
várat, a posztojnai cseppkőbarlangot, a lipicai ménest, bejártuk az isztriai félszigetet: 
Piran, Portorozs, Pola, Ro-
vinj, Porecs, majd Ankaran-
ból a Triglav [1864 m] mel-
letti Vrsics hágón át tértünk 
haza. 

206. Predjáma lovagvár 
(Posztojna) 

Megbízást kaptunk autóbusz 
futómű vizsgálatokra. A 
vizsgálatok zömét már az új 
században végeztük. 
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Említetted a „posztojnai cseppkőbarlangot”. Én is többször jártam benne, mindig 
megcsodáltam. Tágra nyílt szemmel néztem a benne közlekedő vonatokat és a ha-
talmas cseppköveket. Nincs véletlenül erről egy fényképed? 
 
 
Már hogyne lenne! De szeretném az előző oldal történéseit családi eseménnyel is 
kiegészíteni, mert így lenne teljes búcsúm a XX. századtól. A posztojnai cseppkő-
barlang a világ egyik legszebb karsztképződménye, amely olyan hatalmas, hogy egy 
kisvasút is segíti bejárását.  

207. A posztojnai 
cseppkőbarlangban 

A XX. századot itt-
hon is elbúcsúztat-
tuk. A csoportkép a 
búcsú évében, a 
cikolai ház előtt ké-
szült, amelyet Piros-
ka szülei építtettek, 
és ahol rendszeresen 
vendégeskedtünk. A 
képen Piroska nővé-

re, Hugi látható férjével, Pistával, és húga, Kicsiny édesanyjával és gyermekeivel, 
Lillával és Ádámmal.  

 
208. A cikolai háznál 

Piroska azt szerette volna, hogy megmaradjon a szülői ház, és nyugdíjas éveink egy 
részét ott töltsük a csodálatos Szigetközben. (Ha az örökösök el akarnák adni, meg-
vásároljuk tőlük). A ház előtti csoportképen csak Gábor és én nem mosolygunk. 
Valószínűleg éreztük, hogy ez a terv nem válhat valóra. 
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Emlékeim szerint a WELMAT „beszállt az autóbusz üzletbe is”, amely korábban 
még az Autóipari Kutató Intézet (az AUTOKUT) „felségterülete” volt. Hazánk első 
szervohidraulikus fárasztógépe - amelyet az MTS cég gyártott - is itt üzemelt. Az 
AUTOKUT és VASKUT is sajnos a „rendszerváltás temetőjébe került”. A hazánk 
gazdaságába szervesen beépült kutatóintézetek „felszámolása” a rendszerváltás 
egyik legnagyobb – fehéren-feketén fogalmazva - bűne. Ezt sajnos érezzük még 30 év 
elteltével is. 
 
 
A NABI (North American Bus Industries) megvásárolta az Ikarus Járműgyár 
nagyrészét, ahol autóbuszokat kezdett gyártani amerikai tervek szerint, amerikai 
megrendelésre. Nagyszámú (kb. 100 db) autóbuszt szállítottak le, amelyeket 
forgalomba állítottak Chicago városi közlekedésében. Ellenőrzésül a NABI 
megrendelte a futómű alvázak fárasztó vizsgálatát a WELMAT-tól. A terhelési 
spektrumot a tervezőtől kaptuk. A futóművet több egymást követő lépésben tudtuk 
az oszlopok közé helyezni, amelyek sorendjét Farkas Jenő határozta meg CAD 
programmal. A vizsgált futóművön – a terhelés alatt – kb. 100 pontban 
feszültségmérést végeztünk nyúlásmérő bélyegekkel. A vizsgálat néhány helyen – 
amelynek feszültségi állapotát meghatároztuk – repedéseket tárt fel.  

 
207. Autóbusz futómű vizsgálatok 

A forgalomba állított autóbuszok mindegyikének futó-művében repedések 
keletkeztek ott, és annyi idő után, ahol és amennyi idő után a WELMAT 
vizsgálatainál. A tapasztalatok nyomán egyértelművé vált a konstrukciós változtatás 
szükségessége, és a WELMAT ellenőrzés fontossága. A NABI több változatot 
készített, amelyek vizsgálata nyomán kialakult a végleges megoldás. A 
továbbiakban gyártott autóbuszoknál repedések nem fordultak elő. 
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A XX. századtól való búcsút és a XXI. század kezdetét mindenki egyéniségének, belső 
énjén keresztül élte meg. Gondoljunk csak vissza ki, mit várt a számítógépes 
rendszerek összeomlásától. Elő kellene venni az akkori „hírharsonákat”. Gondolom 
ti is örömökkel és bánatokkal fordultatok az új évezredbe? 
 
 
Igen, azt hiszem minden gondolkodó ember „időutazást” tesz egy évszázad váltása 
kapcsán. A XX. században két világháborút, majd több lokális háborút éltünk meg. 
Sajnos vérrel és pusztulással köszöntött be a XXI század is. 2001.szeptember 11.-én 
az Al Kaida terrortámadást hajtott végre az Egyesült Államok ellen, melynek során 
lerombolta a New York egyik jelképének számító WTC ikertornyokat. 
Családomnak az örömből és a tragédiából egyaránt kijutott. 2001-ben megszületett 
unokám, Flóra (jún. 3.), és Zsolt kislánya Csillag (okt. 6.). 2002-ben testvérem, Zsolt 
és párja Tamara meglévő ingatlanaik eladásával egy nagy házat vásároltak, Piroska 
és én pedig egy apartmant Balatonfüreden, a Fesztivál társasházban.  
Mama – mivel lakását eladták – Zsolték házába költözött. Azonban nem találta 
otthon magát az új házban (már 90. évében járt) és október 16.-án el is távozott 
körünkből. Halálával fájdalmas űr támadt bennem. Ő volt az, aki dédelgetett, óvott, 
felnevelt, és egész életében fenntartás nélkül szeretett. A következő szavakkal 
búcsúztunk tőle: „Az nem lehet, hogy köddé lettél, te, aki mindenkit szerettél. Nem 
tűnhet el ennyi jóság. Valahol kell egy állandóság, ahol egyszer majd megtalállak. 
Addig egyre imádlak, áldlak”.  
2003-ban nyugállományba vonultam. Piroskával a legrégibb európai civilizáció, a 
mínoszi kultúra (i.e. 2600-1400) helyszínére utaztunk, elbúcsúzni a 
kalandozásainktól. Ez volt az egyetlen külföldi utunk, ahová gyerekeink már nem 
jöttek velünk. Bérelt autóval bejártuk az egész szigetet. Megnéztük Minosz király 
híres palotája és a labirintus maradványait (világörökség) Knósszoszban. A legenda 
szerint a labirintosban élt a Minótaurosz, aki áldozatul beküldött ifjakkal 
táplálkozott. Thészeusz athéni király megölte a szörnyet, majd Ariadné fonalával 
kijutott a labirintosból. Jártunk egy hegyi kolostorban, sőt egy táncmulatságban is. 
Áthajóztunk megcsodálni a legnagyobb égei tengeri vulkánkitörés (i.e.1450) 
helyszínét, amely szökőárjával Kréta nagyrészét is elpusztította. Megcsodáltuk az 
elsüllyedt vulkán peremén épült Szantorini kék-fehér épületeit. 

 
208. Krétán a szállodánkban   209. Szantorini      
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Életünknek vannak nagyon nehéz és fájdalommal mélyen átitatott pillanatai, perió-
dusai. Ezt senki nem kerülheti meg, ez a természet rendje, amit nagyon nehezen va-
gyunk képesek elfogadni, miközben tudjuk, más választásunk nincs! 
 
 
2005. Január 9.-én még együtt ünnepeltük Piroska születésnapját és az Attila névna-
pot kedvenc éttermünkben, a régi Siposban. Azóta nem léptem be oda és – mintha 

részt venne gyászomban – a 
hely neve is megváltozott. 
210. Az utolsó családi együttlét 
Január 23.- án testvérei meglá-
togattak bennünket, hogy elbú-
csúzhasson tőlük. Egy hét múl-
va bevitték az Onkológiai Inté-
zetbe, ahol morfiummal csilla-
pították fájdalmait. Kérésére 
csak én maradtam vele. Majd 

jött az a felejthetetlen, szörnyű nap (február 3), amelynek hajnalán karjaim közt 
meghalt. Kívánságára Óbudán temettük el, hogy közel legyen közösen épített ottho-
nunkhoz, ahol harminc boldog évet töltöttünk együtt. A Szent István Kórház és a 
bőrgyógyászok nevében Dr. Daróczi Judit professzor, az immunológusok nevében 
Dr. Szemere Pál professzor, tanítványai nevében Dr. Telkes Márta adjunktus búcsú-
zott el tőle. Gyászjelentésének búcsúversét volt osztálytársa, Erdős Anna írta. 

 

Elhagyott édes párom, pedig mennyire szeretett élni. Különösen a tavaszt szerette, 
az újjászületést. Akkor is vártuk a tavaszt, de ő már nem örülhetett neki, nem láthat-
ta többé. Elköltözött oda, ahová mindig is tartozott, az angyalok közé. Nyughelye 
fölött egy gesztenyefa áll, amely minden évben virágszőnyeget terít a sírjára.   
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Az átélt tragédiád gondolom téged is az apátia mélységébe vetett. Ebből csak las-
san-lassan és kis lépésekkel haladva lehet újra visszatérni a felszínre, hacsak nem 
ránt ki valamilyen hirtelen környezetváltozás. Neked melyik út jutott? 
 
 
Feleségem temetése után – gyakorlatilag azonnal – Egyiptomba utaztam azzal a 
feladattal, hogy segítsek egy német beruházásban megvalósuló, szíriai hőerőmű 
hűtőtornyainak gyártásánál – a beruházó által tapasztalt – minőségügyi hiányossá-
gokat felszámolni. Örültem a megbízásnak, mert a távolság és a munka segített a 
felborult lelki egyensúlyomat helyre billenteni. Nagy Péterrel utaztam Egyiptomba, 
aki NDT tapasztalataival és 3. fokozatú képesítésével a hegesztési varratok ellenőr-
zését végezte. Jómagam a teljes gyártás ellenőrzését végeztem, elrendeltem javításo-
kat, felkutattam a minőségellenőrzéshez szükséges – megfelelő minőségű – eszkö-
zöket, és levizsgáztattam azokat a vállalkozásokat, amelyek távozásunk után a minő-
ségellenőrzést végezni fogják. Őket az egyetemen találtam meg, ahogy Mohamed 
Rashad Ibrahim El Hebeari professzort, aki korábban Turi Aladár aspiránsa volt. 
Nálunk is vendégeskedett, amit egy Nílus-parti étterembe történő meghívással vi-
szonzott. Kairó északkeleti részén – a gazdagok kedvelt negyedében – 
Heliopoliszban laktunk a Baron szállodában, ahonnan naponta autóval vittek ki a 
sivatagban lévő munkahelyünkre (Ramadán 10 city). A szálloda a mellette lévő hin-
du templomról (Baron Empain Palace) kapta a nevét, amelyet a XX. század elején 
építettek a Kambodzsai Angkor Wat mintájára.  
 

 

211. Szállodám és a hindu templom      212. A bazárban 
A helyi muszlim szokások szerint hat napot dolgoztunk, de a péntek szabad volt. 
Igyekeztünk ezt a napot kihasználni a Németországot is meghaladó népességű or-
szág 20 milliós fővárosának megismerésére. Sok embert és érdekességet akartunk 
látni, ezért első utunk a bazárba vezetett, amely a világörökség része. Akkora terüle-
tet foglal el, mint egy budapesti kerület, ahol kézműves termékektől élelmiszereken 
át a házi kedvencekig mindent árulnak. A legtöbb ember – ahogy mi is – nem csak 
vásárolni, hanem nézelődni és alkudozni jár ide. Része a társadalmi életnek. Meg-
néztük a szuezi csatornát is, és építőjének, Ferdinand De Lessepsnek a házát Al 
Ismailiyahban.  
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Kairó, Egyiptom, az emberiség csodáinak tömény esszenciája, végigjárhatatlan, 
teljességében megismerhetetlen. Olyan, mint a Zwinger Drezdában. Neked mire 
jutott időd, energiád, lehetőséged? 
 
 
Kairónak nem csak a területe, hanem történelme is nagy. A legrégebbi, fennmaradt 
építmények az Ó-birodalom idején (i.e. XXVII-XXIII. század) épült piramisok. 
Dzsószer i.e. XXVII. században épült lépcsős piramisa és Kheopsz i.e. XXVI. szá-
zadban épült piramisa a világörökség része. Utóbbi a legmagasabb (~140 m). Jártam 
is a belsejében (Kheopsz szarkofágja már üres volt). Viszont a piramis mellett meg-
néztem a rekonstruált bárkát, amelynek rendeltetése volt a fáraót Ré napistenhez 
szállítani. Éltem a turistáknak szervezett tevegelés lehetőségével is. A történelmi 
helyszín része az emberfejű és oroszlántestű lény, a szfinx.  

  
213. A Gízai piramisok          214. Aki vigyázza a fáraók álmát 

   
215. Kheopsz fáraó napbárkája      216. Mohamed Ali mecset 

969-ben megalapították, és fallal körülvették az Iszlám Kairót (világörökség), ahol 
csodálatos mecsetek (pl.216.kép) mellett egy kopt keresztény templomot is talál-
tunk. 7 km átmérőjű terület a Holtak városa (Nekropolisz), amely távolról sem felel 
meg nevének. A kriptákba szegény családok beköltöznek, és itt élnek senkitől sem 
háborgatva. A Tahír (Felszabadulás) téren áll az Egyiptomi Múzeum, amely a világ 
leggazdagabb egyiptomi műemlék gyűjteményét rejti. Egy napot itt töltöttünk, de – 
mint általában – az idő itt is kevésnek bizonyult. Foglaltam egy vonatjegyet, hogy – 
hazautazásom előtt – megnézzem a Thébai nekropoliszt (világörökség), Ámon Ré 
kultuszának (i.e. 3500-3200) központját. Sajnos az utazásra nem került sor, mert 
megkértek, hogy folytassam a munkámat Kairóban. 
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Hazatérve Egyiptomból milyen szakmai és családi feladatok, örömök találtak meg?  

 

 

Tagja voltam a Paksi Atomerőmű ZRt. által létrehozott Gépészeti Szakértői Testü-

letnek (GSZT 1), amelyet a reaktortartály élettartam kimerülésének becslésére hív-

tak életre. A munka előzménye egy 1982-ben kezdődött vizsgálat volt, amely a reak-

tortartály falának sugárterhelését, és a tartályanyag tulaj-

donságainak neutronsugárzás hatására történő megváltozá-

sát határozta meg. A vizsgálat eszköze a VASKUT által 

gyártott, és a tartály fala mellett elhelyezett füzér volt. A 

füzér kapszulákban elhelyezett próbatesteket és indikáto-

rokat tartalmazott. A vizsgálatot az Anyagvizsgáló Labo-

ratórium vezetője, Dr. Trampus Péter irányította. Az új 

füzér vizsgálat számára a WELMAT szállított kapszulákat 

és próbatesteket. A testület munkáját az Anyagvizsgáló 

Laboratórium akkori vezetője Takács Gyula koordinálta. 

217. A politikában 

Tagja voltam a Paksi Atomerőmű ZRT által, az élettartam 

meghosszabbítás és a teljesítmény növelés lehetőségeinek vizsgálatára szervezett 

Szakértői Testületnek (GSZT 2), amelyet Rátkai Sándor irányított. A Testület Dr. 

Tóth László professzor vezetésével, megvizsgálta a szekunder köri berendezések 

előírás rendszerének konvertálását az ASME BPV előírásokra. A testület munkájá-

ban – a PA ZRt. vezető szakemberei 

mellett – a VEIKI, az ERŐTERV, a 

BME, az NME, tudósai vettek részt. 

218. A Vincze családdal a Bródy 

Sándor utcában 

Egyiptomból hazatérve, fájdalomtól 

sújtottan helyet kerestem, ahol 

hasznos munkát végezhetek. Az 

MDF befogadott, ahol ismert közéleti személyiségekkel, köztük Dávid Ibolyával, 

Pusztai Erzsébettel volt alkalmam eszmét cserélni. Többekkel együtt képviselő vá-

lasztáson is elindítottak, de az MDF akkori támogatottsága miatt egyedül Porkoláb 

Mátyás jutott be a II. kerületi önkormányzatba. Vigaszt családomban találtam, ná-

szom lakásában és esztergomi 

nyaralójában gyakran vendé-

geskedtem. Örülhettünk egy-

másnak, és okos, szép uno-

kánknak. A földvári nyaraló-

ban is sokszor találkoztunk, 

ahol Flóra, megtanult szörföz-

ni, teniszezni, lovagolni. 

 

219. Húsvét a szentendrei 

nyaralóban 



Lassan már eljutottunk életedben a 2010-es évekhez, amikor teljesen más életstílust 
kell felvenni. Ennek súlyát, nehézségeit, problémáit saját életemben tapasztalom. 
Gondolom azért voltak kellemes pillanati is? 
 
 
2010-ben keresztlányom, Lilla befejezte tanulmányait az Universtät Wien német-
francia tolmács és fordító szakán. Diplomájának átvétele után készült a 220. kép: a 

szónoki emelvényen 
állunk, ahonnan a 
dékán elmondta be-
szédét és átadta a dip-
lomákat. 
 
220. Keresztlányom-
mal a diplomaosztó 
ünnepség után 
 
2012-ben aranydiplo-
mát kaptunk, amely-
nek alkalmából az 
egyetem nevében év-
folyamtársunk, Páczelt 

István professzor köszöntött bennünket. A hallgatók nevében két, „vörös diplomá-
val” végzett évfolyamtársunk egyike, Rittinger János mondott köszönetet. Másik 
vörös diplomás évfolyamtársunk Matolcsy Mátyás volt, aki nem volt jelen az ünnep-
ségen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221. Aranydiploma          222. A díszvacsorán 

A 221. képen barátaimmal és Attila fiammal ülünk a díszvacsora asztalánál. Az elő-
térben Zambon Béla, aki svájci üzemének jóvoltából kitűnő hangulatú dunai hajóki-
rándulásokon látta vendégül a teljes évfolyamot.  
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Amennyiben a szakmában neveinket „jegyzik”, elkerülhetetlen, hogy ne kerüljünk 
kapcsolatba egyes tudományos, szakmai szervezetekkel. Fiatalabb korban még kér-
jük a tagságot, kissé idősebben pedig minket kérnek fel. Viszont ha már tagok va-
gyunk, akkor nem kerülhetjük el a „társadalmi munkát”, az amúgy is kevés szabad-
időnk egy (jó)részének a közösség oltárán feláldozni. Te hogyan tetted ezt? 
 
 
Előadásokat tartottam egyesületi rendezvényeken: 

• 2008. október 16-18: 29. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 
• 2010. november 8: Mesterkurzus, Óbudai Egyetem 
• 2011. április 20: Óbudai Ankét, Óbudai Egyetem 
• 2011. október 13-15: 32. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 
• 2012. január 20: Mesterkurzus, Óbudai Egyetem 
• 2012. június 7-8: 6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban, Hotel Aquarell, Cegléd  
• 2012. október 11-13: 33. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok  
• 2013. május 17: Mesterkurzus, Óbudai Egyetem 
• 2013. október 10-12: 34. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 
• 2014. május 22-24: 29. Hegesztési Konferencia, Óbudai Egyetem 
• 2016. október 10-12: 37. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 
• 2017. november 16-18: 38. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 
• 2018. november 15-17: 39. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok  
• 2019. november 21-23: 40. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok 

 
Cikkeket írtam a Hegesztéstechnika és az Acélszerkezetek szaklapokba. 
2013. március 11.-én megalakult a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) Alapí-
tók: Bakos Levente, Borhy István, Dobránszky János, Érsek László, Farkas   László, 
Farkas Attila, Fehérvári Attila, Fehérvári Gábor, Gáti József, Gyura László, Ilinyi 
János, Kuti János, Kristóf Csaba, Palotás Béla, Rittinger János, Somoskői Gábor, 
Török Imre. Az alapítók összetartására évente találkozót szerveztünk, jómagam a 
tiszadobi (2013), a szekszárdi (2014) és a szigethalomi (2015) találkozóra kaptam 
meghívást. Az alapítástól a MAHEG vezetőségének tagja, majd tiszteletbeli tagja 
lettem. 

    
225. MAHEG alapítók találkozója Tiszadobon  226. A tiszadobi Andrássy kastély  
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Életünk olyan, mint egy „hullámvasút”; egyszer fenn, egyszer lenn! Jó érzéssel ol-
vastam az előző oldalon kapott válaszodat, amely – életed egy hosszabb, nem a leg-
jobb periódusát követő – örömtelibb pillanatairól szólt. Folytatódott ez? 
 
 
Azt hiszem igen! Gábor fiam 2013 májusában ismerkedett meg Blankával. Veszé-
lyes kalandok (alpesi síelés, vadvízi evezés) után, 2015 októberében eljegyzést tar-
tottak.  

  
223. Eljegyzési vacsora a Szépvölgyi úton 

A 2006. év tragikusan kezdődött. Február 25.-én testvéremet megölte az alattomos 
kór, amely korábban páromat, édesapámat és keresztanyámat is elragadta. Elvesztet-
tem, családom egyetlen tagját, akit születésétől haláláig ismertem. Zsolt élete maga 
volt a vidámság és a csillogás (33. oldal). Így ismerte meg Tamarát, akitől megszü-
lettek kislányai, Csillag (2001.10. 05) és Lilike (2003.10.12). Ettől kezdve családjá-
nak élt, építette és szépítette közösen vásárolt házukat. Bensőséges kapcsolatunk 
azonban megmaradt, minden örömét és bánatát megosztotta velem.  

 
113 

 



Előző kérdésem kapcsán a bánatot Öcséd halála jelentette, de örömteli hírként 
Gábor és Blanka eljegyzését említetted. Ezt – az esetek döntő többségében – az 
esküvő követi. Gondolom erre - is - sor került? 
 
 
Négy hónap múltán újra vidámság költözött a családba. Blanka és Gábor hűséget 
esküdtek egymásnak. Az esküvőt Dunaharasztiban, a Szent István király római 
katolikus templomban, az esküvői vacsorát a dunaharaszti rendezvényházban 
tartották 2016. június 14.-én. Az esküvőn részt vett öcsém özvegye, Tamara és 
gyermekei Csillag és Lilike, akiket Blanka és szülei szeretettel vettek körül.  

224. Az eskü után a templom előtt 

A rendezvényház kertjében került sor a polgári 
szertartásra. A bálteremben az ifjú pár tánca 
nyitotta meg a mulatságot 

225. A rendezvényházban 
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Ha az ember keményen dolgozik, eredményeket ér el, a szakma felnéz rá, akkor 
időnként szakmai elismerés(ek)ben is részesül. Egy ilyen elismerésről én is tudok, 
mert „hivatalból érintett vagyok”. No de inkább halljunk téged! 
 
 

2016-ban életmű díjat kaptam, 
amelyet a 28. Nemzetközi He-
gesztési Konferencián (Dunaúj-
városi Egyetem, 2016. május 26-
28.) vehettem át dr. Gáti József 
úrtól, a MAHEG elnökétől.  
  
227. Életmű díj átvétele 
 
2018. november17.-én megkap-
tam a GTE és a Magyar Olaj-és 

Gázipari Múzeum által 2017-ben alapított „Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért 
Díjat”. A díj áradására a 39. Balatoni Ankéton 
(Hotel Magistern Siófok) került sor. 
 
228. A „Nyomástartó Rendszerek 
Biztonságáért Díj” oklevele  
 
A díjat széleskörű közvélemény kutatás után a 
következő bizottság ítélte oda: 

Prof. Dr. Takács János (GTE) 
Tóth János (MOL)  
Prof. Dr. Tóth László (kuratóriumi elnök)  
Wiegand Krisztina (ÉMI-TÜV SÜD kft)  
Ilinyi János (MOL)  
Németh János (MOL) 
Fodor Olivér (ÁÉF Labor) 
 

229. A „Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díj” átvétele után 
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Eljutottunk napjaink történéséig. Most már csupán mondatokat ragadhatsz ki éle-
tedből és legfeljebb fényképekkel illusztrálhatod ezeket. Van-e még valami, amit 
életedből, családi környezetedből ilyen formában kiemelnél?   
 
 
Hagyománnyá vált, hogy a Vincze családdal együtt ünnepeltem a karácsonyt. A 
felséges vacsorát a lányok főzték Jutka vezetésével. A 230. képen még együtt va-
gyunk, de 2019. november 21.-én Jutkától el kellett búcsúznunk.  

   
   230. 2017 karácsonyán   231. Gréti a szülőszobán 

2018. augusztus 23.-án megszületett Blanka és Gábor gyönyörű kisbabája, Gréti. 
2019-ben Horvátországban, a Krk szigeten (Polje, Molnar apartmanház) töltöttem 

egy kellemes hetet Gáborral, Blankával, és 
szüleivel. Autóval bejártuk az egész szigetet, 
nagyokat úsztam a tengerben. A jól sikerült 
kirándulást 2020-ban megismételtük, ezúttal 
Békésszentandrás volt az uticél, a Kőrös 
holtága mellett. A „Nád a házam teteje” nevű 
vendégházat béreltük. Nagyokat kenuztunk, 
Gréti pedig bizalmába fogadott. Ellátogat-
tunk Szarvasra, a történelmi Magyarország 
központja emlékműhöz is. 

         233. Saci születésnapja   

Hazatérve a Kis-Duna partján lévő Vak Varjú étterem-
ben megünnepeltük, hogy nászasszonyom, Saci fölött 
újra elszállt egy esztendő. Az előtérben a lánycsapat: 

Gréti –már az aszta-
lunknál – és Zsófi. 

234. A Békésszent- 
andrási Vendégház 

 

235. A történelmi 
Magyarország köz-

pontja 
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Kedves Attila Barátom! Visszatekintve szakmai munkásságodra, lenne egy nagyon 

nehéz kérdésem. Amíg magánéletünket hallgatólagosan „Tízparancsolat” irányítja 

folyamatosan. Addig te hogyan foglalnád 10 pontba a szakmai életed eddig nem 

kihangsúlyozott eredményeit? 

 

 

Szakmai munkámhoz a legtöbb inspirációt Rittinger Jánostól kaptam, aki barátságá-

ba is befogadott. Sajnos ő már eltávozott körünkből, 2013. november 29.-én. Gazdag 

életműve nem gyarapszik tovább. 

236. Barátaim, János és Kati 

Saját szakmai tevékenységemről nagyrészt 

beszámoltam ennek a könyvnek a lapjain. 

Néhány munkámat még megemlítem, ame-

lyeken – általában többedmagammal – so-

kat dolgoztam: 

1. Vizsgálatokat végeztem lágyacélok és 

rozsdamentes acélok kristályközi - és fe-

szültségkorróziós károsodásának megha-

tározására. 

2. Részt vettem lánghegesztés és vágás 

eszközeinek és technológiájának fejlesz-

tésében. Partnerem volt Kádár Imre és 

Visontay István. 

3. Az IIW II. (Ívhegesztés) Bizottságának magyar delegátusaként évközi ülést szer-

veztem, amelyre a METESZ székházban került sor. 

4. Részt vettem az 1971-ben alakult, Törésmechanikai Bizottság munkájában 

5. Vizsgáló módszert dolgoztam ki 1976-ban a hegesztés által emittált füst mennyi-

ségének és összetételének meghatározására. A módszer segítségével határoztuk 

meg a Nyugati-téri metróállomás építésénél – és egyéb zárttéri hegesztéseknél – 

alkalmazandó szellőztetés mértékét (m3/min). 

6. Szakértő voltam a Bugac-Szank közötti, 17 km hosszú csővezeték szakasz nyo-

máspróbájánál bekövetkezett baleset ügyében, és a szolnoki gázrobbanás (1976) 

ügyében az eljáró rendőrhatóság megbízásából Ismertettem eredményeinket VUZ 

„Vastagfalú nyomástartó edények törésvizsgálata” konferenciáján a Csorba tónál 

1977. Október 31-én. 

7. A „Fémek és szerkezetek törése. Alkalmazott törésmechanika” című, GTE kiad-

vány (1986) egyik szerzője voltam. 

8. Technológia kidolgozása és CNC hegesztőgép megvalósítása az atomerőmű 

kiégett fűtőelemeinek átmeneti tárolására. A berendezés tervezését és kivitelezé-

sét a Bánki Donát Gépipari Főiskola végezte Czinege Imre és Sárosi György irá-

nyításával. A hegesztési technológiát a WELMAT dolgozta ki Farkas Jenő veze-

tésével (1996-1998). A paksi átmeneti tároló ezzel a technológiával valósult meg. 

9. Mock up tervezése és gyártása reaktortartály fő-keringtető vezeték csonk vizsgá-

latához Tarnai György vezetésével.  



Az élet egy nagy „kavalkád”, de egyszer érvényesül a „fizikai lét – nem lét” határ-
vonala. Hogy ki és milyen úton érkezik e határvonal közelébe ez nagyon is egyedi, 
Van aki „sétálva” és aki hirtelen, nem várt módon. Azt azonban sokszor emlegetik, 
hogy „életünk végigfut szemünk előtt”. Te milyen szakaszokra, pillanatokat emelnél 
ki? 
 
 
1946 és 1948 között vasárnaponként az avasi templomba jártam (14. oldal), amely 
Miskolc legrégebbi épülete (XIII. század). A törökök lerombolták, 1563-69 kötött a 
református egyház építtette újjá. Itt nyugszanak keresztapám hamvai (1988.03.20). 

 
237. Avasi reformá-
tus műemléktemp-
lom (1946)  
 
1969-ben ismertem 
meg későbbi felesé-
gemet a Szarvas 
pincében, ahová 
Görgei Gyuri, és 
párja Enikő hívtak 

meg (30. oldal). Ők később Németországban alapítottak családot és karriert, majd 
hazatértek. Utána többször is vendégeskedtem náluk. 1996-ban Attila gépészmérnö-
ki oklevelet szerzett a Miskolci Egyetem angol felsőfokú állami nyelvvizsgával 
(Diplomatervezés: Törésmechanika, Napier University, Edinborough) 1999-ben 
Gábor kohómérnöki oklevelet szerzett a Miskolci Egyetem (Diploma előkészítésére 
Erasmus ösztöndíjjal: FAM, Oulu Egyetem) 

       
      238. Flóra kétéves (2003)    239. Csillag és Lilike keresztelője (2004) 
2009-ben Gábor közgazdász szakmérnöki oklevelet szerzett Dunaújvárosi Főisko-
lán, 2010-ben pedig hegesztő szakmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyete-
men (BME), 2016-ban Attila: hegesztő szakmérnöki oklevelet a BME-n, 2018-ban 
Gábor programozó informatikus oklevelet a Gépipari Automatizálási Műszaki Főis-
kolán (Kecskemét). 
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Könyved végére értünk. Ha visszalapozunk az elejére az is nyilvánvaló, hogy 80 év 
feletti éveidet taposod. Kérlek, emeld ki azon eseményeket, amelyek keretét adták 
annak a gazdag tapasztalatnak, amelyre szert tehettél!  

1945. április 12: hivatalba lép Truman, 1945. augusztus 6. és 9: Japán bombázása, 
belépünk az atomkorszakba. Augusztus 10. én a SzU és az USA megszállja Koreát. 
Északon kommunista kormány alakul Kim Ir Szen vezetésével. 1947. június 5: 
meghirdetik a Marshall tervet, 1947. szeptember 18: megalakul a CIA, 1949. január 
25: megalakul a KGST, 1949. április 4: megalakul a NATO, 1950. január 23: 
Jeruzsálem Izrael fővárosa, 1950. június 15: kitör a koreai háború, amely három év 
után fegyverszünettel ér véget 1951. március 6: Megkezdődik a Rosenberg házaspár 
pere, 1950. április 18: Létrejön az Európai Szén- és Acélközösség, 1952. február 6: 
megkoronázzák II. Erzsébet királynőt, 1952. november 1: felrobbantják az USA első 
H-bombáját. 1953. január 20: hivatalba lép Eisenhower, 1953. március 5: meghal 
Sztálin, 1953. augusztus 12: felrobbantják a SZU első H-bombáját. 1953. 
szeptember 14: Hivatalba lép Hruscsov, 1954. június 26: SZU üzembe helyezi az 
első atomerőművet (5 MW), 1955. május 14: megalakul a Varsói Szerződés, 1956. 
július 13: a brit ellenőrzés alatt álló szuezi csatornát áthelyezik egyiptomi ellenőrzés 
alá. Nasszer július 26.-án államosítja a csatornát, ami nemzetközi konfliktust okoz. 
1956. október 23. - november 4: forradalom és szabadságharc Magyarországon (18. 
oldal). A magyar kérdés 1956 - 1963 között szerepelt az ENSZ napirendjén. 1956. 
december 2: Castro partra száll Kubában. 1957. március 25: Római Szerződés (az 
Európai Szén- és Acélközösség helyébe az Európai Gazdasági Közösség lép). 1957. 
augusztus 9: SZU vízre bocsátja az első atomtengeralattjáróját, 1958.október 1: 
megalakul a NASA, 1958. november 28: USA felbocsátja az első interkontinentális 
rakétát, 1959. február 16: Castro átveszi a hatalmat Kubában, 1959. augusztus 21: 
Hawaii lesz az 50. USA tagállam, 1961. január 20: hivatalba lép Kennedy, 1961. 
április 12: Gagarin űrrepülése, 1962. október 23 - november 20: Kubai rakétaválság, 
1963. november 22: merénylet JFK ellen, 1964. október 15: Brezsnyev váltja 
Hruscsovot, 1965. május 8: USA partra száll Vietnamban, (28. oldal). 1966. március 
10: Franciaország kilép a NATO-ból, 1967. június 5 - 10: Hatnapos háború. 1969. 
július 20: Armstrong a holdra lép, 1972. június 17: Watergate botrány, 1973. január 
27: párizsi békeszerződés: vietnami háború vége, 1975. április 4: megalakul a 
Microsoft, 1979. december 24: SZU bevonul Afganisztánba. 1981. január 20: 
hivatalba lép Reagan, 1982. április 2. - június 14: Falkland háború, 1984. február 22: 
Iráni támadás Irak ellen, 1985. március 11: Gorbacsov az SZKP főtitkára, 1988. 
Május - 1989. február: SZU kivonul Afganisztánból, 1990. augusztus 2. Irak 
lerohanja Kuvaitot, 1991. február 28: Kuvait felszabadítása (öbölháború vége). 
1991: SZU feloszlik. 2001. január 20: hivatalba lép G. W. Bush, Az USA elleni 
terrortámadás (2001.09.11) után a NATO bevonult Afganisztánba az Al Kaida 
kiképző bázisainak felszámolása végett. 2003. március 20 - 2011. december 15: 
Iraki háború, a 2001. szeptember 11.-i terrortámadása után, tévedésből. A háborúban 
többszázezer iraki halt meg. Szaddam Husszeint elfogták, kivégezték. viszont 
tömegpusztító fegyvereket nem találtak. 2009. január. 20: hivatalba lép Obama, 
2010-ben az USA kivonul Irakból. 
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Epilógus 

 

2013-ban elhunyt pályatársam és barátom, Dr. Rittinger János, aki a magyarországi 

hegesztés történetének egyik legnagyobb alakja volt. Jómagam hozzá láttam a he-
gesztés történetének megírásához, amellyel részben az ő életművének akartam em-

léket állítani.  

A szaklapokban megjelent cikkeim, továbbá a GTE és MAHEG rendezvényeken 

elhangzott előadásaim nyomán ismertté vált, hogy saját munkám is – nem elhanya-
golható mértékben – hozzájárult a szakma fejlődéséhez. 2016-ban régi jó ismerősöm 

és barátom, Dr. Tóth László professzor azzal az ötlettel állt elő, hogy jelentessünk 

meg egy könyvet rólam az „Ifjan - éretten - öregen” sorozatban, amely az alábbi 

sorba illeszkedne: 

2001 Terplán Zénó gépészmérnök NME Gépelemek Tanszék vezetője 
 egyetemi tanár    Gépészmérnöki Kar dékánja (1964-1968)
 MTA tagja   GTE elnök (1981-90)   
     Széchenyi díj (1994)  

2003 Pungor Ernő vegyészmérnök OMFB-t vezető,   
 egyetemi tanár   tárca nélküli miniszter (1990-1994)  
 MTA tagja   Bay Zoltán intézet-hálózat   
     főigazgatója (1994-2001)  
      Állami Díj (1973)   
      Gábor Dénes Díj (1995)  
     Magyar Köztársasági Érdemrend  
     Nagykereszt (2003)    

2005 Becker István gépészmérnök ERŐKAR Anyagvizsgáló Labor és 
     ÁEEF Biztonságtechnikai-Analitikai 
      Labor alapítója és első vezetője   

2012 Gyulai József fizikus  BME Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője 

egyetemi tanár   KFKI Anyagtudományi Intézet igazgatója 

MTA tagja   Eötvös Lóránd Fizikai Társulat elnöke  
     Széchenyi díj (1993)    
     Magyar Köztársasági Érdemrend  
     Középkereszt (2004)  

2014 Kispéter József matematikus Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott
 egyetemi tanár   Matematika - Fizika Tanszék vezetője 

2014 Drótos László gépészmérnök LKM vezérigazgatója (1982-1989) 
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2015 Czibere Tibor gépészmérnök NME Gépüzemtan Tanszék vezetője 
 egyetemi tanár   művelődésügyi miniszter (1988-1989) 
 MTA tagja   Gépészmérnöki Kar dékánja (1968-1974)
     NME rektora (1978-86)   
     Széchenyi díj (1993) 

2015 Havass Miklós informatikus SZÁMALK elnöke (1990-2003) 
     Gábor Dénes Díj (1995)  
     Magyar Köztársasági Érdemrend 
     Tiszti Kereszt (2005)  

2016 Farkas Ottó kohómérnök NME Vaskohászattani Tanszék vezetője

 egyetemi tanár   Kohómérnöki Kar dékánja (1984-1986) 
 MTA doktora   NME rektora (1994-1997)  
     Gábor Dénes Díj (1994) 

A piros színnel kiemelt díjakat tudományos eredményekért, a kék színnel kiemelte-
ket társadalmi tevékenységért adományozta az állam a közszolgálatban kitűnt in-
tézményvezető személyiségeknek. A gazdaságban dolgozó Becker István és Drótos 

László nem kapott állami kitűntetést. 

Természetesen nem vettem komolyan Tóth Laci barátom ötletét a rólam szóló könyv 

megírására. Méltatlannak tartottam – és tartom – magam arra, hogy ehhez a listához 

csatlakozzak. Laci azonban nem adta fel, kitartóan győzködött. Így kezdődött két-

éves „mátkaságunk”: ő kapacitált, én nemet mondtam.  

Igaz, én is kaptam rangos szakmai elismerést: 1997-en a New York Scientific 
Academy tagjául választott a nemzetközi tudományos életben ismertté vált munkáim 

alapján. Az intézménynek több mint 30 ezer tagja volt, de 180 év alatt, az egész 

világról, és valamennyi tudományterületről (filozófia, vallás, matematika, földrajz, 

régészet, nyelvtudományok, történelemtudományok, társadalomtudományok , ter-

mészettudományok és alkalmazott – benne orvosi és műszaki – tudományok). Ezért 

joggal lehetek büszke az anonim grémium – hitem szerint meg nem érdemelt – dön-

tésére. 

Tóth Laci barátom – ráunva a „mátkaságra” – 2018-ban előjött a farbával: „Nem te 

vagy a fontos, hanem a hegesztés. Nincs más élő tanúja a magyarországi hegesztés 

történetének. Ha te nem vállalod, ismeretlenségbe vész sok más szakember munkája 

is, akik a szakmáért éltek”. Az idézet nem pontos, de tartalmazza a lényeget. Erre 

nem volt ellenérvem. Hozzákezdtünk a munkához, amelynek eredményét kezében 

tartja a tisztelt olvasó.  

Budapest, 2020. december 

Fehérvári Attila 
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Iskolai tanulmányok 
 

Középiskolai tanulmányaimat a Fővárosi István Gimnáziumban, humán tagozaton 

végeztem jeles eredménnyel. Egyetemi tanulmányokat a Nehézipari Műszaki 

Egyetemen folytatottam, ahol 1962-ben jó minősítésű gépészmérnöki oklevelet, 

1966-ban kitüntetéses hegesztő szakmérnöki oklevelet szereztem. További 

intézményes képzést 1976-ban (vezető továbbképző) és 1983-ban (innováció) 

kaptam. 1980-1983 között filozófiai tanulmányokat folytattam, amelyet kitűnő 

minősítéssel abszolváltam. 1992-ben angol nyelvű tanfolyamon (Lloyd’s Register 

Quality Assurance & Porthmouth Management Centre) minőségügyi auditor, 1993-
ban IKM tanfolyamon roncsolásmentes anyagvizsgáló AT-2 képesítést szereztem. 
 

Szakmai életút 
 

Szakmai tevékenységem teljes egészében a Vasipari Kutató Intézethez (VASKUT) 

kötődött, amelynek évfolyamtársammal, Rittinger Jánossal együtt 1960-tól 

ösztöndíjasa, 1962-től munkatársa lettem. Fiatal kutatóként Verő József és Zorkóczy 

Béla professzorok közelében dolgoztam, és (félállásban) a Budapesti Műszaki 

Egyetemen Gillemot László professzor tanársegédje lettem. A fémtan és a mechanikai 

technológia ezen kiemelkedő tudósainak szellemisége jelölte ki számomra az utat, 
amelyet végig jártam.  
 
Pályám során a hazai és nemzetközi műszaki-tudományos élet sok meghatározó 

személyiségével kerültem kapcsolatba (publikációimnak 43 társszerzője volt). 

Szakmai életútamra Rittinger János innovatív személyisége gyakorolta a legnagyobb 

hatást, akivel életre szóló baráti- és munkakapcsolatom alakult ki.  
 
Beosztásaim a VASKUT-ban (1977-től Vasipari Kutató és Fejlesztő Vállalat): 

tudományos segédmunkatárs (1962-1965), tudományos munkatárs (1965-1971), 
tudományos főmunkatárs (1971-1972), tudományos tanácsadó (1972-1973), 
tudományos csoportvezető (1974-1990), tudományos osztályvezető, műszaki 

főtanácsos (1990-1992), műszaki igazgató (1992-1993). Bejártam tehát a 

„szamárlétra” minden fokát, amely lehetővé tette, hogy a beosztottjaim munkáját 

megítélni és irányítani tudjam. 
 
1993-ban (a VASKUT felszámolása miatt) megszerveztem a WELMAT Hegesztési 

és Anyagvizsgálati Kutató Fejlesztő kft-t, amelynek javára a későbbi tevékenység 

meghitelezéséből kivásároltam a Hegesztési Osztály, az Anyagvizsgálati Osztály, a 

Forgácsoló Műhely és a Hőkezelő Műhely eszközeit, valamint a VASKUT és a 

FÉMKUT teljes Műszaki Könyvtárát. A WELMAT állományba vette az érintett 

részlegek dolgozóit, bérbe vette működési területüket, és folytatta tevékenységüket.  
 
1993-tól 2003-ig igazgatóként irányítottam a WELMAT tevékenységét, amely 

eredményes gazdálkodása révén visszafizette az eszközök kivásárlására fordított 

hitelt. A WELMAT jelentős fejlesztéseket is végrehajtott, és akkreditált minőségügyi  
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rendszert alapján végezte munkáját. Kísérletet tett a működési területül szolgáló 

épületrészek bankkölcsönből történő kivásárlására is, de ez a kísérlete – politikai 
közbelépés miatt – meghiúsult.  
 
Orbán Viktor miniszterelnök utasítására az állam megvásárolta a VASKUT fa. 
megmaradt épületeit (az udvart a felszámoló előzetesen eladta). Nem tudom, hogy az 
utasításért lobbizókat milyen szándékok vezették, de tény, hogy a döntés 

megpecsételte a WELMAT sorsát. A házba az INNOSTART kft költözött, amely 
bérleti díjért adta ki a területet.  
 
A kezdetben jutányos bérlei díjak folyamatos emelkedése, és a nagyvállalatok 

elsorvadása miatti keresletcsökkenés következtében a WELMAT-nak adótartozása 

keletkezett. Az adótartozást az állam részben behajtotta, részben határidőt adott annak 

megfizetésére.   
 
2003-ban – a további működtetés reményében – szerződést közöttem a Ganz 
Holdinggal (vezérigazgató: Fitos Zoltán) a WELMAT eszközeinek térítésmentes 

átadásáról, dolgozóinak további foglalkoztatásáról, bérleti díj és 

adókötelezettségeinek átvállalásáról, valamint a Ganz telephelyére átköltöztetendő 

laboratóriumok nyereségérdekelt irányításáról.  
 
A Ganz átvette a WELMAT dolgozóit, az eszközök átköltöztetése azonban 
elhúzódott. Idő közben és a Ganz lehetőségei megváltoztak. Az átköltöztetett 

eszközök telepítésére nem került sor, az adókötelezettségek átvállalása csak részben 

(nettó) teljesült, a hegesztőgépeket a Ganz Energetika a termelésbe integrálta.  
 
A Ganz köztartozásai miatt a WELMAT számára lehetőség sem maradt 

szerződésének érvényesítésére. Ebben a helyzeten a WELMAT egyetlen dolgot 
tehetett: 10 év eredményes tevékenység után felszámolást kért saját maga ellen, és 

Fehérvári Attila – tulajdonosi kötelezettségeinek fennmaradása mellett – nyugdíjba 

vonult. A felszámolás költségét a tulajdonos  
magán vagyonából fizette meg. 
 
Szakmai munkásság 
 
Pályafutásom során több mint 200 kutatási téma és eseti megbízás 
kidolgozásában vettem részt, amelyeket kivétel nélkül hasznosítottak ill. alkalmaztak 
az iparban. A kutatások (legtöbbjét Rittinger Jánossal közösen végeztem) néhány 

eredménye, amely hatást gyakorolt a hegesztési és anyagvizsgálati kultúrára itthon és 

külföldön egyaránt:  
     

1) Hegesztőanyagok varrattulajdonságainak megismerése, ezen belül 
matematikai statisztikai módszerek alkalmazása az ütőmunka és az átmeneti 

hőmérséklet meghatározására (1967-68). 
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2) Növelt folyáshatáru acélok tulajdonságainak megismerése, ezen belül a 
 törésmechanika első hazai alkalmazása (1968-69), amelyet a  VASKUT 
 Tudományos Tanácsa (opponens: Gillemot professzor)  nagyra értékelt.   
3)   Acélkiválasztási rendszer kidolgozása nyomástartó szerkezetek  gyártásához 

 a rideg törési érzékenység alapján (1970), amely szabvánnyá, és  
 egyetemi tananyaggá vált.            
4) Törésmechanikai anyagjellemzők becslése az ütő-hajlító vizsgálat 
 átmeneti hőmérséklete alapján (1973). Az összefüggést, és annak 

 jelentőségét később a Welding Institute (UK) is felismerte és  publikálta. 
5)  Elméleti összefüggés (kiegyenlítési tényező) kidolgozása a mikro-ötvözés 

 hatásának megállapítására (1972-75). A Nemzetközi Hegesztési Intézethez 

 benyújtott dokumentumok, és a  Microalloying’75 szimpóziumon  
 (Washington DC) tartott előadás nyomán kiterjedt vizsgálat indult az 

 összefüggés kisérleti ellenőrzésére és gyakorlati hasznosítására, amelyben 
 részt vettek – többek között – japán, angol, német, francia, intézetek és 

 vállalatok. A téma rapportőre  Konkoly Tibor professzor volt. A 
 kiegyenlítési tényező elvét felhasználták az Európai Gazdasági Közösség 

 acélfejlesztési  programjában is, ezzel az elméleti összefüggés általános ipari

 gyakorlattá vált. 
 
Néhány további témakör kutatói munkásságom első szakaszából, amelynek 

kidolgozása említésre méltó műszaki és gazdasági eredménnyel zárult:  
 
1) Vizsgálatok ferrites acélok feszültség-korróziós károsodásának  
 meghatározására Zorkóczy és Verő professzorok közvetlen irányítása 

 mellett (1962–68). 
2) Vizsgálatok a lánghegesztés és vágás eszközeinek fejlesztésére (1962–69).  
3) Vizsgálatok a hegesztő áramforrások fejlesztésére (1967–76). 
 
Első vezetői megbízatásom (1974) után kutatói munkám kutatásszervezési  
feladatokkal bővült. Tevékenységem, és annak főbb eredményei ebben az 

időszakban: 
 

1) A hegesztőanyaggyártás rekonstrukciójának műszaki megalapozására  
szolgáló, országos program irányítása (1974-77). Ebben a munkában a 

gyártók és felhasználók szakemberei nagy számban vettek részt.  VASKUT 
részéről a legnagyobb érdem Turi Aladáré, de jelentős szerepe volt Udvardi 
Tibornak, Scwarczenberger Pálnak és Kern Olgának is.  

2) Anyagok és berendezéseinek vizsgálata, szakértői vélemények kidolgozása az 

atomerőmű vezető tudományos intézményi feladatainak keretében (1979-től 

folyamatosan). A feladatok kidolgozását Szunyogh László koordinálta. 
3)  Nagyméretű törésmechanikai próbatestek vizsgálata a Skoda  Művekben. 
4) Műhibák viselkedésének tanulmányozása tartályokban, a törésmechanikai 

méretezés ellenőrzésére és továbbfejlesztésére (1979-től folyamatosan).   
 



 

126 

 

5)   Akusztikus emissziós vizsgálatok nyomástartó szerkezetekben lévő hibák 

azonosítására és lokalizálására (1979-85). Közös kutatások a KFKI-AEKI és 

az Erőkar szakembereivel. A munkát a KFKI részéről Péter Attila, az Erőkar 

részéről Szűcs Pál irányította. 
6)  Adatbank kidolgozása a gazdaságos acélfelhasználás és technológia 

korszerüsítés céljából Fuchs Erikkel és Rittinger Jánossal közösen (1985-87).  
7)  Az olajipar atmoszférikus tárolótartályainak élettartam becslése (1987) 
8) Nagyszilárdságu acélok alkalmazása tartálygyártásra (1988-90). Ebben a 

témában „full scale” törésvizsgálatokat is végeztek a BKG (Budapest) és a 

VUZ (Pozsony) szakembereivel közösen. A VUZ tevékenységét  Karol Kálna 

és Jan Vrbensky irányította, a BKG részéről Übelhart István és Babics Péter 

vett részt a munkában. 
 
Publikációim száma 176. Hasonló számú közleményről van tudomásom, amely 
általam publikált eredményekre hivatkozik. Jogvédett alkotásaim:  
 
1)  Mérési  eljárás és mérőberendezés rövid ívű hegesztés paramétereinek 

beállítására és az áramforrás minőségének megállapítására. OTH 

lajstromszáma: 164 536 (1971). 
2)  Törésmechanika alkalmazása szerkezetek megbízhatóságának és az acél 

felhasználás gazdaságosságának fokozása céljából. Know-how Rittinger 
Jánossal és Fuchs Erikkel (1985).          

 
A Welmat ügyvezető igazgatói feladatai mellett is folytattam műszaki-tudományos 

munkámat. Ebben főleg Farkas Jenő volt segítségemre, de jelentős munkát végzett 

Szunyogh László, Tarnai György, Pilc Erzsébet és Gál Ilona is. A munka főbb 

eredményei: 
 
1)   Atomerőművi csővezetékek és szerelvények állapotfelmérése 100 000  órás 

 üzem után. 
2)  Technológia kidolgozása és CNC hegesztőgép megvalósítása az 

 atomerőmű kiégett fűtőelemeinek átmeneti tárolására (1996-98). A 
 berendezést a Bánki Donát Gépipari Főiskola tervezte és vitelezte ki 

 Czinege Imre és Sárosi György irányításával. A paksi átmeneti tároló 

 ezzel a technológiával valósult meg.  
3)  Autóbusz alvázelemek fáradásvizsgálata Farkas Jenővel közösen 

 (1999-2002). A vizsgálatok feltárták az alváz veszélyes pontjait, és 

 várható élettartamát, amelyet az amerikai járműforgalomban futó 

 autóbuszok meghibásodása pontosan visszaigazolt. A vizsgálatok 

 alapul szolgáltak a járművek gyártásának korszerűsítésére.  
4)   Csőívek szilárdsági vizsgálata (feszültségmérés, fárasztás) 
5)  Mock up tervezése és gyártása reaktortartály főkeringtető vezeték 

 csonkvizsgálatához Tarnai György vezetésével. 
6)   Együttműködési szerződés kezdeményezése a SwRI-al (San Antonio, 
 Texas)  
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Szakértői tevékenység 
 
Szakértői tevékenységet aktív koromban és nyugállományban egyaránt végeztem ill. 
végzek. Fontosabb szakértői munkáim: 
 
1)  Győri közúti híd sarokvarrat repedések oknyomozó vizsgálata (1972).  A 
 vizsgálatok nyomán technológiai feltételek kidolgozása a 

 melegrepedések elkerülésére. 
2)  Súlyos balesetek felülvizsgálata hatósági megrendelésre: Bugac – 
 Szanki csővezeték robbanása nyomáspróba során (1968), Szolnoki 

 gázrobbanás (1976), stb. 
3)  Tagja voltam a reaktortartály sugárkárosodásának vizsgálatát irányító, és a 

 vizsgálati eredményeket értékelő Szakértői Testületnek (PAV)  
4)   Tagja voltam (1992-96), az Egyesült Államok Nukleáris Felügyelete  
 (US- NRC) tíztagu, Műszaki Tanácsadó Testületének (Technical 

 Advisory Group), amelynek feladata a nukleáris erőművek csővezeték 

 integritás vizsgálatainak (Piping Integrity Research) irányítása és 

 ellenőrzése volt.    
5)  Irányítottam és végeztem egy – német fő-vállalkozásban – Szíriának  

gyártott hőerőművi hűtőtorony hegesztésének vizsgálatát Egyiptomban  
 (Kairó, 2005). Az operatív munka mellett megszerveztem a 
 roncsolásmentes vizsgálatok átadását helyi vállalkozásoknak (tárgyi 

 feltételek specifikálása, vizsgáló intézmények felülvizsgálata). 
6)  Tagja volta (2004-09) a Paksi Atomerőmű teljesítmény- és élettartam 

 növelésének lehetőségét vizsgáló, Gépészeti Szakértői Testületnek.  
 
Szakmai közéleti tevékenység 
  

1)  Tagja voltam a Gépipari Tudományos Egyesületnek, amelyben 3-évig a 

 Hegesztési Szakosztály titkára is voltam. Részt vettem  konferenciák 

 szervezésében, vezettem munkabizottságokat.  Szerkesztője volt a Gép című 

 folyóirat Hegesztési Rovatának. Szeniorként jelenleg is tagja a Hegesztési 

 Szakosztály vezetőségének. 
2)   Részt vett szabványok kidolgozásában (több esetben  javaslatkészítőként). 

 A köztestületté alakulás előtt a Magyar  Szabványügyi Hivatal Hegesztési 

 Szakbizottságának elnöke volt.   
3)  Részt vett az egyetemi oktatásban (BME, ME, ELTE-TTK), segítettem 
 tudományos fokozatok megszerzését, oktattam és vizsgáztattam 
 hegesztő szakmunkásokat. 
4)   A Nemzetközi Hegesztési Intézet II. (Ívhegesztés) Bizottságának 

 magyar delegátusa voltam. A második magyarországi konferencia 

 idején tagja voltam a Magyar Nemzeti Bizottságnak, ezen keresztül az  IIW 
 Igazgató Tanácsának is. 
5)  Részt vettem anyagtudománnyal foglalkozó akadémiai 
  munkabizottságok és nemzetközi szervezetek (ICF/EGF– European  

Structural Integrity Society) munkájában.  
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6)  Részt vettem a KGST országok együttműködésében szervezett  
 kutatásokban (Hegesztési Egyezmény témái, 1-35.3 témák, 

 Interatomenergo), és kétoldalu együttműködésekben (VUZ Pozsony,  ZIS 
 Halle, Böhler Kapfenberg, VUHZ Ostrava, VZKG Ljubljana,  „Hassan 

 Brikic” Metalurski Institut  Zenica).  
7)   Részt vettem iparpolitikai koncepciók kidolgozásában: Hegesztőanyag 

 ellátás... (Beck András vezetésével; ennek nyomán született döntés a 

 hegesztőanyaggyártás rekonstrukciójáról), Hegesztési kultúra… Kollár 

 Imre vezetésével) 
8)   A 2013-ban alakult Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) 

 elnökségének tagja, az IIW Magyar Nemzeti Bizottság elnöke voltam.  
9) Részt vettem az ismeretterjesztésben (MTI, GTE tanfolyamok) és a hegesztő 

minősítésben (MHtE), hegesztési folyóiratok referálásában   (OMKDK), 
MAHEG rendezvények szervezésében. 

 
Részt vettem nemzetközi együttműködésekben (KGST, IIW, kétoldalú). A hazai (1) 
és nemzetközi (2) szakmai közélet sok jelentős személyiségével 

munkakapcsolatban, közülük többekkel baráti viszonyban volt. A teljesség igénye 

nélkül: 
 
1)  Prof. Artinger István DSc, Becker István, Brenner András DSc,  Dr.Burai 
 Zoltán, Burainé Dr. Mihályi Erika, Czoboly Ernő DSc, Dr.

 Domanovszky Sándor, Dr. Gergely Márton, Prof. Ginszler János 

 akadémikus, Györgyi Ferenc, Dr. Havas István, Dr. Kálmán György, 

 Lenkeiné Dr. Bíró Gyöngyvér, Prof. Romvári Pál, Tardy Pál DSc, Dr. 

 Tóth Károly, Prof. Tóth László DSc, Prof. Trampus Péter DSc, Verő 

 Balázs DSc. 
2)  Dr. Arthur A Smith (TWI Cambridge), Dr. Günther Rabensteiner 

 (Böhler, Kapfenberg), Prof. Peter Seyffarth DSc. (TU Rostock), Dr. 
 Milan Brumovsky (Skoda Pilsen), Prof. Nyikolaj Andrejics Mahutov 
 akadémikus (Inst. Masinosztoenyije Moszkva) 
       
Családi állapot 
 
2005-óta özvegy vagyok (35 év boldog házasélet után). Feleségem, aki a Főv. István 

Kórház és Rendelőintézet bőrgyógyász főorvosa volt, 61 évet élt. Két fiam van, 
mindketten szakmámat folytatják (ezt tekintem legnagyobb szakmai sikeremnek). 
Egy 19-éves és egy 2-éves lányunokám van (legfőbb büszkeségeim).  
 
Hobbim volt a családommal utazgatni, új embereket és tájakat megismerni. 

Feleségem elvesztéséig legtöbb szabad időnket európai utazásokkal töltöttük. Ma már 

csak családomat látogatom, és – ha megbíznak vele – igyekezem segíti a 

szakterületemen folyó munkát.  
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2. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEHÉRVÁRI ATTILA 
Iskolai tanulmányok és továbbképzések 
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Ált. iskolai tanulmányok:  1945 – 1953 
 
I. osztály I. fé.   Állami Általános Iskola. Miskolc Szeles utca  
I. osztály II. fé. - IV. osztály Evangélikus Elemi Iskola. Miskolc, Csabai  
    kapu  
V. osztály I. fé.   Állami Általános Iskola. Miskolc, Vörösmarty  
    út  
V. osztály II. fé. - VI. osztály Állami Általános Iskola. Budapest, Hungária  
    krt. 170.  
VII.– VIII. osztály  Állami Általános Iskola. Budapest, Május 1. út  
    23. 
          
     Bizonyítványok  
  
Középiskolai tanulmányok:  1953 – 1957 
 
I.-III. osztály       Fővárosi I. István Általános Gimnázium.  
    Humán tagozat.  
    Budapest, Domonkos, (1954-től Cházár  
    András) u.10. 
IV. osztály   Ugyanott. Budapest, Ajtósi Dürer sor 16-17.  
     

Bizonyítványok 
    Érettségi bizonyítvány száma: 4-1956/1957,  
    kelte: 1957. jún. 21. Minősítés: 5 (jeles) 
 
Műegyetemi tanulmányok:  1957 – 1962 
 

Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 

Gépgyártómérnöki Szak. Miskolc – Egyetemváros    
   

Egyetemi leckekönyv törzskönyvi száma:  
 V-63/1957 

Gépészmérnöki oklevél száma: 21/1962, kelte: 

 1962. jún. 9.  Minősítése: 4 (jó) 
 
Szakmérnöki tanulmányok: 1963 – 1966 
    

Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 

Hegesztő Szakmérnöki Szak.    
 
Posztgraduális levelező képzés. Miskolc – 
Egyetemváros    
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Egyetemi leckekönyv törzskönyvi száma:  
 XV-60/1963. Hegesztő szakmérnöki oklevél 

 száma:426/1966, kelte: 1966. okt. 5. Minősítése: 5 

 (kitüntetéses) 
 
Vezetőképző tanfolyam: 1976 
  

Kohó- és Gépipari Továbbképző és Módszertani 

Intézet. 120-órás tanfolyam. Budapest, Római Part

    
Igazolás „vezető továbbképző” tanfolyam 

elvégzéséről száma:  28/201, kelte: 1976. ápr. 16.  
 
Filozófiai tanulmányok:  1980 – 1983 
 

  MLEE Filozófia Szakosított Tagozat. (filozófia: 

   4 félév, esztétika: 2 félév). Budapest, Villányi  
   út 

     
Bizonyítvány minden félévben: 5 (jeles). 

Végbizonyítvány száma: 06875, kelte: 1983. jún. 

29. Minősítése: 5 jeles) 
 
Innovációs tanfolyam:  1983 
   

Ipari Vezetőképző Intézet 280. sz. tanfolyam: 

Vezetői feladatok az innovációval kapcsolatban. 

Esztergom - Kertváros 
 

Igazolás a tanfolyam elvégzéséről. Kelte: 1983. 

 szept. 2. 
 

Minőségügyi tanfolyam:  1992   
 

Portsmouth Management Centre & Lloyd’s   
Register Quality Assurance Ltd. tanfolyama:  
Quality Management System Assessment 

 

A tanfolyam és vizsga két előadóval, napi nyolc 

 órában, angol  nyelven folyt. Budapest, 
 VASKUT  

 
Minőségirányítási rendszer auditor szakképesítés. 

Tanúsítvány száma: P 30092, kelte: 1992 jún. 8. 
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Anyagvizsgáló tanfolyam: 1993     
 
Ipari és Kereskedelmi Minisztériumszakképesítő 

tanfolyam és vizsga Budapest, ERŐKAR 
 

II. fok. Akusztikus emissziós anyagvizsgáló 

 szakképesítés. Tanúsítvány száma: 1088-TK/93, 
 kelte: 1992 jún. 8.  
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3. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEHÉRVÁRI ATTILA 
Elismerések  
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[1] 1971 ápr.4. VASKUT kiváló dolgozó kitüntetés.  
 
[2] 1972  VASKUT nívódíj Dr. Rittinger Jánossal közösen, Éles 

   László ov.1971. dec.31.-én kelt felterjesztése a 4-2-035/70 
   számu, „Hegesztett nyomástartó szerkezetek acéljainak 

   kiválasztása és a feldolgozás körülményeinek hatása a 

   szerkezet megbízhatóságára” című téma alapján. 
  
[3] 1972  OMBKE irodalmi díj Dr. Rittinger Jánossal közösen (Óvári

    Antal főszerkesztő 1972 ápr.6.-án kelt levele a díj  
   odaitéléséről a BKL-Kohászat 1971. 6. számában megjelent 

   „Acélok kiválasztása nyomástartó szerkezetekhez a  

   rideg törési érzékenység alapján” címü cikkért). Híradás

    megjelent: BKL-Kohászat 105.évf.4. számában: 
  p.174.(1972).  

 
[4] 1973  VASKUT nívódíj Dr. Rittinger Jánossal közösen, Éles  
   László ov.1973. febr.5.-én kelt felterjesztésére a „Növelt 

    folyáshatáru acélok és hegesztő anyagok fejlesztő  

   kutatása” című, beszámolóban ismertetett eredmények  
   alapján. A beszámolót megvitatta 1972 máj.8.-án a  
   KGM, és a kohászati vállalatok részvételével rendezett   
   Ankét, valamint 1972.aug.25.-én a VASKUT Tudományos 

   Tanácsa. A téma egyik opponense, Gillemot László  
   professzor véleménye szerint ipari kutatóintézet ilyen  
   színvonalas munkát még nem végzett.  
 
[5] 1977  OMBKE irodalmi díj Dr.Rittinger Jánossal közösen a BKL- 
   Kohászat1977. 8. számában megjelent, „Mikroötvöző  

   elemek hatása a szerkezeti acélok szívósságára” címü 

   cikkért. Híradás megjelent: BKL-Kohászat 111.évf. 4.  
   számában: p.180.(1978).  
  
[6] 1978 nov. 4. VASKUT kiváló dolgozó kitüntetés.  
 
[7] 1979  OMBKE irodalmi díj Dr.Rittinger Jánossal közösen, a  
   Vaskohászati Szakosztály elnökének (Hammer Ferenc) és

    titkárának (Dr. Tardy Pál) 1979. ápr.11.-én kelt levele a díj

   odaítéléséről a BKL-Kohászat 1978.6. számában megjelent, 
   „Törésmechanikai vizsgálatok és felhasználásuk a 

    hegesztett szerkezetek acélanyagainak fejlesztő  

   kutatásában” című cikkért. Híradás megjelent: BKL- 
   Kohászat 112.évf.3. számában: p.127.(1979). 
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[8] 1980 nov. 7. VASKUT nívódíj I.fokozat Udvardi Tiborral és  
   Schwarczenberger Pállal közösen (oklevél). Melléklet:  
   Dr. Szunyogh László ov. előterjesztése kitüntetésre „A  

   védőgázos hegesztő huzalok minőségbiztosítása” tárgyú

    témák (8-2-919/77, SKK 11/79, 8-2-1166) kidolgozásáért. 
 
[9] 1980 nov.7. MSZH emléklap  
 
[10] 1986 máj.10. GTE Egyesületi Érem  
 
[11] 1986 nov. 7. VASKUT nívódíj I. fokozat a 8-2-1632/81-85 számú,   
   „Akusztikus emissziós vizsgálatok nyomástartó szer-  

   kezetekben lévő hibák azonosítására primerköri  

   nyomástartó rendszer vizsgálatának megbízható  

   értékelése céljából” című téma kidolgozásáért. 
 
[12] 1987 okt.14. MSZH emlékplakett   
 
[13] 1987 nov.4. VASKUT nívódíj II. fokozat „A hazai hegesztő elektródák 

   fejlesztésére és minőségbiztosítására irányuló K+F  

   tevékenység” című téma kidolgozásáért. 
 
[14] 1988 ápr.4. VASKUT kiváló dolgozó kitüntetés. 
 
[15] 1988 nov.4. VASKUT nívódíj II.fokozat. Melléklet: pályázat a  

71-11-028-7 számú „Az olajipar atmoszférikus  

 tárolótartályainak élettartama” című téma alapján. 
 
[16] 1994 okt.6. GTE Zorkóczy Béla emlékérem 
 
[17] 1997  New York Academy of Sciences tagság 
 
[18] 2000 febr.9. GTE Bánki Donát díj 
 
[19] 2016 máj.28. MAHEG életmű díj 
 
[20] 2018 nov.17. GTE-MOL Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért Díj 
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4. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEHÉRVÁRI ATTILA 
Külföldi utazások 
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Célom volt családommal beutazni Európát. Közben hivatalos kiküldetésben is 

utaztam, ami nem korlátozódott Európára. (A hivatalos kiküldetéseket szürke 

háttérrel megjelöltem) 
 
[1] 1963. nov.14-21.    Szovjetunió: Moszkva, Lemberg. (KGM kiküldetés) 
[2]        1964.  NDK: VASKUT kiküldetés a VASKUT-ZIS (Halle) 
   együttműködés keretében Halle-ba Rittinger 
   Jánossal és Varga Oszkárral. Utazás Warnemündei 
   hajógyárba.  
[3] 1965. nov.25-dec.4. NDK: VASKUT kiküldetés 
[4] 1966.   Olgi néni meglátogatása: Budapest→ Érsekújvár 
   Zsolttal   (126 km), a Vág völgyében felfelé: Érsekújvár→ 
   Szlovákia  Pöstyén (98 km)→Trencsén (39 km)→Zsolna 
   Danuvia 125  (82km), a Tátrában: Zsolna→Árva (72 km)→ 
      Zakopane (62 km), a Szepességben: Zakopane→  
      Lőcse (92 km)→Szepesváralja (19 km)→ 
      Dobsina (80 km), a Garam völgyében lefelé: 
      Dobsina→Besztercebánya (118 km)→Zólyom (20 
     km), Nagymama fiatalságának helyszínein: Zólyom 
     → Körmöcbánya (35 km)→Selmecbánya (43 km), 
     Haza: Selmecbánya→Ipolyság→Budapest (142 km)           
[5] 1966.   Bécs: VASKUT csoportos kirándulás autóbusszal. 

    Kirándulás a Semmering hágóhoz 
[6] 1967. okt.9-16.  NDK: VASKUT kiküldetés a VASKUT-ZIS (Halle) 
       együttműködés keretében Halle-ba Varga Oszkárral. 
      Utazás Berlinbe         
[7] 1970. április 14-17. Advances in welding processes konferencia, 
      Harrogate. (GTE kiküldetés). A konferencia után 
      látogatás a Welding Institute-ban (Cambridge) 
      Smith A.A. meghívására 
[8] 1971. június 6-13. IIW Annual Assembly, Stockholm (GTE kiküldetés)  
 1972. február 18. IIW-XII. Évközi Ülés Budapest, Gellért szálló.  
[9] 1972. június 20-22. Látogatás Leningrádban, a GTE és a Дом Техники 

    и Научной Пропаганди együttműködés keretében 

    (GTE kiküldetés). Részvétel a "Hegesztett kötések 

    minőségellenőrzése" konferencián. Látogatások: 
     Ermitázs, cári rezidenciák (az óváros világörökség) 
[10] 1973. március  KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.12. téma (rideg 

    törés) specilisták első értekezlete (Pozsony) 
[11] 1973. június 19-21. Szeinárium a Böhler cégnél (Kapfenberg) Szőke 

    László és Rittinger János társaságában. Vizit a 
      Ternitzi Acélűben,  
[12] 1973. szept. 11-17. IIW Ann. Assembly Düsseldorf. (GTE kiküldetés) 
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[13]       1973.   KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.14. téma  
    (hegesztőanyagok) specilisták értekezlete (Ostrava) 
[14]  1974.   KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.7. téma  
    (porbeles huzalok) specialisták értekezlete   
    (Vamberk) 
 1974.   IIW Közgyűlés Budapest, BME 
[15] 1974.   VÚZ-VASKUT szeminárium (Pozsony) 
 1974.november 15. VASKUT-VUZ szeminárium (Budapest)  
[16] 1975. január 23-25. IIW Comm.- XII. Intermediate Meeting (Genova). 
    Konkoly Tiborral egy szobában laktam a Park  
    szállóban (GTE kiküldetés) 
[17] 1975. június 2-19. Utazás (Kiev-Makajevka-Alma Ata-Moszkva) Turi 
    Aladárral és SKÜ szakértőkkel a hazai porbeles 

    huzalgyártás előkészítésére 
[18] 1975.   VUZ-VASKUT Seminar (Pozsony).  
[19] 1975. szept.30-okt.3. Microalloying'75 Symposium Washington DC.   
[20] 1975.   Varsó 
[21] 1976. január 20. IIW Comm.- XII. Intermediate Meeting: München. 

    (GTE kiküldetés) 
[22] 1976.   Hradec Kralove [Königgratz] (Prágától keletre) 
[23]       1976.  KGST Anyagvizsgálat 1-35.3. téma (rideg törés) 
   specialisták értekezlete (Prága) 
[24] 1976. október 25-30. KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.14. téma 
   (hegesztőanyagok) specialisták 4. értekezlete 
   (Várna). Kirándulás: Aranyhomok: Albéna, Balcsik. 
[25] 1976. december 17. Kohászati Kutató Intézet és VASKUT 
  együttműködés (Zenica) 
[26] 1977.július 3-9.  IIW Annual Assembly: Copenhagen. (GTE  
  kiküldetés) Kirándulás: Kronborg (Hamlet kastély,  
  Helsingor) 
[27] 1977. október 17. KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.7. téma  
    (porbeles huzalok) specialisták értekezlete (Várna). 

    Kirándulás: Napospart: Nessebar 
[28] 1977. okt. 31-nov.4. Welded pressure vessels and pipelines VÚZ  
    Conference (Strbské Pleso) 
[29] 1977. november KGST Anyagvizsgálat 1-35.3. téma (rideg törés) 

    specialisták értekezlete (Drezda). Kirándulás:  
    Pilnitzi  kastély 
[30] 1978. május  KGST Hegesztési Egyezmény 1-13.7. téma  
    specialisták értekezlete  (Herkulesfürdő) 
[31] 1978.   Reaktortartálygyártás megtekintése. 8000 tonnás és 

    1000 tonnás szakítógépek megtekintése (Skoda, 

    Pilsen) 
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[32] 1978. december  KGST Hegesztési Egyezmény Meghatalmazottak 

    Tanácsának Értekezlete (Moszkva) Romvári   
    professzorral laktam laktam a KGST palotában  
    (külső hőmérséklet: -34 Cº)       
[33] 1979. január 15-21. IIW Comm.- XII. Intermediate Meeting: Kiev.   
    (GTE kiküldetés)   
[34] 1979. április 2-7. Welding and Fabrication in the Nuclear Industry” 
   TWI Conference: London (GTE kiküldetés). 
[35]       1979. május 20-25.  Sommerschule der Bergakademie Freiberg  
    (Siebenlehn): „Ökonomischer Einsatz von  
    Konstruktionswerkstoffen”  
[36]  1979. június 9-14 IIW Annual Assembly: Pozsony. (GTE kiküldetés) 
[37] 1979. július/augusztus Budapest→Semmering (343 km)→Mürz és Mura 
 Piroskával  völgyében Leoben (70 km)→Zell am See (219 km) 
 Ausztria, Svájc,  → Kitzbühel (54 km)→Kufstein (32km)→ 
 Franciaország,  Innsbruck (74 km)→Arlberg hágó [1793m] (157
 NSZK   km)→Vaduz (172 km)→Zürich (108 km)→Bern 

 Polski Fiat 125  (121 km)→Interlacken (56 km)→Stechlberg (17
     km) hegymászás a Jungfrau nyugati oldalán, 
    Interlacken→Eigergleccser (Jungfraubahn)  
    Interlacken→Luzern (68 km)→Andermatt (72 km) 
    →Furka hágó [2435 m]→Rhone Gleccser→  
    Rhone völgyében Visp→Täsch→Hegyivasúttal 

    Zermattba, hegymászás a Matterhorn északi oldalán  
                                   Täsch→Rhone völgyében a Genfi tóig →  

Montreux→ Vevey→Lausanne→Genf (233 km)  
                                     Franciaoszág: Genf→Bourges (382 km)→Angers 
     (272 km) Loire kastélyok: Anger→Brissac (19 km) 
     →Chinon (68 km)→d'Ussé (13 km)→Azay le 
     Ridau 21 km)→Chenonceaux (56 km)→Amboise

     (13 km)→Chamont (17 km)→Blois (17  km)→ 
     Chambord (17 km) Orleans→Chartres (78 km)→ 
        Paris Vincennes kemping (94 km) Louvre, St. 
    Germain L' Auxerrois→Hotel de Ville→Cité (St

    Chapelle, Notre  Dame)→Quartier Latin 
     (Luxemburg palota, Cluny apátság,Pantheon)→ 
     Concorde tér→Champs Elysées→Diadalív→ 
     Invalidusok dómja→Eiffel torony→Opera→ 

Richelieu palota→Versailles→ Conciergerie→ 
Montmartre (Sacré Coeur, mulatók, festők)→ 
Strassbourg (491 km)Haza: Strassbourg→Ulm→

 München→Salzburg (518 km)→Budapest(544 km) 
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[38] 1979. augusztus 20-24 Fehérvári Attila és Rittinger János megbeszélései: 
     Augusztus 21: a VÚZ-VASKUT együttműködés 
     keretében és a KGST 1-13.12. és 1-35-3. témában 
     folyó közös kísérletek értékelése Pozsonyban (Karol  
     Kálna, Jan Vrbensky, Ivan Hrivnak). Augusztus 23: 
     Megállapodás Pilsenben: a VASKUT 6 CT  
     próbatesteket készít a VÚZ által biztosított 15 
     H2MFA anyagból és azok hegesztett kötéséből, 
     amelyeket Prágában, a Skoda anyagvizsgáló 
     laboratóriumában fognak eltörni. (Karol Kálna, Jan 
     Vrbensky, Milan Brumovsky). 
[39] 1979. szeptember 3-9 KGST 1-35.3. Anyagvizsgálat 1-35-3. téma (rideg 
   törés) szakértői értekezlet (Magdeburg). 
[40] 1979. november 5-8 IIW Comm.- II. Intermediate Meeting: Göteborg. 

    (ESAB  kiküldetés) 
[41] 1979. november 28-30 KGST Hegesztési Egyezmény 1-13-12. téma (rideg 
   törés) specialisták értekezlete és VÚZ szeminar: 
   "Primecsényije mehaniki razrusényija dlja ocenki 
   medlennovo roszta trescsini” (Malacky).  
[42]      1980.január 21-25 A Bosznia-Hercegovinai Vasmű (Zenica) és a 
   VASKUT együttműködése keretében megbeszélés a 
   B-tényező ellenőrzésére irányuló kisérletekről.    
[43]      1980.  IIW Annual Assembly: Estoril-Lisabon. (GTE 
   kiküldetés) 
[44]      1981. március 6. Pilsen 
[45] 1981. nyár  Budapest→Nagyvárad (303 km) Nagyvárad→ 
  családdal  királyhágó (582 m)→Kolozsvár (158 km)→ 
  Erdély, Bulgária  Tordaihasadék (40km)→Marosvásárhely (88 km)
  Polski Fiat 125  →székelykapuk→Szováta (54 km)→Gyilkos tó (87

     km)→Békás szoros (6 km)→Marosvásárhely→  
    Szováta (54 km)→Tusnádfürdő (Szent Anna tó 113  
     km)→Brasso (24 km)↔Törcsvári szoros  (hágó: 
                       1290 m) irányába: "Drakula"  kastélya (30 km) 
        Regát: Brasso→1033 m magas hágó→Sinaia. 
     Peles Kastély (47 km)→ Sumen (321 km)→ 
       Napospart (134 km) Kirndulás Várna felé, Neszebar 
         Haza: Napospart→Curtea de Arges (450 km)→ 
     (Transzfogaras hágó: 2042 m)→Nagyszeben (153 
     km) →Gyulafehérvár (76  km)→Vajdahunyad vára 
     (77 km) Vajdahunyad vára→"magos" Déva vára (15 
     km)→ Budapest (443 km)  
[46] 1981. szeptember „Szvarivajemoszty konsztrukcionnüje sztali” VUHZ 
      Seminar (Dobra). VASKUT kiküldetés.  
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[47] 1981. október 21-23 Internationales Schifftechnisches Symposium.  
     Technische Universität (Rostock). VASKUT 
      kiküldetés.   
[48] 1982. április 21-25 4. Schallemissionskolloquium. Ingenieurhochschule 
    (Zittau). VASKUT kiküldetés.  
[49] 1982. május 2  (Temesvár). VASKUT kiküldetés. 
[50] 1982. nyár  Pozsony→ Trencsén→ Vág völgyében Vrátna  
    Dolinához→ Árva vára→ Besztercebánya→ Haza 
[51] 1982. szeptember 9 (Ljubljana). VASKUT kiküldetés. 
[52] 1983. május 20  KGST 22 K.03. Anyagvizsgálat téma (rideg törés) 

    szakértői értekezlet (Železna Ruda) 
[53] 1983. június/július Bp→Salzburg (545 km)→Bad Reichenhall (25 km) 
        Jutkáékkal  1) Berchtesgaden (19 km) [Königssee, Watzmann: 

 NSZK, Ausztria, Svájc, 2713 m] 2) Berghof (11 km) [Sasfészek, Kehlstein]
 Franciaország  Bad Reichenhall→Kufstein (124 km)→Innsbruck 
  Olaszország  (74 km)→Inntal→Landeck. Kitérő Kaunertahlba 

Skoda 120 L  (96 km) [Wildspitze: 3770 m]. Landeck→St.Moritz   
    (117 km)→(Albula hágó: 2312 m)→Lugano → 
     (Gotthard hágó: 2106 m) (101 km)→(Furka hágó: 
     2436 m) (kb. 25 km). Turistaszálló a Rhone 
     eredeténél (gleccser)→Rhone völgye→Martigny  
     Szétválunk Jutkáétól. Saját utunk: Martigny→ 
      (Forclas hágó: 1527 m) (17 km)→Chamonix (27 
     km). Chamonixból látható hegycsúcsok: Mont  
     Blanc (Délre), Aiguille du Grépon (Délkeletre), 
     Aiguille Verte (Keletre). Felvonóval: Aguille du 
     Midi [3842 m]. Chamonix→ Chamonix→Col de la 
     Cayolle:2326 m→(Col de l'Iseran: 2770 zárva)→ 
     Entrevaux (451 km)→ Nice (70 km). Találkozunk 
     Jutkáékkal. Côte d'Azur: Nice→Cannes (33 km)→ 
      Monaco (55 km)→Menton (10 km) Riviera: Manton 
     →Ventimiglia(11 km)→Impera (53 km)→Santa 
     Bartolomeo al Mare (8 km)→Genova (118 km)→ 
     Rapalló (27 km)→Pisa (136 km). Arno mentén: 
     Pisa→Firenze (86 km). Firenzéből Rómába: Róma:                                                                                       
     1. Vatikán, Angyalvár, 2. Forum Romanum, 
     Colosseum, 3. Circus Maximus, 4. Santa Maria in
     Cosmedin, az igazságszája és Forum Boarium,  
    5 .Lateráni bazilika, 6.San Paoli Fuori le Mura, Via

     Appia Antiqua és katakombák, 7. Santa Maria  
    Aracoeli, Kapitólium, 8. Viktor Emanuel emlékmű, 
     9. Piazza Navona, Pantheon, 10. Palazzo Quirinale, 
     Trevi kút, spanyol lépcső, 11. Santa Maria 
     Maggiore, 12-13. Vatikáni múzeum, 14. Il Jesu, 
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folytatás    Giordano Bruno szobra, Palazzo Farnese, 15. Villa 
    Borghese. Rómából Velencébe. Róma→Bologna 

     (374 km)→Velence (153 km) Haza: Velence→ 
     Klagenfurt [Vörther See, Mini Mundus] (287 km) 
     →Gratz (135 km)→Budapest (346 km)  
[54] 1983.október 27. Karlovy Vary      
[55] 1984.május 21.26. KGST 22 K 03. Anyagvizsgálat téma (rideg törés)

     munkaértekezlet közös kisérletek állásáról (Brno) 
  1984. június 11-16. KGST Hegesztési Egyezmény 1-13-7. téma 
     specialisták értekezlete (Szegedi Géza, CSSZK) 
  1984. június 18-23. KGST Hegesztési Egyezmény XXIX. téma (gépi 

    hegesztés anyagai) specialisták értekezlete (NDK) 
    Kiutazó: Udvardi Tibor  
[56] 1984. július  Budapest→Veltrusy kemping (599 km)  

családdal  Prága 1. Várnegyed (Hradzsin): a) A SzentVitus 
  CSSZK, NDK   székesegyház ami 1344-től közel hatszáz évig épült,  
  Lada 1200  b) A sárkányölő Szent György szobor, amely 

Kolozsvárott készült 1377-ben, c) A régi 
      (gótikus) királyi palota, amit Rudolf császár [1576- 
      1611] építtetett újjá. Itt tartotta csillagjósként Tycho 
      Brahét és Keplert. d) Az aranyművesek utcája. 
     e) az új (barokk) királyi palota, amit II. Mátyás 
               [1611-1619] építtetett (ma az államfő rezidenciája)

    f) a Fehérhegyi csata (1620) színhelye, ahol  
    Csehország elvesztette önálló állami létét),  
    2. Kisoldal (Mala Strana): a) Kapu a Károly hídnál, 

    b) A barokk Szent Miklós templom (1755),  
    c)  Wallenstein herceg (a harmincéves háború  
    hadvezére) barokk palotája, amelyet 1634-ben  
    építtetett. 3. Óváros (Staré az Město): a) A Károly 

    híd (1402) b) Régi zsidó temető (Gólem: Löw rabbi 

    agyagból gyúrt szolgálója). c) A Károly egyetem
     (1348) d) Főtér a fiatornyos Tyn templommal  
    (1365) a városháza tornyórájával (orjol) amelynek 

    alkotóját a "hálás" tanácsurak megvakíttatták (1597) 

    Itt szenvedett máglyahalált Husz János (1415),  
    Luxemburgi Zsigmond tudomásával. e) A  
    lőportorony (1508) 4. Újváros (Nové Město): a) 

    Vencel tér éttermekkel és szállodákkal, b) Svejk 

    kocsmája, a Kehely (Kalicha). 
    Veltrusy kemping→Drezda kemping (118 km)  
     Drezda 1. A város, 2. Szász Svájc (Weesenstein, 
     Königsstein, Lichtenhahn, Lilienstein, Bastein), 3. 
     Radebeul (Karl May: Villa Bärenfett), 4. Meissen (a 
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folytatás    vár, porcelán manufaktúra) 5.Moritzburg, 6. Pillnitz  
    Drezda kemping→Potsdam kemping (211 km) 

Podsdam 1. Sanssouci kastély (porosz király nyári 
palotája  2. Cecilienhof, ahol a II. világháború után  

      Sztálin, Trumann és Churchill (július 26. után 
     Attlee) felosztották Európát, Trianon után ismételten

     kisemmizve Magyarországot   
    Potsdam kemping→Wustrow (253 km)  
    Wustrow 1. fürdés a 13 C⁰ -os tengerben, mozi, 
     séták. Meklenburgi kirándulások: 2. Schwerin 
     (tartományi főváros, amelynek a XIX. században, 
     historizáló stílusban épült kastélya ma a tartományi 
     parlament épülete), 3. Wiesmar, 4. Rügen sziget 
     (Königsstuhl), 5. Güstrow, 6. Rostock, Warnemünde 
                                                   Wustrow→Berlini kemping (261 km) 
    Berlin állatkert, Brandenburgi kapu, Unter den 
     Linden: Magyar nagykövetség a Wilhelmstrasse 

    sarkán, Humboldt Egyetem szemben az  
    Operaházzal, Dóm, Pergamon múzeum, Rotes 
     Rathaus Pincéjében gyertyafényes búcsúvacsora. 
     Berlini kemping→kemping a Türingiai erdőben 
     (301 km) [ronggyá áztunk, éjszaka rakétákat szállító

     szovjet katonai konvoj]. Kalandozások Türingiában:
    Eisenach: Wartburg vára, Luther-ház, Bach-ház,
    Gotha: almanach (1763-1944), hercegi kastély és

    narancsliget Erfurt: katedrális, városháza, Arnstadt:
    Bach templom, Weimar: Schloss Belvedere, 
     Schiller, Herder és Goethe városa, a Német 
     Köztársaság fővárosa az I. Világháború után, Hitler 
     hatalomra jutásáig, Rudolstadt: Heidecksburg 
     (Residenzschloss in Türingen), Naumburg: Dom, 
     Altenburg: Schloss, városház, templom (Σ≈770 km) 
     Türingiából a Monarchia gyógyfürdővárosaiba: 
     Kemping→Aue (157 km)→Karlovy Vary (57 km) 
     Cseh fürdők: Karlsbad, Marienbad (54 km) 
    Haza: Karlovy Vary → Budapest (654 km) 

[57] 1984. szept. 2-9.  KGST 22 K szakértői értekezlet. Drezda.  
[58] 1984. szept. 17-21. 5. ECF: Liszabon. (GTE kiküldetés)  
 1984   KGST Hegesztési Egyezmény 1-13-14. téma  
    (hegesztőanyagok) specialisták értekezlete (Taskent) 
    {nem voltam jelen}    
 1984. szept. 19-24. KGST 22 K 03. szakértői értekezlet. Varsó {nem

     voltam jelen} 
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 1984. október 2. KGST Hegesztési Egyezmény XXXI. téma  
    (akusztikus emisszió) szakértői értekezlet. {nem 

    voltam jelen} 
[59] 1984. október 14-24. KGST Hegesztési Egyezmény XXVIII. téma 

    (kézi hegesztés anyagai) specialisták értekezlete

    és szeminárium: „Szoversensztvoványije 
     elektródov sz osznóvnim pokrítyijem” Pozsony. 
[60] 1984. nov. 19-24. KGST 22 K 03. szakértői értekezlet (RSZK) 
[61] 1985. augusztus Bp→Zólyom vára: alapította 1370-ben Nagy Lajos 
 családdal  (1370), itt született 1554-ben Balassi Bálint. (158 
 Szlovákia,   km) Zólyom→Körmöcbánya: türingiai németek  
 Lengyelország  alapították, Károly Róberttől 1328-ban szabad 

 Lada 1200  királyi bányavárosi jogot kapott, 1335-től itt verték 
a híres körmöci aranyat, itt élte lánykorát 
nagymamám (35 km) Körmöcbánya→Árva vára:

 első ismert tulajdonosai (1267) a Balassák voltak.

 1484-ben Mátyás király lázadásért ide záratta be
 Várdai Péter kalocsai érseket. A várnagy lányát,

 Meskó Katinkát Mátyás király vitéze, Thurzó István

  nőül vette, így a vár a Thurzó család birtokába 
  került. (97 km) Árva→Krakkó: 1. Wawel: királyi 

     palota (1038-1596) a reneszánsz díszudvarral és a 
     gótikus érseki főszékesegyházzal (1364), amely ma 
     világörökség. Itt található Nagy Lajos lányának 
     Szent Jadwiga lengyal királynőnek [1384-1399] a
     síremléke, a várnai csatában eltünt I.Ulászló, 
     lengyel és magyar  [1440-1444] király üres 

szarkofágja, a kriptában Báthory István erdélyi 
     fejedelem é lengyel király [1576-1586] sírja. 2. 
     Rynek: főtér a XV.században épültgótikus Mária 
     templommal és a XIX.században épült   
    posztócsarnokkal (142 km Krakkó→Wieliczkai 
     sóbánya, ma világörökség (11 km) Krakkó→ 
     Auschwitz, Birkenau koncentrációs tábor ma 
     világörökség (68 km) Krakkó→Pieskowa Skala a 
     várat Nagy Lajos újította fel, aki 1370 és 1382 
     között lenyel király is volt. (32 km) Krakkó→ 
     Zakopáne (110 km) Zakopane→Morskie Oko 
     (fölötte: tengerszem csúcs, 2 503 m, szlovákiában 
     Gerlahovszki csúcs, 2 655 m) Zakopane→Nedec 
     vára (44 km) Vadvízi túra a Dunajecen. Zakopane 

→Tátra Lomnic(nics melegvíz)→Ótátrafüred (59 
     km). Gyalogtúra Nagy Tarpataki völgyben 
     Kirándulás Csorba tóhoz  
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folytatás    Ótátrafüred→Lőcse (38 km). Városháza. Szepesvár 
     megnézése. Lőcse→Betlér (70 km) Krasznahorka 
     "büszke" vára és az Andrássy kastély Betlér→ 

Budapest (226 km)  
[62] 1985. szeptember 3-6. VII. Symp. Verformung und Bruch. TU ”Otto von 
     Guericke” (Magdeburg)  
[63] 1986. június 19. Amsterdam 
[64] 1986. augusztus Bp→Misurina tó (680 km) Misurina tó→Tre Croci 
  családdal  hágó (1 809 m)→Cortina d'Ampezzo→Pordoi hágó 
  Spanyolország  (Dolomitok, 2 239 m)→Garda tó (264 km) Garda 
  Lada 1200  tó→Milano (146 km) Milano→Tarascon (574 km)   

Provencei kalandozások: 1. utcai bikafuttatás 
 Tarasconban, 2. római emlékek megtekintése 

    Nimesben: az Augustus császár idején épült római 
templom (amely mintául szolgált a párizsi Madeline

 templomnak), a Claudius császár idején épült 
    vízvezeték (Pont du Gard) amely biztosította a város 
     vízellátását (ma világörökség), és a Vespasianus 
     császár idején épült aréna (amely egyidős a római 
     kolosszeummal), 3. római emlékek megtekintése 
     Arlesban: a Domitianus császár idején épült 
     amfiteatrum, 4. a palota megtekintése Avignonban, 
     amely Szép  Fülöp francia király akaratából 1309- 
     ben közel nyolcvan évre a pápák rezidenciája lett  
     5. séta a Marseille kikötőben, ahol jól látható a 
     Notre Dame de la Garde katedrális, és If vára, amely 
     Dumas-t megihlette (Monte Cristo grófja). 
     Marseille→Carcassone: város falak között (310 km) 
                                                Átkelési kísérlet a Pirreneusokon: Carcassonne→ 
     Andorra (178 km). [szocialista országok polgárait 
     nem engedték át a határon, mert ennél az átkelőnél 
     nem volt jegyzék a körözött terroristákról] → 
     Villefrance de Conflent: vár, cseppkőbarlang (177 
     km)→Le Perthus (77 km) Átkelés Spanyolországba 
     Roses: kemping a Katalán tengerparton (kb.430 km) 
     Sivatagi átkelés Katalóniából Aragóniába (386 km) 
     Zaragoza: Basílica del Pilar. Aragóniából Madrid 
     tartományba (370 km): Camping Capfun El Escorial  
     Kirándulások: 1. Escorial (világörökség) 
     Kriptájába temették a spanyol királyokat  

1558 (I. Károly) és 1700  II. Károly) között, 2. Valle  
de los Caidos (7 km), 3. Ávila (Kasztília 65 km),  

     4. Madrid (53 km): Prado (Retiro park), Plaza 
     Mayor (Palacio Real), Bernabeu stadion, Arena del 
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folytatás   toro (bikaviadal), 5. Segovia: Római vízvezeték 
     (világörökség) Alcazar, Pala ce La Granja San 
     Ildefonzo (Kasztília, 49 km), 6. Manzanares el Real 
     (vár), 7. a madridi a királyi palota megnézése 
     (közben kiraboltak, új sátor: Corte Inglés). Utazás 
     Kasztíliába, a Tajo-parti városokhoz. Madrid→ 
     Toledo (72 km) Toledo: Alcázar, Santa Iglesia  
     Catedral, Museo del Greco ↔Aranjuez: Palacio 
     Real (45 km). Utazás Andalúziába, a Guadalquivir 
     menti városokhoz. Toledo→Cordoba (343 km). 
     Cordoba: Caesar idején Hispánia fővárosa. Emléke a 
     híd. A mór invázió (711) után a kalifátus virágzó 

    kultúrájú központja. Nagymecset (Mezquita) épül 

    (világörökség). Sevilla (Andalúzia fővárosa):  
   katedrális (világörökség) benne Kolombusz sírhelye,  
    Royal Alcazar, Plaza Espana (141 km). Utazás 
    Gibraltárhoz: Sevilla→Cadiz: fürdés az Atlanti  
   Óceánban (121 km)→Trafalgár fok: Nelson 
    győzelme 1805-ben (59 km)→Tarifa (63km) 
    Gibraltár (46 km)→Utazás Granadába: Ronda (106  
   km): a bikaviadalok szülőhelye Granada (180 km):
    Alhambra (világörökség) az utolsó mór erősség. 
    Eleste után a város a katolikus királyok (Kasztíliai 
    Izabella és Aragóniai Ferdinánd) rezidenciája. Itt  
   nyugszanak utódjukkal, Őrült Johannával együtt a  
   katedrálisban (Capilla Real). Izabella alapította az  
   inkvizíciót (1480), egyesítette Spanyolországot és  

küldte Kolumbuszt első útjára (1492). Észak felé  
a Földközi Tenger partján. Granada→Murcia (278  
km): püspöki székhely, katedrális, egyetem. Murcia 
→Valencia (686 km): selyembörze (világörökség), 
modern épületek. Valencia→Tarragona (259 km): 
római kori épületek. Tarragona→Barcelona(100km) 

     Barcelona: Katalónia fővárosa. Gaudi szecessziós  
    épületei: Sagrada Familia, továbbá világörökségnek  

   nyilvánított lakóépületek (Casa Milá, Casa Batllo)  
   és a Grüell palota. La Rambla (főutca). 

Barcelona↔Montserrati kolostor (60 km)  
     Haza: Barcelona→Aigues Mortes (374 km)→   
     Aix-en-Provence (120 km)→Toulon (85 km)→ 
     Saint Tropez (∑ kb.648 km)→Monte Carlo  

(134 km)→ San Bartolomeo (76 km)→ 
Budapest 1 385km) 

[65] 1986. szept. 24-26. Craks in welded joints" conference. Pozsony. 
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[66] 1987. július  Budapest→Melk (355 km) Melk→Hohenwerfen 
  családdal  vára (259 km)→Zell am See (57 km)→Gross 
  Grado, Laxenburg Glockner strasse: 1. Fuscher Törl↔Edelweissspitze

 bérelt lakókocsi  [2571 m], 2. Edelweisshütte 3. Heiligenblut (54 km) 
   Lada 1200  →Lienz (92 km)→Grado (175 km). Kirándulások: 
      Padova (163 km): 1. Szent Antal bazilika (1238- 
      1310, őrzi a szent ereklyéit), 2. Scroveni  
      kápolna Giotto (1267-1337) freskóival, 3.  
      Donatello (1386-1466) lovasszobra  
      (Gattamelata), 4. Palazzo della Ragione Velence  
      (136 km) Grado→Nassfeldpass (138 km)→ 
      Weissensee  (45 km)→Bécs (433 km) Bécs↔Raabs  
     an der Thaya, Drosendorf (110 km) Bécs:  
     Schönbrunn, Belvedere, Kahlenberg 
     Bécs→Budapest (243 km) 
[67] 1988. július  Észak-Bajorország  

családdal   1. Budapest→Nürnberg (750 km) 2. Nürnberg→ 
NSZK    Rothenburg ob der Tauber (104 km)→Ansbach

 Dacia     (34 km)→Nürnberg (65 km) 3. Nürnberg→ 
     Bamberg (62 km)→Bayreuth (64 km)→Nürnberg 

    (89 km) 4. Nürnberg→Würzburg (109 km)→Köln 
    (301 km) 

Nürnberg: (a Pegnitz folyó partján) 
Végig a belvároson: 
Königstor→Königsstrasse→Lorenzkirche (1250-
1477)→Tugendbrunnen→Nassauerhaus→Museums
brücke→Hauptmarkt→Frauenkirche (1352-1362)→ 
Schönen Brunnen→St. Sebolduskirche (1508-1519) 
→Fembo ház (Nemzeti Múzeum)→Dührer (1471-
1528) háza→Kaiserburg. 

   Náci idők emléke: Reichsparteitagsgelände, háborús

    főbűnösök pere (194511.29.-1946.10.1.) 
   Utazások Nürnberg környékén  

Bamberg: Altstadt (világörökség), benne a Dóm, 
amit II. Henrik [1002-1024] kezdett el építeni. 
A dómban lévő lovasszobor – hagyomány szerint – 
sógorát, Szent István magyar királyt ábrázolja 

Bayreuth: a zene városa. Wágner háza: Wahnfried 

villa (Wagner és Cosima sírja), Festspielhaus, Liszt 
Ferenc háza és sírja. Altes und Neues Schloss. 
Würtzburg: érseki palota (XVIII.sz.), városháza, 
dóm. Röntgen az egyetemen fedezte fel a róla 

elnevezett sugárzást, amelyért megkapta az első 

fizikai Nobel díjat (1901). 
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Észak-Rajna Westfaliába  
Köln: érseki székhely 785-óta. Fő látványossága a 

gótikus Dóm (1248-1322), a második legmagasabb 
(157 m) templom Németországban. Brühl: 
kastélyok, Bonn: Beethoven szülőháza. 
Bonn↔Aachen (144 km)  
Aachen: a frank birodalom székvárosa. Fő 

látványossága a dóm (világörökség), Nagy 

Károly [768-814] nyughelye. 1330 és 1349 

között épült a gótikus stílusú városháza. 
Bonn→Koblenz (61 km) 
Rheingoldstrasse: 
Koblenz (61 km)→Lahnstein→Schloss 
Stolzenfels→Lahnstein (Burg Lachneck)→Rhems

 (Burg)→ Braubach Marksburg)→Spay (Burg)→ 
 Kamp Bornhofen (Liebnstein kastély)→Rhein  

Blick→Sankt Goar Rheinfels kastély)→ Sankt  
Goarshausen (Burg Katz és Loreley szobor)→Kaub  
(Pfalzengrafensten kastély sziget)→Bacharach  
(Burg)→Niederheimbach  (Burg Sooneck)→ 
Trechtingshausen (Rheinstein kastély)→Bingen am  
Rhein]→Mainz (100 km)  
Felfelé a Rajna mentén 
Mainz→Worms (59 km)→Spyer (43 km)→ 
Heidelberg (40 km) 
Román katedrálisok: Wormsi dóm (1130-1184), 
Speyeri dóm (1030-1061) (világörökség) 
Heidelberg: 1385-ben alapított egyetemén 160 

magyar diák tanult. A reneissance várkastély (1607) 
a pafalzi választófejedelem székhelye volt, de 

többször lerombolták. Részben átépített szárnyában 

van a világ legnagyobb hordója (220 ezer liter). 
Heidelberg→Neckarstrasse→Ludwigsburg barokk 
palota (140 km)→Donaueschingen (142 km)→ 
Lindau (121 km)→Neuschwanstein (225 km)→    
Budapest (954 km) 

[68] 1988. szeptember 6-8. VIII. Symposium Verformung ung Bruch. TU ”Otto 
     von Guericke” (Magdeburg) 
[69] 1989. április 26-28 18. Congress on Welding Processes and Properties        
     of Welded Joints. VÚZ Tatranska Lomnica 
[70] 1989. augusztus Bp→München 652 km) 
 családdal  München: Residenz, Odeonsplatz (hadvezérek 
  Franciaország  csarnoka), Königsplatz: Propyleia, Alte Pinakotek, 
  Dacia   Marienplatz: Neues Rathaus, Alter Hof,  
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folytatás Hofbräuhaus, Nymphenburg, BMW székház, 

Deutsches Museum, Schleissheim Schloss. 
München→Reims (katedrális, 702 km)→ 
Párizs másodszor (először:1979), (184 km). 
kemping Bois de Boulogne  
Párizstól keletre: Maisons Laffitte, Saint Germain  
en Laye (44 km).   
A város 1. Eiffel torony, Place de la Bastille, Gare 
de Lyon, Saint Germain l'Auxerrois. A város 2. 
kivilágított Eiffel torony, Invalidusok dómja, 
Diadalív. A város 3.  Louvre, Szajnapart 
könyvárusokkal, Montmartre, Musée Rodin, 

Invalidusok dómja, Quartier Latin: Egyetem, 

Luxemburg palota és kert Pantheon, Cluny múzeum.  
Párizstól délre: Fontaineblau, Barbizon, Vaux le 
Vicomte (165 km).  
A város 4. Vendom tér és a Ritz  szálló, Concorde 

tér, Musée D'Orsay, Pigalle, Notre Dame, Licée 

Charlemagne és Place de la Concorde éjjel.  
A város 5. Saint Chapelle, Hotel de Soubisse, Hotel 
de Rohan, Pompidou Center.  
Párizstól délnyugatra. Chartres, Rambouillet, 
Dampierre en Yvelin (225 km), Versailles (46 km).  
A város 6. Louvre, Institute de France, Défense, 

Párizstól északra: Saint Denise, Chantilly, 
Compiégne (225 km),  
Párizs↔Rouen: katedrális, Jeanne d'Arc (260 km). 
Párizs→Angers (293 km) 
Loire menti kastélyok: Angers→Brissac Quincé  
(19 km)→Montreuil Bellay (41 km)→Chinon  
(40 km)→Ussé (13 km)→Azay le Rideau (15 km)  
→Langeais (10 km)→Villandry (11km)→ 
Chenonceau (57 km)→Amboise (16 km)→ 
Chaumont (17 km)→ Blois (18 km)→Chambord 

(17 km)→Orleans (58 km) Haza: Orleans→Nancy 

(449 km)→Hallstadt (719  km)→Bp (499 km) 
[71] 1989. október 15. Reklamáció hibás szállításért. OAH szakértő: 
    Fehérvári Attila,  beruházó szakértöje: Mahutov 
[72] 1989.   Konferencia: Rosztov na Donu 
[73] 1989.   MSZH kiküldött szakértőjeként: Berlin 
[74] 1990. augusztus Bp→egy éjszaka Jugoszláviában→Platomon  

családdal   (1 075 km) kemping az Olimposz lábánál a  
 Görögország  tengerparton.    

Dacia Túra az Olymposz felé, közben Platomon bizánci  
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folytatás   korban épült várának megtekintése 
     Platomon→Kalambaka (131 km) kemping 

Meteora kolostorok (világörökség) 
Kalambaka→Thermopülei szoros (155 km), ahol 
Leonidasz 300 spártai harcossal feltartotta Dariusz 

seregét (i.e. 480)→Voula kemping (219 km).  
Kirándulások Athénban és környékén: 

1. Athén: Nemzeti Múzeum, Akropolisz,  
      (világörökség), 

2. Szunion: Poszeidon temploma,  
3. Daphni kolostor (világörökség),  
4. Pireuszi kikötő    

Korintoszon át Nafplion kempingbe:161 km 
Kirándulások a Peloponezoszi félszigeten:  
Olympia (világörökség): 314 km  
Epidaurosz (világörökség): 71 km  
Argosz  
Mükéné (világörökség): 50 km  
Spárta, Leonidasz városa (240 km) 
Nafplion→Parnasszosz (a múzsák hegye) lábához 

(241 km) 
Hossziosz Lukász kolostor (világörökség). 
Bizánci építészet (X. század) 
Delphoi jósda (világörökség). Első kőtemplom: i.e. 

800 körül. 
Haza: Delphoi→Budapest (1 348 km) 

[75] 1991. július  Bp→Firenze (a városközpont világörökség): 947 km 
családdal →Siena (a városközpont világörökség) (73 km) 
Olaszország  →Pisa (a dóm tér világörökség) (122 km) 
Dacia    →Pompei (572 km), mászás a Vezuv kráteréhez,  
    Herkuláneum és Torre Annunziata (világörökség) 

Pompei→Castellammare di Stabia (7 km)→  
Sorrento (19 km)↔Capri (grotta azzuro, villa Jovis) 
Sorrento→Massa Lubrense→Marciano→Gorkíj 

 háza→Positano (23 km)→Amalfi (világörökség) 

 (16 km)→Salerno→Nápoly (79km)   
Nápoly (történelmi központja világörökség): Castel 

 Nuovo (Nagy Lajos), királyi palota (Murat marsall), 
 Dóm, Museo Archeologico 

Nápoly→Messina (491 km)  
Szicília: görög templomok (Agrigento), görög  
színázak (Taormina, Szirakuza), Lombard kastély  
930 m magasan (Enna), római mozaikok (Piazza 

Armerina), Etna, hegymászás a megszilárdult láván 
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folytatás    Palermo, Monreale, Cefalu  Palermo→Messina  
(227km)→Paestum (431 km)→Orvieto  
(világörökség) (400 km)→Assisi (91 km)→Perugia  
(24 km)→Bp (1 074 km 

[76] 1991. augusztus 28-30. IX. Symposium Verformung und Bruch. TU 
     ”Otto von Guericke” (Magdeburg) 
[77] 1991. november Amsterdam (KLM, Boeing747)→New 
  OAH kiküldetés Orleans (Luisiana): konferencia, hajóút a 
  Trampus Péterrel és Mississippin→ Birmingham (Alabama)→  
  Gillemot Ferenccel Charlotte (North Carolina). Kirándulás:  
  USA   Biltmore kastély Ashville mellett, Great Smooky  
     NP, Gatlinburg (Tennessee)→ Lynchburg  
     (Virginia): Babcock & Wilcox Nuclear Laboratory  
     → Pittsburg (Pennsylvania): Westinghouse 
     → Philadelphia (Pennsylvania)→Salemi atomerőmű 
     (New Yersey)→San Antonio (Texas): North-West  
     Research Laboratory  Az NwRL aktuális kutatási  
     programja a földrengés által az atomerőművek  
     primerköri csővezetékének integritására gyakorolt  
     hatás vizsgálata volt, az ASME BPV Code XI. (ISI  
     of  NPP) korszerűsítése érdekében. (A primerköri  
     főberendezések  random mozgásának hatására  
     ugyanis a csővezetékben nagy járulékos terhelés 
     keletkezhet) Program manager: Allen Hopper,  
     Battele Institute, Columbus (Ohio). Főszponor:  
     Michael Mayfield, US-NRC. A kutatás nemzetközi  
     együttműködéssel folyt: International Piping  
     Integrity Research Group. 1992-1996 között folyt a  
     program második szakasza, (IPIRG-II). Tagja  
     lettem a US-NRC tíztagú, nemzetközi Műszaki  
     Tanácsadó Testületének (TAG) San Antonio.  
     Kirándulás: Miami↔Key West (Hamingway ház,  
     öböltúra) Haza: Miami→New York→Budapest. 
[78] 1992. július  Bp→Pilsensee (700 km) kemping 
 családdal  Pilsensee↔München (83 km)  
 Belgium, Bajorország Pilsensee→Ettal kolostor (89 km)→Linderhof (12  
 Dacia   km)→Garmish Partenkirchen (26 km) 
    Pilsensee→Brüsszel (785 km) 

Brüsszel, Látványosságok: főtér (világörökség), 

Székesegyház, Manneken pis, Jubelpark, Royal 
Palace, Atomium. 
Kirándulások: 
1. Gent (57 km) Szent Bravo katedrális, előtte Van 

Eyck szoborcsoportja, grófok vára  
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folytatás   2.   Waterloo (58km)  
    3.   Leuven (60 km) városháza, egyetem 

4. Brugge (98 km) alapítás:1128 Látványosságok: 

Szent vér bazilika, főtér, városháza (az óváros 

világörökség),  
5. Antwerpen (91 km) a gyémánt és a festők 

(Quentin Massys, Brughel, Rubens) városa. 

Látványosságok: főtér a városházával, Mi 

Asszonyunk katedrális, Het Stan (kő) erőd. 
Brüsszel→Herrenchimsee (836 km)→Bp. (608 km) 

[79] 1992. november IPIRG-II. second TAG meeting: Oak Ridge,  
  OAH kiküldetés (Tennesse) az atomfegyverek gyára→Buffalo 
  USA   Buffalo↔Niagara Falls,  
     Buffalo↔Cleveland (autózás az Erie tó partján),  
     Buffalo→New York 
[80] 1993. Graz  Hegeszthetőség konferencia (összekötve IIW  
     rendezvénnyel Graz, Látogatások: Schloss Seggau,  
     Riegersburg 
[81] 1993. július 14-25. Bp→Ravenna (826 km) 

családdal   Ravenna a keleti gótok fővárosa Teodorik király 

Olaszország   uralkodásától [474-526]. Arany mozaikkal díszített  
Dacia    világörökségek: Ortodox keresztelőkápolna (V. sz.  
   vége), Szent Dacia Apollináriusz bazilika (526), 

    Szent Vitus székesegyház (548), Saint Apollinare in 
    Classe templom (549). Sírok: Teodorik, Dante  
    (1265-1321). Ravenna→Urbino (120 km)  

Urbino (központja világörökség) benne: katedrális, 
Raffaello szülőháza. 
Urbino↔San Marino (világörökség): 93 km  

     Urbino→átkelési kísérlet a Grand Sasson, ami a  
     motor túlmelegedése miatt meghiúsult. Szállás a  

tengerparton Átkelés Rómába (210 km) 
Róma↔Tivoli: Villa Borghese (36 km) 
Róma másodszor (először 1983): Via Antica, 
Colosseum, Capitolium, Forum Romanum, Vatikán 

(36 km). Róma→Bp (1 210 km) 
[82] 1995.   Bp→Sölden: Gästehaus Plörer  (810km) 
 családdal  Sölden↔Vent [Wildspitze: 3770 m] (34 km) 
 Utazás a Garda tóhoz Sölden→Timmelsjoch [2474 m]→Vicenza, 

BMW 520  Vicenza: Palladio reneszánsz épületei(világörökség)  
   Vicenza→Verona (58 km)  

Verona (világörökség). Júlia erkélye, San Zeno 

Maggiore bazilika (XI. sz.), Castelveccio és  
    Ponte Scaliero (1350), Piazza dei Signori 
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folytatás   Verona→Sirmione (44 km)  
Garda tó: Sirmione, Gardone, Riva, Malcesine,   

    Mantova, Lazise, Trento, Desenzaro, Salo, 
      Malcesine, 
[83] 1996.   Bp→Kössen: Gästehaus Emilie (614 km) 

családdal Kössen→Kufstein (26 km)→Inn völgyében→  
Utazás a Comoi tóhoz  Nauders (183 km) 
BMW 520  Nauders→Lago di resia (12 km)→ 

Solda (43 km) [Ortles: 3905 m]→ 
Stilfsterjoch [2353 m] (29 km) Milano (218 km)  

 Milano: Santa Maria delle Grazie templom 
Leonardo utolsó vacsora freskójával (világörökség), 
Sforza kastély, Brera képtár, Dóm tér 
Milano↔Certosa di Pavia (90 km)  

     Milano→Como (50 km) 
Como: Dóm, Villa Olmo, Tempio Voltiano 
Como→Budapest (1000 km)  

[84] 1997. július 15-24. Bp→Slunj, az Északra (Szávába) tartó Korana  
  családdal  folyón (446 km)→Plitvicai tavak (36 km)  

utazás a Délszláv  Plitvicai tavak→Dubrovnik (460 km) 
háború helyszínére Dubrovnik  
BMW 520  Dubrovnik→a rombolás útján Sarajevoba (236 km) 

Sarajevo 
Sarajevo→Split (243 km) 
Split 
Split→Bp (750 km) 

[85] 1998.   Bp→Pietra Ligure (Riviera): 1145 km szálloda 
családdal   Pietra Ligure→Frejus (Côte d'Azur): 190 km camp. 
utolsó felhőtlen utazás Frejus↔Cap Roux (36 km)  
vizek,hegyek,városok  Frejus↔Grand Canon du Verdon (188 km)  
BMW 520  Frejus→Le Dramond (15 km)→Napoule (41 km) 

→Monaco (59 km)  
Monte Carlo: kikötő,  kaszinó 
Monaco→Ventimiglia (29 km)→Roya völgye→  
Torino (247 km)  
Torino: Dóm (torinói lepel), Palazzo Reale és 

Palazzo Madama (világörökségek), Mole 
Antoniella, Kossuth ház 
Kirándulás Európa tetejére: 
Torino→Entréves (152 km)  
Monte Bianco (funivio: Point Helbroner [3462 m])

 Entréves→Kis Szent Bernát hágó [2188 m]→   
Col-de l'Iseran [2764 m] (71 km)→Torino (141 km) 
Torino→Budapest (1090 km) 
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[86] 1999. július 25-31. Bp→Postojna (515 km) 
családdal  Karszthegység cseppkőbarlangjai: 
Szlovénia   Postojna: barlangvasút, Predjama kastély  
BMW 520  Skocjan: a barlang világörökség (30 km) 

Tovább az Adriához: 
Skocjan →Lipica [ménes]→Piran (83 km)  
Isztriai félsziget:  
Piran→Pola: római aréna (92 km)→Rovinj→ 
Porecs: Bazilika (VI. sz. világörökség) (73 km) 
Adriától a Triglav Nemreti parkba: 
Porecs→Isonzo völgye→Vrsics hágó (250 km) 
[Triglav: 2864 m]→Bp (558 km) 

[87] 2003.    
 Piroskával 
 Kréta, Santorini 
 bérelt autó 
[88] 2005.         
 Egyiptom 
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5. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

                FEHÉRVÁRI ATTILA 

 Jubileumi versek 
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80. Születésnapomra 
 
Köszönöm, hogy eljöttetek,  Felköltöztünk Budapestre, 1950 

 Ünnepelhetek veletek.   Városliget közelébe.  
 Holnap leszek nyolcvan éves  Ott ismertem meg lányokat, 
 Kimondani szörnyűséges.  Kaptam az első csókokat. 

Itt az idő számot vetni,    Forradalom viharában, 1956 
 Egyenleget készíteni.   Fiatalos kalandvágyban, 
 Volt értelme? Vagy csak éltem?  Úgy gondoltam el kell menni, 
 Adtam? Vagy mindig csak kértem? A világot megismerni. 

Amit adtam, rövid lista:   Mama, ahogy mindig tette, 
 Szeretteim szolgálata.   Törekvésem segítette,  
 De az is nekem volt öröm.  De végül letettem róla.  
 Szeretteim! Megköszönöm.  A szíve megszakadt volna. 

Adtam időt a szakmának,  Felvettek az egyetemre 1957 
 Tanításnak, kutatásnak.   -nem villamosmérnökire- 
 Azt is szívesen csináltam,   Gépész leszek, egye fene 
 Abból is csak profitáltam.  Miskolc még sincs túl messzire. 

Lett sok szakmai barátom,   Jöttek útelágazások:  
 Ismertségem, munkásságom.  Én döntöttem, sosem mások 
 Teljesíthettem egy álmot,  Hívtak Szovjetunióba,  
 Bejárhattam sok országot.  Pilóta lehettem volna. 

Szinte semmi, amit adtam   Majd jött egy újabb kisértés: 
 Ahhoz képest amit kaptam.   Kutatói megkeresés.  
 Ha most mindent felsorolnék,   Zorkóczy ajánlására 1960 
 Jövő héten is itt állnék.    Kerülhettem a VASKUT-ba. 

Ilyet nyilván nem tehetek,  Fiatalon csak szédültem, 
 Csak néhány dolgot említek.   Tudósok mellé kerültem. 
 Szerelemben fogantattam, 1938. május  Verőt, Gillemot-t hallgathattam 
 A világot megláthattam. 1939. február Gondolatait falhattam. 

Gyönyörű, szép édesanyám  Rittingerrel együtt kezdtünk 
 Te mindig vigyáztál reám.  Közös szobácskában ültünk. 
 Háborúban menekülve 1944  Kapcsolatunk baráti volt, 
 Latorcától bajor földre.    Ami egész életre szólt. 

Majd jött néhány békés évem.  Az említettek szelleme  
 Megszületett kis testvérem. 1949 Volt, mi pályám kijelölte. 
 Nem is mondanék erről mást,   Valamennyien elmentek, 
 Mindig támogattuk egymást.  Díjak névadói lettek. 
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Már hétéves mérnök voltam  Új évezred jött azóta  
 Amikor egy társaságban  Kincseimet megrabolta:  
 A legszebb lányt megismertem  Elvesztettem édesanyám, 2002 
 Azonnal szerelmes lettem. 1969  Most már fentről vigyáz reám. 

Érzelmeim - bármily furcsa -  Jött az a szörnyű éjszaka 2005 
 Piroska is viszonozta.   Amit nem felejtek soha  
 Harangzúgás, Bazilika:   Elvesztettem édes párom 
 Házasságunk első napja. 1970  Oda lett a boldogságom. 

Siófokra nász-utaztunk.   Örömimet felhő fedi.  
 Egy rossz priccsen osztozhattunk. Önfeledten jót nevetni,  
 Pártvezetők úgy döntöttek  Többé soha én nem fogok. 
 Éppen elég lesz az nektek.  Csak viselkedni akarok. 

Mégis szép volt. Hazamentünk,  Ha ez még nem volna elég 
 Kezdődött közös életünk.  Jött az újabb nagy veszteség: 
 Mama, Zsolti és mi ketten  Testvérkémet eltemettem. 2016 
 Laktunk pár négyzetméteren.  Nekem kellett volna mennem. 

Spóroltunk és gyűjtögettünk,  De félre a búbánattal!  
 Lakásépítésbe kezdtünk.  Előttünk terített asztal.  
 Családunk is növekedett,  Együnk, igyunk most kedvünkre

 Kis Attilánk megszületett. 1971  Mindannyiunk örömére! 

Készülődött már Gáborunk   Kívánságom? – teljesüljön! – 
 Mire felépült otthonunk. 1976  Gréti asztalunkhoz üljön, 
 Ahol megéltünk sok szépet,  Sisi remek orvos legyen, 
 Közel harminc boldog évet.  Kódolva van génjeiben. 

Sikerünk is akadt szép szám,  És ha majd így együtt leszünk, 
 Felmásztunk a szamárlétrán.  Új kisbaba legyen velünk! 
 Párom ismert főorvos lett,  Kedves fiúk, kedves lányok, 
 Én igazgathattam céget.   Jó étvágyakat kívánok. 

Túlzottan sok munka mellett  A születésnapi vacsorát a „Vak 

 Neveltük gyermekeinket.  Varjú” étterem és csónakházban 

 Tőlünk kevés időt kaptak,  tartottuk, ahol felolvastam ezt a 
 Sajnos erre nincs bocsánat.  zöngeményemet.  
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50. Házassági évfordulónkra 

Ma ötven éve hogy megtörtént a csoda     
 Ami velem többé nem történhet soha.     
 Szerelmes lettem, és te viszont szerettél    
 Isten színe előtt feleségem lettél. 

Te tanítottál meg boldogságban élni,     
 Okos, szép párjára büszke férjnek lenni.    
 Szívem közepében épült neked oltár     
 Ahol imádtalak, mindenem te voltál. 

Köszönöm kedvesem két szép gyermekünket    
 És a sok jót, mellyel körülvettél minket.     
 Megszoktuk hogy veled gyönyörű az élet,    
 De az álmainkat széttépte a végzet.   

Nem foghatom drágám többé a kezedet,    
 Közös ágyunkban is kihült már a helyed.    
 Nélküled, egyedül elemészt a bánat,     
 Érzem nemsokára elmegyek utánad. 

Kell legyen túlvilág, Földön túli élet,     
 Kettőnk boldogsága nem érhet így véget.    
 Megtalállak, bárhol vagy is egyetlenem.     
 Édesem, szerelmem, várj rám türelmesen! 
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6. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITTINGER JÁNOS 
(1939 – 2013) 

Életének mozaikjai 
 

 
 
A melléklet címére pillantva is nyilvánvaló, hogy egy megszakadt, de nem lezárt és 

feldolgozott élet rövid tényeivel találkozhat a Tisztelt Olvasó e mellékletben. A könyv 

Szerzője és a Beszélgetőtárs tisztelte, becsülte közös barátjukat Rittinger Jánost, aki 
már 2012-ben hozzákezdett élettörténetének összeállításához és készült az „Ifjan – 
Éretten –Öregen” sorozatban történő megjelentetésre. A sors kiszámíthatatlan fordu-

lata a megkezdett munkát kettétörte és nagyon nehezen kezelhető helyzet elé állította 

a régi barátokat. Mi legyen az elkészült és a részleteiben már meglevő anyagokkal? 

„A kevés is jobb, mint a semmi” (!!) elv győzedelmeskedett mindkettőnkben. Így ke-

rült összeállításra e melléklet, amelynek tagozódása a következő: 
• Rittinger János által összeállított könyvrészlet 
• Életünk forgatagának morzsái, Rittinger Jánosné összeállításában (6.1. mel-

léklet) 
• Rittinger János rövid szakmai életrajza (6.2. melléklet) 
• Rittinger János szakmai publikációinak és előadásainak torzói (6.3. melléklet) 
• Rittinger János elismerései (6.4. melléklet) 
• Megtalált pillanatok Rittinger János szakmai életéből (6.5. melléklet) 
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PROLÓGUS 

Dr. Rittinger János életének mozaikjaihoz 
 

 

Az élet homokóráján könyörtelenül peregnek a homokszemek! Ezt tudomásul kell 

vennünk, akár akarjuk, akár nem. Ez maga az élet. Hogy mennyire így van, azt min-

denki tudatosíthatja önmagában ha, egy kicsit is visszapillant múltjába. Anno a 2000-
es évek első évtizedének végén sikerült megnyertem Rittinger János barátomat arra, 

hogy hozzákezdjen élettörténetének felelevenítéséhez. Ez valódi örömet szerzett szá-

momra, mivel úgy éreztem, hogy egy újabb szakma jeles képviselője kapcsán a he-

gesztés témakörébe is sikerül „befurakodnom” és ezzel számos – nem közkézen forgó 

– információt oszthatok meg a Tisztelt Olvasók egyre növekvő táborának tagjaival. E 
kisség fellengzősnek tűnő cél mellett személyes érintettséget is éreztem, hiszen 

ugyanazon középiskolában, a Mechwart András Gépipari Technikumban végezetünk. 

Ő korábban, de Páczelt Istvánnal, én pedig Gál Istvánnal, Jeney Andrással a Nehéz-

ipari Műszaki Egyetem későbbi oktatóival. A személyes érintettséget még az is tovább 

erősítette, hogy – mint már korábban is említettem – 
egyetemi doktori disszertációm (1974) méréseit a 

VASKUT-ban végeztem. János és felesége Kati a 

2010-es évek legelején Debrecenbe költözött, mond-

hatnám vissza az „ifjúkori csínytevések” színhelyére 

a középiskolánk közelében található lakásba. Jóma-

gam pedig életem e periódusában a Debreceni Egye-

tem Műszaki Karán is oktattam (2007 – 2017). János 

egészségét kikezdte a költözéssel járó idegfeszült-

ség, rengeteg rohanás. Ennek dacára az Aranydip-

loma átvételénél még ő köszönthette az 1962-ben 
végzett gépészmérnökök nevében az egybegyűlte-

ket. Püthagorasz-t idézve így szólt: „Ha majd elha-

gyod földi testedet, s felemelkedsz a lélek hazájába, 

akkor Te magad is Istenné válsz; fénylővé, halhatatlanná és örökéletűvé”. „Kedves 

elhunyt Évfolyamtársaink nem hagytatok itt, csupán megelőztetek! Akkor még nem 

tudta, tudhatta, hogy alig több mint egy esztendő adatik meg számára nagyszerű ered-

ményeket megteremtő életének folytatására. A „belső óra sugallata” felgyorsította 

könyvének előkészületi munkáit, noha 2012 júliusának elején, Bükkszentkereszten 

még a generációk szakmai 

és emberi normáiról beszél-

gettünk az 50’-es, a 60’-as 
és a ’70-es életkorok képvi-

seletében. János „Ifjan – 
Éretten – Öregen” könyve 

készült folyamatosan, de 

egyre nagyobb szüneteket 

kellett beiktatni. Ameddig 
sikerült eljutni, most azzal 



 

161 
 

szembesülhet a Tisztelt Olvasó! Meg vagyok győződve, hogy ezen oldalakat átfutva 

mindnyájan ugyanarra a következtetésre jutunk, „kár lett volna a fiókban hagyni”. Az 

utolsó év nehézségeit János és Kati cipelte, én csupán bele-bele tekinthettem a heti 
rendszerességgel Debrecenben tartott előadásaim kapcsán. Csupán egy véletlen, de 

lehet, hogy „eleve elrendeltetett” mozzanatot, eseménysort osztok meg a Tisztelt Ol-

vasóval. 2013 Szeptemberében meghívást kaptam a Haasiba Benbouali University of 
Chlef (Algéria) egyetem professzorától Mohammed Hadj Melanitól, két előadás tar-

tására. Az egyik előadást Chlef-ben az általa szervezett FRACT – 2 (2013. November 
23-25), a másikat a CAM 2013 (4éme Congrés Algérien de Mécanique, november 26-
28.) rendezvényen Mascara-ban kellett tartanom „keynote” előadásként november 

28.-án. Az előadás címe: „What about the Task of Mechanics in the XXI Century? The 

Past, Present and the Future” mintegy áttételesen utalva, Jánossal való kapcsolatunk 

történéseire. János 29.-én délelőtt saját lábán Katival bement Debrecenben a kór-

házba, én pedig délben elindultam Algírból Rómába. Másnap reggel tudtam meg, 

hogy amikor gépem leszállt Ferihegyen (23:10) akkor János már éppenhogy átlépte a 

„vége és végtelen út” határmezsgyéjét. Könyvmozaikjának oldalait útmutatásai alap-

ján Fehérvár Attilával a mai napon (2020. Október 27.-én) fejeztük be. Köszönet At-

tilának, hogy „befogadta élettörténetének” folyományába Rittinger János életének 

„morzsáit”. E gesztust én a „Rittinger – Fehérvári” vagy „Fehérvári – Rittinger” duó 

örökkévalóságának egyik szép mozzanata. 
 

Tóth László 

 
János elmondta fennkölt be-

szédét az aranydiplománk át-

vételekor, amelyben – a vi-
szontlátás reményével – bú-

csúzott elhunyt évfolyamtár-

sainktól. A képen még boroz-

gatunk az aranydiploma átvé-

tele után. Akkor még nem tud-

tuk, nem tudhattuk, hogy ha-
marosan ő is csatlakozik az el-

távozottakhoz. Nélküle sem 

szakmai, sem magánéletem 

nem lesz olyan, mint azelőtt.  
 

 

Fehérvári Attila 

 

 

János emlékezetére és a jövő generációk okulására álljon itt saját visszaemlékezése, 

és életének fontos eseményeit dokumentáló néhány fénykép. 
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A kezdés, az alaphang legyen a TIED, amolyan életfilozófia, amely végigkísérte 

életed abban a zürzavaros, változó világban, ami neked jutott.  

 

 

Életfilozófiát kértél! Ez igazán nagy kérés, hiszen mindig, minden korban más-más 

arcát, mozgatórugóját látjuk az életünknek! Talán a mostani korom hozzásegít ah-

hoz, hogy kissé felülemelkedjek a mindennapok forgatagán, és megpróbáljam azt 

kiemelni, amit lényegesnek tartom, ami mindig is megvolt bennem, a tudatalattiban. 

Az életemben sok megpróbáltatáson mentem keresztül, ami a mi generációnkban ez 

nem volt kirívó eset. Mindeképpen fontosnak tartom, hogy egy mérnök nem lehet 

politikus, nem szállhat a politika máig hullámzó tengerére. Amennyiben elkötelezett 

a szakmája iránt a politika előbb vagy utóbb kidobja magából, vagy maga alá gyűri. 

Ez vár karieristákra, a gyorsan, semmit tevésből meggazdagodni akarókra. Soha nem 

voltam és nem vagyok politikai párt, intézmény tagja. Magaménak éreztem Széche-

nyi gondolatát, „Egy magányos ember semmi, s csak egyesületnek van hosszú élete, s 

igazi súlya”. Ebből a gondolatból fejtettem ki, hogy egy mérnök szakmai hovátarto-

zását szakmai tudományos egyesületi tagságával kell, hogy kifejezésre juttassa. 

Nagy jelentőséget tulajdonítottam az egyesületnek, ahol érdemi szakmai vitákra 

kerülhet sor, az elődök munkája megismerhető, a képességek fejleszthetők, a tudás 

gyarapítható a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel során. Első mun-

kahelyem szinte elvárta az OMBKE a második pedig az ETE tagságot. A hegesztés 

iránti elkötelezettségem következtében a Gépipari Tudományos Egyesület Hegeszté-

si Szakosztályának tagja lettem, később titkára (1980-1990). Ebben az időszakban 

nagy erőfeszítésünk árán sikerült Zórkóczy Béla Emlékérmet létrehozni. Amellyel 

célunk tisztelgés Professzor úr emléke előtt és egyben elismerni a hegesztés érdeké-

ben sikeresen fáradozók munkáját. Megkapták az emlékérmet azok a külföldi szak-

emberek is, akik segítették a hazai hegesztők munkáját segítették a nemzetközi élet-

be bekapcsolódásukat. Később (1990-1993) ez egyesület főtitkára, majd (1993-
1995) az egyesület elnöke voltam. Visszatérve a hegesztési szakosztályhoz három 

cikluson keresztűl elnöke voltam. Ebben az időben, 1996-ban rendeztük meg az IIW 

közgyűlését Budapesten, másodízben, amely a rendező bizottságának elnöke voltam. 

Sok volt, a terhet bírtam, de a környezet jelentősen megváltozott, sajnálatos módon 

rossz irányba. A szakmai társadalmi egyesületek 1990-ig a METESZ alá tartoztak és 

nem voltak anyagi gondjaik a működés során. Tagság többsége igényelte az önálló-

ságot, ami természetes volt, azonban amikor ránk szakadt semmit nem tettek a za-
vartalan működés érdekében. 1990-től felhők, egyre sötétebb felhők gyülekeztek az 

egyesületek felett, amelyek mára már a működés végnapjaihoz vezetett el. Elveszett 
a cél, a feladat helyébe egy fiskális szemlélet alakúlt ki a terhek anyagi viselése terü-

letén. Talán ez volt az utolsó döfés az egyesületek életében. Bízom a feltámadásban, 

sajnos lehet, hogy ezt már nem élem meg.  
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Az életfilozófiád centruma az „Egyesület”, az egyesületi élet, amely jó esteben az 

„értelmiségi lét” felé vezető út, járda szerepét tölthetné be. Így van ez? 

 

 

Visszatekintvén életemre, nem sajnálom azt a nem kevés időt, amit az egyesületek 

érdekének képviseletére, működésének segítésére fordítottam. Ma a hegesztési szak-

osztály tiszteletbeli elnöke vagyok és messzemenőkig támogatom a hegesztés őnálló 

önkormányzatával létrehozott Magyar Hegesztési Egyesület fészkét telerakni tudás-

sal és mérnökhöz méltó működését lehetőségeimhez képest segítem. Sokat foglal-
koztam, és foglalkozom a mérnök és az értelmiség kapcsolatával. Azzal hogy egy 

mérnök sikeresen elvégzi az egyetemet, diplomával zsebében még nem tekinthető 

értelmiséginek. Nagyon sok hazai és külföldi közlemény boncolgatja ezt a kérdést. 
Heller Ágnes szerint, veszélyes dolog egy társadalomban, ha a szellemi foglalkozást 

űzők csak saját dolgukhoz értenek. Francia eredetű jelzőt, „szakbarbár” akasztották a 

mérnökök nyakába, később ezt „technokraták”-ra módosították. A jelző alapja az, 

hogy a mérnökök többségét saját szakmai és esetleg általános műszaki problémákon 

kívül más irodalom, művészetek, vallási kérdések – sokak vélekedése szerint - nem 
érdeklik. Ismereteim szerint az értelmiséghez vezető útról a felsőfokú oktatás nem 

tér ki, nem ad módszert, még a posztgraduális képzés sem. Egy nemzet számára 

létfontosságu ha rendelkezik kultúrafenntartását segítő, hordozó réteggel. A kúltúra 

fenntartása elsősorban a befogadó képességben nyílvánúl meg, tehát inkább passzív, 

mint aktív szerep. A befogadó képesség diskurzus révén növelhető, vagy hozható 

felszinre. A diskurzus az ókorban már megfogalmazott jellemzői: a tárgyilagosság, 

az együttérzés, a nyitottság és a résztvevőnek határozott éthossza legyen. Minden 

szónak súlyos jelentése van Sajnos a diskurzus sok esetben idegen töllünk. A vita 

helyet veszekszünk. Nem rendelkezünk a hatékony diskurzus módszereivel. Pedig 

ezekre égetően szükség lenne elsősorban a fiatal nemzedék számára, az értelmiség-

hez vezető út keresése során. Befejezésként néhány gondolat a hazaszeretéről. Egy-

szerű szó, de nem vagy nagyon sok féle formában jelenik meg. A rövidség kedvéért 

álljék itt Kölcsey Ferenc (1790 - 1838) Huszt című versének befejező mondata: 

„Régi kor árnya felémerengeni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess öszve je-

lenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s haza fényre derűl.” Sokszor olvastam e sorokat a 
Református Kollégium falán függő emléktáblán. Olvastam az Egyesületbe igyekez-
ve a Batthyány téren álló Kölcsey Ferenc szobor talpazatára felírva. A korom múlá-

sával folyamatosan bővűltek gondolataim, az idézettel kapcsolatban, de mindenkor a 

hazaszeretet fontosságához jutottam el. A hazaszeretetet ébren kell tartani! Ennek 

egyik módja a kisebb nagyobb közöségek rendezvényeinek megnyitása a Himnusz 

meghallgatásával. Senkinek nincs joga a nemzeti érzést elvenni tőlünk, vagy lerom-

bolni!  
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Az „értelmiségi lét” nem magától jön! Ezt vagy „otthonról hozzuk”, vagy életünk 

során kialakítjuk magunkban azt, amit mi annak tulajdonítunk. Az viszont biztos, 

hogy a „lét”-re szükség van az elinduláshoz! A Te „lét”-ed miképpen indult? 

 

 

Kezdjük talán a legelején! Debrecentől nem messze, mindössze 40 km-re, a most 
mintegy 6000 lakosú Kabán, 1939. június 22.-én láttam meg a világot. Édesanyám 

Piszkay Erzsébet, Aranka református (1918-1994) édesapám Rittinger János, Antal 

római katolikus (1910-1946). Két öcsém követett Rittinger Árpád (1941-  ) Rittinger 
Zoltán (1942-1999). A család nagy boldogságban élt, pedig a történelem sötét felhői 

már gyülekeztek. 

 

Balról jobbra: János, Árpád, Zoltán 

A boldogságot boldogtalanság követte. Édesapámat és anyai Nagybátyámat tartalé-

kos állományból a frontra vezényelték, ami akkor már Budán zajlott. 1945-1946 
Karácsonyát a családdal tudták tölteni. 1946. február 4.-én mind a ketten ott vesztet-

ték életüket. Velünk volt anyai Nagymamám özv. Piszkay Árpádné, sz. Bányai Er-

zsébet református (1890-1969) és Édesanyám húga, Piszkay Katalin, később Dr. 

Rőth Sándorné reformátusok (1924).  
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A gyermekkorod Kaba-Debrcen közötti ingázásodban telt, hiszen Kabán születtél és 

Debrecenben tanultál. A háború forgatagában mégis biztosabbnak tünhetett a kiste-

lepülés, Kaba. Emlékeideben milyen képek jelennek meg a két helyről? 

 

 

Amint lehetőség nyílt rá, sok viszontagság között először Kabára utaztunk, apai 

Nagyapánkhoz. Onnan folytattuk utunkat Debrecenbe, ahol a családi házunkat telje-

sen kifosztva, 
lakottan találtuk. 

Barátunkhoz al-

bérletbe költöz-

tünk. A családi 

házunk, akkor is és 

most is Hatvan 
utca egyik leg-
szebb háza.  
Később felváltva 

apai Nagynéném-

nél vendégesked-

tünk nyaranta. Nagynéném Rittinger Julianna, római katolikus (1905-1974.), férje, 

Pósalaky László református (1901-1978.), fiuk Pósalaky László református (1930), 
Sárospataki diák volt már, később Dr. Pósalaky László sikeres belgyógyász lett. 

Tőlük hallottunk a legtöbbet apai ágon családunk múltjáról. Pósalaky László a kabai 

általános iskola igazgatója volt. Tanítótársa Nagy Miklós, aki egyedül nevelte két fiú 

gyermekét. Elsőszülött fia a Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatója. A diploma 

megszerzését követően az Egyetem mechanika tanszékén maradt. Később Prof. Dr. 

Sályi István rektor titkára lett. Ekkor már én is az egyetem hallgatója voltam. A ´60-
as évek elején oktatási miniszter lett. Ellentmondásba került az akkori politikával és 

önkezűleg vetett véget életének. 
Végül had szóljak a kabai meteoritról, amely 1857. április 15.-én hullott alá. Későb-

bi vizsgálatok során szén-

hidrogéneket találtak és 

spinellt mutattak ki. A me-
teoritról az első tudományos 

ismertetőt a Magyar Aca-

démiai Értesítő 18, 313-318 
(1858) tartalmazza. A me-
teorit egy darabja a Debre-
ceni Református Gimnázi-

um Kollégiumában látható. 
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A XX. század legnagyobb katasztrófája a II. Világháború, ami rettenetes fájdalmat 

okozott az emberiségnek és családok millióinak, így neked is – egyszercsak véget ért 

és kezdődött az új, reményteli életszakasz. Nálad ez mit jelentett? 

 

 

Véget ért a II. Világháború. 1945 szeptemberében a Füvészkerti Református iskolá-

ban kezdtem az általános iskola alsó tagozatát. Itt református vallásórák is szerepel-

tek az órarendben. Mivel római katolikus vallású voltam megengedték, hogy hittan 

órára a mai Füredi úton lévő katolikus kápolnába járjak. A Füvészkerti iskolát álla-

mosították. Így tanulmányimat az Eötvös utcai állami iskolában folytattam. Itt talál-

koztam a még létező cserkész mozgalommal, Kovács Lajos csapatparancsnok veze-

tésével. Évente megrendezte a pünkösdi próbatábort a Debrecen körüli erdőkben, 

illetve a nyári nagy tábort a Bükkben, vagy a Mátrában. Parancsnokunk a MÁV 

dolgozója volt, így elintézte, hogy marhavagonokban utazzunk csomagjainkkal, 
sátrainkkal együtt. Hamar megtanultuk az önálló életet, a sátorverést, a körlet rend-

ben tartását és a főzést, kezdetben kuktaként, majd önállóan. A csapatot „elnyelte” 

az úttörő mozgalom. Felvettük az Árpád őrs nevet és most már, mint úttörőparancs-
nok folytatta és szervezte a korábbi életet. Az őrs indulójának első sorai következő-

képpen szóltak: „Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted, nem vész az el ha, eddig el 

nem veszett”. Az általános iskola felső tagozatát a Református Gimnázium épületé-

ben működő állami általános iskolában folytattam és fejeztem be. Még 6. osztályos 

koromig visszajártam az Árpád Örsbe. Mindhárom iskolában kitűnő tanítóim voltak: 

Bertók Lajos, Úri Lajos, vitéz Csánky Adorján. Kitűnő nevelést kaptam, az általános 

iskola felső tagozatában Csánky tanító úr mindenkiben a jót kereste, és ha nem talál-

ta próbálta bensőkből előhozni. Az általános iskolától búcsúzás alkalmából az alábbi 
csoportkép készült. Általános iskolai és a középiskola első éveimben számomra 

meghatározó volt Prof. Dr. Szele Tibor matematikussal (1918-1955) találkozásom. 

Nagymamámat jött el látogatni Édesanyja helyett. Sok családi emlék felfrissítését 

követően, ma is emlékszem bölcs mondására: „ha a matematikát megszereted, min-

den megy könnyen”. Ehhez tartottam magam a további tanulmányaim során. 1953-
ban Kossuth Díjat kapott. 
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A gyermekkorunk egyik „jelentős eseménye”, hogy megtanulunk úszni. Jómagam is 

debreceni vagyok, így a máig is legemlékezetesebb napjaim a Nagyerdei strandhoz 

kötődnek, hiszen szinte ez volt a második otthonom. Gondolom ezzel Te is így voltál? 

 
 
Igen én is a debreceni Nagyerdei fürdőben tanultam meg úszni, 10 éves koromban. 

Nyaranta mindig 3-4 hetet dolgoztam az udvarunkban lévő autószerelő műhelyben. 

A kapott bérből egyhavi fürdő bérletet vásároltam. Reggel nyitástól az esti zárásig a 

fürdőben tartózkodtam, úsztam, fejeltünk, és amikor beindult a hullámfürdő az na-

gyon élveztük. Délután 

már „összefagyva” a 

meleg vízben „olvad-

tunk ki”. A fürdő volt a 

második otthonom. A 
Nagyerdei Fürdő 50 m-
es medencéje az 1 és 3 

m magasságú ugródesz-
káival, amelyek előtt a 

víz mélysége 3.80 m 

volt. Sokat úszkáltam a 

víz alatt, a medence alját suroló mellkasommal, miközben a vízbe ugróknak a sörre, 

kolbászra félretett és elhagyott fillérjeit, forintjait kerestem. 1956 decemberében a 

fedettbe jártam osztálytársaimmal, azokon a napokon, amikor még nem folyt a taní-

tás. Ennek a strand felőli bejárata látható az alsó fényképen. 

  
Az úszás, a víz szeretete, később a szaunázás máig kedves időtöltésem.  
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Életünk egyik meghatározó és szinte egész életünket determináló periódusa a 14-18 

éves korunk, a középiskolában eltöltött évek. Tudván azt, hogy ugyanazon középisko-

la padjait koptattuk mindketten (jómagam 1960-64 között), neked milyen benyomá-

said, tapasztalataid, élményeid voltak? 

 
 
A „Családi Tanács” úgy döntött, hogy középiskolai tanulmányaimat ott végezzem 

el, ahol a végzést követően szakma is lesz kezemben. Ha nem sikerül egyetemre 

bejutnom, legalább könnyebb lesz munkához jutni. Ebből indítatva esett a választás 

a Gépipari Technikumra, amely később felvette a Mechwart András nevet és máig 

viseli. Tanulmányaimat 1953 - 1957 között folytattam Nehéz idők jöttek. Kitűnő 

iskola volt! Jól ötvözte az elméleti ismeretek és a kézzel fogható eredményeket pro-

dukáló gyakorlati munka elsajátítását. Sportban is kiváló eredményeket mutatott fel, 

fej, fej mellett küzdött a Református Gimnáziummal. Tanáraim nagy gondot fordí-

tottak a humán ismeretek bővítésére. Emlékeimet fellapozva, most is kedves mo-
mentum az, amikor Mensáros László a Csokonai Színház művésze Hamletből idé-

zett és közben az egész drámát bemutatta, elemezte. E mellett az iskola szalonzene-

kara szombatonként táncos délutánokon játszott.  

Évfolyamunk két alkalommal tett nagyobb kirándulást. Budapestről Mohácsig hajó-

val tettük meg az oda vissza utat. Csodál-

tuk az akkor még kék Dunát, Mohácson a 

csata emlékhelyét látogattuk meg és két 

éjszakát követően ismét hajóra szálltunk.  

 
A következő évi kirándulásunk Csehszlo-

vákiába vezetett. Az utazást megelőzően 

tanárunk elvitt az Arany Bikaszálló étter-

mébe, ahol a pincérek bemutatták a helyes 

étkezési gyakorlatot, természetesen üres 

tányérokkal (sajnos!). Utunk Debrecen, Kassa MAGAS 

TÁTRA, Pozsony, Prága Budapest, Debrecen volt. Ez 

volt az első, amit később nagyon sok követett kitekinté-

sem az ország határain túlra. A hegesztés iránt már akkor 

érdeklődtem, ami később szakmai pályafutásomat döntő-

en meghatározta.  
Több műszaki és matematikai középiskolás tanulmányi 

versenyen vettem részt. Sikeres eredményeket értem el. 

Így 1957-ben kitűnő eredménnyel érettségit tettem.  
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Sikeres érettségidet követően, szakmával a kezedben, nem a „munkapad” mellé ke-

rültél, hanem a továbbtanulást választottad, az akkor még Nehézipari Műszaki Egye-

temen, Miskolcon. Ehhez természetesen szükség volt némi anyagi háttérre is. Két 

testvéredre is gondolván, ez súlyok terhet rakott Édesanyátok vállára is.   

 
 
Édesanyám magába zárva fogadalmat tett, hogy ha alkalom nyílik rá, másodízben 

házasságot - első fia nagy-

korúvá válását követően - 
köt. Előtte erről tájékozta-

tott bennünket és sokat 

beszéltünk róla. A beszél-

getést követte egy csoport-

kép elkészítése. Édesanyám 

második férje igen hányta-

tott élettel háta mögött, a súlyos személyes terheket 

cipelő Czuna Ferenc (1908-1982), a Református 

Gimnázium testnevelő tanára lett. 1957-ben felvételt 

nyertem a Nehézipari Műszaki Egyetemre (ma Mis-

kolci Egyetemre). Kevés időt töltöttem Feri bácsival. 

(vagy, ahogy diákjai nevezték Czuna mesterrel). Zár-

kózott ember volt, kisebb részleteket mesélt el életé-

ből, a Berlini Olimpiáról, 15 évre ítélt munkatáborban 

eltöltött 7 év megpróbáltatásaiból. Sok rabtársán segített, védte őket és erőt adott 

nekik. Sztálin halála után szabadult azonnal visszahelyezték állásába, ez nem jelen-

tette azt, hogy nem állt szigorú megfigyelés alatt. Bennem ezek a rövid beszélgeté-

sek megerősítették, hogy a megalázással, az alaptalan vádaskodással szemben maga-
tehetetlenek vagyunk. Egyetlen 
megoldás, hogy nem veszünk 

róla tudomást. Az 1538-ban 
alapított Református Főgimná-

zium látképe Debrecenben, 

gyermekkorom megannyi élmé-

nyének forrása, előidézője, oko-

zója.  
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A „Dudujka-völgy” az ’50-es évek végén még az épülő Egyetemet jelentette, hiszen 

jómagam, aki 1964-69 között koptatta ugyanezen Egyetem padjait sok-sok építkezés-

sel nézett szembe (új főépület, menza, új – akkor még 13 emeletes kollégium, könyv-

tár,…). Az építkezések, az összezártság, a 4 és 8 ágyas szobák, stb. nem a fiatal lel-

kek felszabadult szárnyalását segítették! Te hogy élted át az itt töltött 5 évet? 

 

 

1957-ben felvételiztem a Nehézipari Műszaki Egyetemen (ma Miskolci Egyetemen). 

A felvételire kitűnő érettségi bizonyítvánnyal és több matematikai és műszaki ta-

nulmányi elért előkelő helyezésemet tanúsító iskolai ajánlással jelentem meg. Simán 

felvételt nyertem. Az Egyetem látványa, az utak a tanulmányi épülettől a kollégiu-

mokig nem tettek kedvező benyomást, a vakolatlan épületek, járda nélküli utak. 

Célom a tanulás volt így ezekkel nem törődtem. 
1957. szeptember 1.-én jelentkeztem az Egyetemen, elhelyezést kaptam, a kollégium 

8 ágyas szobájának egyikében, ahol 5 éven át laktam. Az ünnepélyes évnyitó szép 

volt. Megkaptuk az első félévi órarendet és a tankörbeosztást, én a 102-es tankörbe 

kerültem. Aranydiplománk átvétele alkalmával ízléses kiadványt szerkesztett Páczelt 

István akadémikus (nekünk „csak” Páczelt Pisti) évfolyamtársunk vezetésével a 

szerkesztő bizottság. Az ott közölt adatok szerint nagy létszámú évfolyam voltunk. 

1957-ben kb. 350-en kezdtük meg tanulmányinkat és 1962-ben 195-en vehettük át 

diplománkat. A jelentős létszámcsökkenést, különböző testületekből leszerelt évfo-

lyamtársaink, már megkopott ismereteik miatt túl súlyosnak ítélték a tananyagot. A 
Kohómérnöki Karon párhuzamos évfolyamunk létszáma lecsökkent, a létszámot 

évfolyamunkról, önként jelentkezőkkel töltötték fel. 
Bár a környezet látványa nem volt felemelő, de professzoraink előadásai, embersé-

gük és szeretetük, a délutáni tanköri gyakorlatok és a nyolcágyas szobák összeková-

csoltak bennünket és feledtük a látványt. Különösen hasznosak voltak a délutáni 

tanköri foglalkozások, amelyeket tanársegédek, adjunktusok vezettek. Nem oktattak, 

feladatokat oldottunk meg beszélgettünk vitatkoztunk. A kötelező ellenőrző zárthe-

lyiken túlesve, a szabadidőt tanulással, levélírással, kártyázással töltöttük el a vil-

lanyoltásig, ami este 10 órakor volt. 
Második évtől Népköztársasági ösztöndíjban részesültem az első éves tanulmányi 

eredményeim alapján, és ennek a megkívánt feltételeknek tanulmányaim végéig 

eleget tettem. Negyedik évben pályázni lehetett a meghirdetett állásokra, így termé-

szetesen az Egyetem tanszékei által kiírt állásokra is. Engem a Mechanikai Techno-

lógiai Tanszékre hívtak tanársegédnek, aminek szíves örömest eleget tettem volna, 

mivel szerettem ezt a tárgyat és különösen nagy tisztelettel adóztam Zorkóczy pro-

fesszor úrnak. Kérésem elutasításra talált arra hivatkozással, hogy politikailag al-

kalmatlan vagyok az ifjúság nevelésére. Ezt követően Professzor úr közbenjárásával 

társadalmi ösztöndíjszerződést kötöttem a Vasipari Kutató Intézettel az ötödik évre.  
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Az Egyetemen a fiatalabbak számára számos legenda keringett! Ezek közzé tartozott 

a Lancsarics Professzor szervezte gőzmozdonyvezetés, a szántás, amiről az egyetemi 

diákság „vicclapja” a Húzótüske is megemlékezik. Te miképpen élted meg ezeket?  

 

 

Befejezvén a munkavállalásom körülményeit, mint az ifjúság nevelésére ideológiai-

lag alkalmatlan személy az Egyetemen nem maradhattam, viszont biztosítva volt 

számomra, hogy végzésem után a Vasipari Kutató Intézet munkatársa lehetek Fe-

hérvári Attilával, évfolyamtársammal, kedves barátommal együtt. 
Az elméleti oktatás mellett gyakorlati oktatásban is részesültünk, amit akkor játéko-

san fogtunk fel. Lancsarics professzor úr szervezésében kettesével gőzmozdonyon 

utaztuk Miskolcról Füzesabonyig és vissza. Füzesabonyból képes levelező lapot 

írtuk, megköszöntük a lehetőséget. Professzor úr a soron következő előadása előtt 

felolvasta ezeket és megköszönte. Nagy élmény volt a szántási gyakorlat Miskolc 

környéki falvakban egy S 100-as hernyótalpas traktorral. Autóbuszos kirándulásokat 

szervezett a GANZ MÁVAG-ba, a Tiszalöki Vízerőműbe. Valójában később értet-

tem meg, hogy ezek célja a látókör bővülése mellett a szakmunkások, akik majd 

irányításunk mellet, társként fognak dolgozni, munkájának megismerése volt.  
Harmad éves korunkban négy hetes kötelező termelési gyakorlaton vettünk részt. Én 

a debreceni Golyóscsapágy Gyárba (vagy ahogyan akkor a „köznép” mondta, a 
GÖCS-be) kerültem, a gyártási folyamatok megismerését követően a minőség-
ellenőrzés volt a közvetlen feladatom. A termelési gyakorlaton készített naplómat a 

Mechanikai Technológia Tanszék díjazta, Zorkóczy professzor úrtól könyv ajándé-

kot vehettem át, amelyet dedikált és szóban hozzátette, hogy nagy hasznát veszem 

majdani munkám során. Negyedik évben 

két külföldi tanulmányi utat szerveztek az 

Egyetemen. Egyiket Csehszlovákiába a 

másikat az NDK-ba. Én az NDK csoportba 

kerültem. 1961 nyarán találkozás Budapes-
ten, utazás Prága érintésével Magdeburgba. 

Magdeburgban az Otto von Guericke TU 
(akkor még Technische Hochshule – Mű-

szaki Főiskola) kollégiumában helyeztek el 

és a további utazásaink során diákjai voltak 

segítségünkre. Az Egyetem, a környező 

üzemek megtekintését követően utunk a 

Keleti tenger partjára vezetett, Warne-
münde térségében próbáltunk fürödni a 

tengerben, a bátrabbaknak sikerült is a 

160C-os tengervízben megmártózni. 
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Wernigerode a Harz hegységben, Hexentanzplatz Thale-ban, mind-mind olyan prog-

ram, amely örökké emlékezetes marad mindenki számára, aki ezeket átélte. Benned 

mi minden maradt meg?  

 

 

A II. Világháborúval összefüggésben számos eseményt ismertünk meg. Utunkat, 

kirándulásainkat a Harz hegységben levő, Magdeburgtól mintegy 100 km-re levő 

festői Wernigeródéba folytattuk. 

1961. augusztus 10.-én vasárnap 

indultunk ide. ahol megismertük, 

Brümhildát lóháton szöktető 

Rhode lovagtörténetét, Barbarossa 

Frigyes remete fogadalmát őrző 

emlékművet. Érintve a Harz hegy-

ség csodálatos helyét, a He-

xentanzplatzot Thalében vissza-

térvén szálláshelyünkre Magde-

burgba, útközben feltűnt nagy-

számú katonai teherautó és sok-
sok katona, akik serényen kerítést 

építettek. Másnap, hétfőn az újsá-

gokból értesültünk, hogy az NDK nyugati határait lezárta. Ekkor készült el a berlini 

fal is (augusztus 13-ról 14.-re virradó éjjel), amely 

közel 30 éven át az ország két felét elzárta egymás-

tól. 
A tervek szerint Berlinbe folytattuk volna utunkat 
azonban oda már nem engedtek be, így Prága érin-

tésével haza, Budapestre utaztunk. A kirándulásain 

emlékét számos fénykép őrzi.  
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Visszaemlékezvén az egyetemi éveimre úgy emlékszem mintha évfolyamod sokatt tett 

volna ezek bővítéséhez. Erre azért emlékeszem, mert a mi évfolyamunk (1969-ben 

végzettek) alapította gyűrűavató kupát, ill. az akkor még három kart egybefogó hor-

dókat. 

 

 

A tanulmányi éveink végéhez közelegve megkezdődött a Húzótüske készítése. A 

húzótüske viccekkel, grafikákkal, humoros epizódokkal mutatta be tanulmányi éve-

inket. a Húzótüs-

ke a Kohász és 
Bányász Karon 

tanulók rendelke-

zésére is állt.  
A néhai Nehéz-

ipari Műszaki 

Egyetem (ma 
Miskolci Egye-
tem) könyvtárá-

ban a Húzótüske 

minden eddigi 
(tizennégy) példánya megtalálható. 

Évfolyamunkhoz kötődik a gépészgyűrű 

megalapítása is. A diplomamunka elké-

szítésének megkezdésével párhuzamo-

san Bucsuztunk. Hangulatos felvonulá-

sok motorkerékpáron, traktoron. Gyűj-

töttük az élményt, hogy az Almamáter 

iránti szeretetünk ne lankadjon az évek múlásával. A diplomaterv beadását követően 

került sor a gyűrűavató szakestélyre. A jó hangulatú szakestélyen, tanárainkkal kö-

zösen felszabadultan ünnepeltünk.  

     
Zorkóczy Béla professzor (a baloldali képen), Jobbra: Sályi István professzor, volt 

Rektor és Bálint Lajos professzor (középen) 
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A végzésnek vannak kemény és vidám, de mindenképpen maradandó emlékei! Az 

előbbiekhez tartozik a diplomaterv készítéséhez kötődő „ballagás”, és az államvizs-

gára való felkészülés, az utóbbiak egyike a „szalagavató szakestély”. Benned mi 

őrződött meg most már több mint 50 év távlatából? 

 

 

A diplomamunka elkészítésének megkezdésével párhuzamosan Búcsúztunk. Hangu-

latos felvonulások motorkerékpáron, traktoron. Gyűjtöttük az élményt, hogy az Al-

mamáter iránti szeretetünk ne lankadjon az évek múlásával.  

A diplomaterv beadását követően került sor a gyűrűavató szakestélyre. A jó hangu-

latú szakestélyen, tanárainkkal közösen felszabadultan ünnepeltünk. Az összeszedett 

képekre pillantva újból átélem azokat az órákat, perceket, amelyeknek részese lehet-

tem, és amelyek most több mint 50 év 

távlatából sokkal mélyebben hasítanak 

belém, mint azokat akkor, anno megéltem. Valódi és szép emlékként jelennek meg 

bennem nem csupán a pillanatok, hanem a még élő, és már elhunyt társaim emléke. 



 

175 

 

Diploma-védés, gépészmérnöki oklevél átvétele, majd az energiával teli fiatalokra 

jellemző posztgraduális képzés és tudományos pályán történő elindulás. Ez nálad 

hogyan valósult meg?  

 

 

Másodéves koromtól Népköztársasági ösztöndíjas lévén természetesen élveztem és 

viseltem ennek minden következmé-

nyét. Eljött a diplomavédés ideje. Sike-

res védés és az megelőző tanulmányi 

eredményeim alapján Kitüntetéses mi-

nősítéssel vehettem át diplomámat.  

A diploma kézhezvételét követően ke-

rült sor a bankettra, Diósgyőrben, a 

Hámor étteremben. A banketten részt 

vettek hozzátartozóink. A bankett in-

kább protokolláris esemény volt, mint 

baráti búcsúzás. Egyetemi tanulmányaimra visszaemlékezve boldog vagyok, hogy 

kitűnő professzoraink voltak, az évfolyamot az összetartás, egymás segítése, és a 

barátság jellemezte. Ez 1972-től 5 évenként megrendezett találkozókon is megnyil-

vánult. Bár nagy távolságok választottak el 

egymástól bennünket, de mindig tudtunk 

egymásról. Természetesen minden közösség-

ben vannak, akik félrehúzódnak és visszafog-

ják magukat, ha segítségre volt évfolyamtár-

suknak szüksége. Ök voltak kevesen! 

1963-1965 között posztgraduális képzés ke-

retében hegesztő szakmérnöki oklevelet sze-

reztem, Kitüntetéses minősítéssel. A „Hő-, 

különösen a hegesztési hőfolyamat hatása az 

austenites CrNi acélok fázisviszonyaira” c diplomamunkámat egyetemi doktori 

értekezésnek is szántam. Munkám Bírálói Zorkóczy Béla professzor úr és Dr. Fuchs 

Erik voltak. Zorkóczy professzor úr bírálatának összefoglalása a következő volt: 
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Tudván, hogy életed meghatározó szakmai periódusa a VASKUT-hoz kötődött mon-

danál néhány mondatot ezen „örök szerelem” első periódusáról? 

 

 

1962. augusztus 1.-én léptem be a Vasipari Kutató Intézetbe (VASKUT-ba), Fehér-

vári Attila barátom már korábban túlesett ezen, így Ö is segítségemre volt. Könnyű 

volt a beilleszkedésem, mert akkor Zorkóczy Béla professzor úr volt a hegesztési 

osztály vezetője. Egyetemi állása mellet heti két napot volt jelen. Helyettese, majd 

utóda Molnár László, nagy ipari gyakorlattal rendelkező kiváló hegesztő mérnök 

volt. Az osztály döntően fiatal mérnökökből állt. Kitűnő kapcsolatot sikerült kialakí-

tani a kísérleti műhely és a társ osztályok, elsősorban az anyagvizsgáló osztály mun-

katársaival. Az ismeretség bővülésével az ebédlőben, vagy az ebédet követően az 

ebédlőben, folytatásaként a munkaszobák egyikében baráti hangú beszélgetésekre 

került sor kezdetben viccelődve a gépész- kohász kapcsolatokról, majd egy konkrét 

témáról. A beszélgetés mindig egyetértéssel zárult. Önálló szobát kaptunk igaz ak-

kor még egy téliesített barakkban. Az osztály döntően ipari megbízásokat és kisebb 

részt központi finanszírozású témákat oldott meg. Ezt az arányt Zorkóczy Béla pro-

fesszor úr szemléletét tükrözte, ami 

szerencsésen találkozott Molnár Lász-

ló jelentős ipari gyakorlatával. Első 

megbízást 1963 kora tavaszán kaptam. 

A Ganz Mávag Acélszerkezeti Gyár 

adta a megbízást. A gyárba tett első 

látogatásom során ismerkedtem meg 

egy fiatal, energikus, gyorsbeszédű építő mérnökkel, Domanovszky Sándorral, aki 

ma már mit sem veszítve dinamikájából. Dr. Domanovszky Sándor okl. építőmér-

nök, okl. hegesztő szakmérnök, arany diplomás, Széchenyi Díjas mérnök. A találko-

zást szakmai barátság kialakulása, és máig tartó barátság követte. A problémára 

rátérve egy megdöbbentő eseménnyel álltak szemben. Négy 1500x3000 mm méretű 

16 mm vastagságú lemezt hossz- és keresztvarrattal hegesztettek össze. A daru a 

lemezterítéket megemelte, azonban valószínű hibás kötözés miatt elejtette és az da-

rabokra tört. A töretfelület egyértelműen ridegtörés volt, amellyel kapcsolatban ak-

kor igen szerény ismeretekkel rendelkeztek az építő- és hegesztőmérnökök. Ezeket a 

lemezeket egy nagyjelentőségű szerkezet létesítéséhez használták volna fel újbóli 

legyártásukat követően. A szükséges többletkövetelmények kidolgozását Dr. Gállik 

István irányította, akit akkor ismertem meg. Rendkívüli ember volt szakmailag, em-

berileg egyaránt. Szenvedélyesen elkötelezett a hazai hidak (újjáépítése, új hidak 

létesítése) iránt. Remekül jól éreztem magam az Intézetben, köszönöm nem elégszer 

Zorkóczy Béla professzor úrnak, hogy kezdő mérnökként is védő szárnyai alá vett.  
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A sikeres szakmai indulásod a GANZ-MÁVAG-hoz kötődött. Gondolom – sőt tudom– 

hogy Domanovszky Sándorral a kapcsolat teljes mértékben baráti, azaz nem csupán 

egyetlen szakmai szál fűződik hazán egyik meghatározó nehézipari centrumához. 

Örömmel várnék még kifejezetten szakmai témákat! 

 

 

Folytatván a kezdésemet, a GANZ-MÁVAG újabb megbízását kaptam. Ez az Er-

zsébet híd pályaszerkezetére tervezett villamos sín hegesztési technológiájának ki-

dolgozása volt. A laboratóriumi vizsgálatokat a VASKUT-ban végeztem, az üzemi 

kísérletek pedig Domanovszky Sándor irányításával a GANZ-MÁVAG-ban folytat-
tam. A felmerűlt műszaki problémák röviden a következők voltak: a sín anyaga 

C≈0,7 % és Mn≈1% ötvözésű volt, amelynek hegesztésekor előmelegítésre van 

szükség és ez a helyszínen nehezen lett volna megoldható. A sín alá lágy széles acél 

szalagot hegesztettek kétoldali sarokvarrattal. A feladat megoldása során további 

szempont volt a sín és széles acél között hézagmentes legyen az illesztés. A GANZ-
MÁVAG célberendezést tervezett és vitelezett ki. Ennek lényege az volt, hogy a két 

elemet (sin és acél szalag) vasúti kerék és sima görgő szorította össze, a szorító erőt 

ütköző rugó előfeszítése szolgáltatta. A közel 1400 m hosszú sín 2800 m hosszú 

sarokvarrata rövid idő alatt elkészült. Az alátéttel rendelkező síneket a helyszínen, 

egyszerű munkarenddel hegesztették a pályalemezen lévő folyamatos alátéthez. 

Végül fontos volt a 24 m hosszú sínek hosszirányú zsugorodása, a számítás eredmé-

nyei jól egyeztek a pályalemez görbületével, ezért a hegesztést követően egyengetés-

re nem volt szükség. Nagyon örültem a közös sikerünknek. Eszembe jutott, amit a 

pályám során 

mindig is szem 
előtt tartottam, 

Zorkóczy profesz-

szor intelme, 
„csak az eladható 

tudománynak van 

értéke a mérnöki 

gyakorlatban”.  
A híd elkészült 

1964. november 
7.-e tiszteletére 

átadták, de forga-

lomba csak nov-
ember végén he-

lyezték. A 2. számú metróvonal megnyitását követően (1970) megszűnt a villamos 

forgalom az Erzsébet hídon. A villamos síneket lebontották. 
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A VASKUT-at, annak tevékenységét ismerve azonban számos olyan feladatot is 

megoldottatok, amelyek az általános hazai szakmai színvonal emeléséhez is jelentő-

sen hozzájárultak. Ezek többnyire központi finanszírozásúak voltak. Neked melyik 

volt az első ilyen témád? 

 

 

Az előzményeket is figyelembe véve kaptam meg az előterjesztésem nyomán az első 

központi finanszírozású témát 1964-ben, amelynek rövid címe a hegeszthetőség 

volt. Első lépésként az elérhető szakirodalomban kerestem, hol, ki és hogyan fogal-

mazta meg a hegeszthetőség fogalmát. Az összegyűjtött anyag igen tarka képet mu-

tatott, sok ellentmondással. Ebből a következőkre jutottam, a megfogalmazások 

különböző, eltérő ipari fejlettségű országok szakemberek eltérő időpontban születtek 

és származtak. Valószínű, hogy a megfogalmazások az adott időpontban az adott 

környezetben helytállóak lehettek. Ezért egy hosszútávra érvényes logikai rendszer-

ben láttam a hegeszthetőség fogalmának definiálását. A logikai rendszert időről idő-

re konkrét műszaki tartalommal kellett kitölteni és alkalmazni. Lényeges volt az a 

felismerés, hogy a hegeszthetőségnek, lokális és globális követelménye van. A loká-

lis, a hegesztett kötésre korlátozódik és alapja a hegesztési technológia meghatáro-

zásának, a globális követelmény pedig a hegesztés adott szerkezetre kihatását fejezi 

ki, ez pedig a tervezést és az acélmegválasztást szolgálja. Határozottan el kellett 

vetni a hegeszthető, nem hegeszthető, feltétel nélkül, feltételesen hegeszthetőség 
meghatározásokat. A téma részjelentését elkészítvén, annak szakmai zsűrijét köve-

tően a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz került az anyag javaslatként. A szakbizott-

ságon belül a vita tovább folytatódott többek között olyan kifogások hangzottak el 

hogy nem tartalmaz konkrétumokat. Végül a szakbizottság Dr. Gállik István vezeté-

sével kezdte meg munkáját, és ennek eredményeként megjelent az MSZ 4305:1968 

szabvány. A szabvány első revíziójára 1988-ban került sor Fehérvári Attila vezetés-

ével. Megszakítva szakmai tevékenységem ismertetését, az eddigi munkám elisme-

réseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültem. A kitüntetést Verő 

József akadémikus, igazgató úrtól, egy általam is nagyon tisztelt, elismert tudóstól 

vehettem át 1967-ben. Verő akadémikus testtartása, tekintete olyan bíztatást adott 
számomra, amelyet máig is érzek, amelyre 

egész életemben támaszkodtam is. Egyéb-

ként minden kitüntetésem átvételekor a 

kitüntetést átadó szemébe néztem, hiszen a 

szem, a látás egyben kontroll is, tükrözi 

azt, hogy a kitüntetést adják, avagy ka-

pom. A végeredmény ugyanaz, ennek 
ellenére életünkre, további tevékenysé-

günkre különböző hatása van. 
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Elismerő, meleg szavakat használsz mindig, amikor Verő Józsefről – az általam is 

nagyon tiszteletreméltó eredményeket felmutató igazgatóról beszélsz. Te viszont 

szakmai életed felfutó periódusában „testközelből” ismerhetted. Milyen benyomása-

id voltak? 

 

 

A kétszeres Kossuth-díjas (1949, 1958) kohómérnök életéről számos helyen találha-

tók adatok. Ilyen például a Magyar Nagylexikon 18. kötete, de az INTERNET is 

számos olyan információhoz juttathat hozzá, amelyek közelebb hozhatják nagyszerű 

lényét mindazokhoz, akik őt személyesen nem 

ismerték. A VASKUT igazgatója 1952 - 1975 
között volt. A munkásságát számosan értékel-

ték, így ezzel most nem kívánok foglakozni.  
Zorkóczy Béla professzor úr a VASKUT-tól, 

ugyan abban az évben, mint tanszékvezetői 

állásától, 1968-ban vált meg. 1968-ban a 
VASKUT-ban szerény, de ünnepélyes keretek 

között tartott ünnepségen búcsúztunk el e 

nagyszerű embertől. Az ünnepségen készült, a 

nálam megtalálható fényképek közül két olyat 

választottam ki, amelyeken újból csak a az 

egymásra való pillantások, az arckifejezések 

önmagukért beszélnek. 

Verő akadémikus igazgató és Zorkóczy pro-

fesszor úr kézfogása, egymásra nézése hűen fejezi ki a két tudós egymás iránt érzett 

tiszteletét, megbecsülését. Kapcsolatukat erősítette az a tény is, hogy mindketten a 
Miskolci Egyetem „utazó” professzorai voltak. 

Feltehetően sokszor együtt utaztak Miskolcra és 

vissza. Ezek kitűnő alkalmak voltak arra, hogy a 
szakmai beszélgetések mellett más témákat, - a 
fiatal mérnökök felkészültsége, társadalommal 

összefüggő kérdések, magánélet - is megvitassa-
nak. Azt hiszem Verő akadémikus, igazgató és 

Szele Mihály (a VASKUT akkori igazgatóhelyet-

tese) közös fényképe is messzemenően kifejezi 

érzésüket, miközben gondosan készítik elő 

Zorkóczy professzornak, a búcsúztatására szánt 
ajándékot. Fiatalkén meglátván a fényképek-

ben rejlő emberi érzéseket, máig is mind-

egyiket ezzel az attitűddel szemlélem.  
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6.1. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. RITTINGER JÁNOSNÉ 
Életünk forgatagának morzsái 
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Feleséged: életünk múló pillanatai… 
 

„… De mind megmaradt a néma csók s az elszállt gondolat, 

Hiába vagy oly rég a föld alatt: 

Karod fonja nyakam köré a szél, 

A napban csókod messzi tüze él, 

Közelebb vagy hozzám mindenkinél.” 
 
1957-et írtunk, 14 éves voltam, (még nem ismertem Jánost – vagy ahogyan hívtam 

Őt: Janit, a leendő férjemet) mikor a Debreceni Köztemetőben az Édesanyám sírja 

körül bóklászva, fejfák üzenetét olvasva, találtam a fent idézett sorokat. Egy fiatal 
feleség kapta a csodálatos idézetet. Én csak álltam, ámultam és bámultam. Gyer-
mekként, kitörölhetetlenül emlékeimbe ivódtak e sorok. 
 
1962-ben, már fiatal felnőttként egy Szabó Lőrinc kötetben, „A Huszonhatodik év. 

Lírai requiem százhúsz szonettben” (Magvető, Budapest, 1957) találtam meg a mé-

lyen elgondolkodtató fenti sorokat, amelyek a 105. szonettben olvashatók. Ez ihlette 
a 26 éves házassági évfordulónk alábbi sorait: 
 

Ha Te Lőrinc lennél, én meg Erzsike  

Rímeid ringatnának a semmibe. 

De Te- Te vagy, én meg én. 

26 éve az Élet Tengerén lubickolva - fuldokolva 

Tartjuk egymást a víz tetején. 

Néha egymáshoz sem érünk, mégis mindent elérünk, mit kíván a szív, az elme, 

Egymást a magunk módján magasba emelve. 

Hogy olykor ki sem látszunk a vízből? - igaz! 

A napi kudarc mellett a siker a vigasz. 

És mi a siker? Hogy Veled élhetek, 

S a hullámsírban egyszer mindent elölről kezdhetek. 

 
Gyermekkoromban szerzett lírai érzékenység egész életemben kísértett. Ennek 

„szösszenetei”  
 
Férjem 51. Születésnapjára (1990. Június 22.) 
 

1990 - 51 éves Jani — üzenet 

Drága Életem, hosszú életet! (velem) 

1990 — 24 éves házasok vagyunk, szeptemberben. 

Ez a nyár is elszaladt a bárányfelhős ég alatt. 

És futottak az évek is, nemcsak csúfak, szépek is. 

Mi sem álltunk ugye párom? Pallón jártunk, meg mocsáron. 

Virágot is szakítottunk. Ha kóró volt, nem búsultunk. 

A jelenben a jövőt láttuk, a sült galambot sose vártuk. 

A gondokkal is megbirkóztunk, másokkal nem takaróztunk. 

Éltünk jóban, éltünk rosszban, takarítva mindig koszban. 
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Tetteinket néha bántuk, egymást mindig megtaláltuk. 

Mindig jutott tortaszelet, ha kifogtuk vitorlából a szelet. 

24 év! Kevés is, meg sok is! 

A fagylalt is ízlett, főleg a csokis! 

Szívemben nincs más csak hála, 

Az ünnepi virág most is a Kála, 

Köszönöm, hogy vagy nekem, 

Isten áldjon Kedvesem. 

Férjem 60. születésnapjára (1999. június 22.). 

A földi élet alagútján 60 éve nap-nap után haladsz csendben én kedvesem, 

Lámpással a kis kezedben világítva mindig rendben. 

60 éve teszed dolgod, néha kicsit, néha nagyot, 

Nem téveszted, hol folytasd, ha abba hagyod. 

Zavarni én szoktalak általában mióta úgy 40 éve 

Becsámpáztam életedbe abban a kis kék sapkában. 

60–szor borult virágba hárs, és hullatta levelét a nyárfa, 

Add, Istenem sokáig dobogjon kicsi szíve, zenélve, mint a hárfa! 

Boldog születésnapot kívánok” 

 

Az idők múlásával, fiatalságunk emlékeinkbe húzódásával a verssorok száma is 

apadt. A 71.-re már csak ennyi jutott:  
Janikám! Megérted a 71-et 

Együnk rá egy kis meggyet. 

Igyunk rá egy kupa bort, 

Ne kavarjon túl nagy port. 

Ezt a szép kort Isten adta, 

Családod is ezt akarta, 

(miközben a fejét sokszor vakarta) 

Hogy élj sokáig tarts ki velünk, 

Mert Nélküled nem létezünk.  (2010-ben szeretettel Cinci) 

 
A házassági évfordulóink mindig örömteli pillanatokat és jelentettek számomra, lírai 

húrok pengetése mellett. A 26.-ról már szóltam gyermekkori, életem kövébe vésett 

emlékeimet felidézve. A 32. pedig e sorokat juttatta eszembe 1998)-ban: 

Amikor 32 éves házasok vagyunk… 

32-32- gombóc is sok, hát még az esztendő! 

Baki volt, vagy vak szerencse? 

Egymás mellé öregedve, 

Ne firtassuk, ne számoljuk, 

Örüljünk, hogy együtt várjuk, 

Titkot rejtő szép világunk. 

Nekem őrült nagy a mákom, 

Mert van egy Remete Rákom! 
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A 43. házassági évfordulónk megünneplése sem nélkülözhette a „szösszenetet”. 

Házasságunk 43.évében fordult 

Megértük a 43-at, 

Örömömben ugrok 3-at. 

43 van mögöttünk, 

Mennyi lehet még előttünk? 

Mindegy mennyi, csak lassan teljen, 

Bánkódni meg sose keljen, 

Tudjunk még sokat örülni, 

Ha ugrani nem tudok csak gurulni. 

Köszönök mindent édes Párom, 

Míg emelni tudom a lábam!  (Szeretettel a Te poétád 2009-ben) 

 

Életünk meghatározó részét Budapesten 

éltük le a II. kerületben. Debrecenbe köl-

tözve (2011) a csomagolás zűrzavarában és 

kavalkádjában szétszóródott feljegyzéseim 

többnyire elkallódtak. E periódus pedig 

nem sok új és felhőtlen, örömteli, ihletet 

adó napokat, pillanatokat hozott számomra 

a költözés nehézségei, feszültségei, a csa-

ládban felbukkant egészségi problémák 

miatt. A 45. házassági évfordulónkon 

(2011) készült fénykép még éltette ben-

nünk az „aranylakodalmunk” megünneplé-

sének reményét. E közös reménysugár 

azonban 2013. november 29.-én férjem 

halálával elveszett a végtelenben. Találtam 

viszont egy fényképet férjem dolgai kö-

zött, ami a „Fehérvári – Rittinger”, vagy 

„Rittinger – Fehérvári” páros életének 

összefonódását is 

szimbolizálhatná. 

A kép 1964-ben 
készült Prágában, 

az első közös kül-

földi útjuk során, 

amikor továbbin-

dulnak a ZIS-
Halle meglátoga-

tására. 
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Végezetül engedjék meg, hogy néhány személyes megjegyzést tegyek! 
 
 
Tisztelt Tóth Professzor Úr, Fehérvári Attila, Barátok, Közeli és Távoli Ismerősök, 

Tisztelt Olvasók! 

 
Szomorúan, de egyben boldogan köszönöm szépen, hogy jó Uram, Rittinger János 

szellemi hagyatékát őrzik, méltóképpen emlékezve, szakmai tudására, emberi maga-
tartására. 
Mindkettőt mélyalázat, szerénység kísérte 50 éven át. 
Minden szakmai fórum után úgy jött haza, hogy előadása jól sikerült, boldogan hall-

gatták. 
Előadásait igyekezett mindig kiszínezni, és ha sikerült a témához kapcsolható, az 
élet más területéről, találni egy-egy szép gondolatot, nagyon örült. 
Az egyenes beszédet szerette! 
1966-ban jegyezte ezt a pár sort: 
 

Becsüld halandó, amíg élek 

Szavaim halandó becsét. 

Két ember közt legrövidebb út 

az egyenes beszéd! 

 
Engem is türelemmel nevelt, tanított, vadhajtásaimat nyesegette, Ő már kezdettől 

tudhatta, hogy erős fának kell lennem, mire megöregszünk, hogy akármilyen szélvi-

har ki ne csavarjon, csak simogasson. 
Mikor összeházasodtunk úgy mondta - engem megbánthatnak ezerszer, de én senkit 

nem bánthatok meg. 
 
Neki sikerült, nekem nem annyira! 
 
Hajdúszoboszló, 2020 
 
 

RITTINGER JÁNOS ÁRPÁDNÉ, KOVÁCS KATALIN GABRIELLA 
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6.2. Melléklet 
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Rittinger János rövid szakmai életrajza 
 
 
Személyi adatok: 

• születési hely, idő: Kaba, 1939.06.22 
• anyja neve:  Piszkay Erzsébet 
• lakcím:  1026 Budapest, Gábor Áron ú 54/b 

 
Munkahely: RITTINGER ENGINEERING Szakértő és Ta-

nácsadó Vállalkozás, 1026 Budapest, Gábor 
Áron u 54/b 

 
Iskolai végzettség: műszaki egyetem, Nehézipari Műszaki Egyetem Gépész-

mérnöki Kar 
 
Szakképzettségek: okl. gépészmérnök (1962) 

okl. hegesztő szakmérnök (1965) 
egyetemi doktor (1967) 
EUR-ING (1991) 
European Welding Engineer (EWE) (2000) 
International Welding Engineer (IWE) (2000) 
RT3, MT3, PT3, VT3 (2001) 

 

Munkahelyek és szakmai életút: 

2002- RITTINGER ENGINEERING Szakértő és Tanácsadó 
Vállalkozás. Hegesztett szerkezetek anyagmegválasztása, 
gyártás és vizsgálati technológiák kidolgozása, élettartam 
meghatározás, kockázat elemzés, gyártás felügyelet, kár-

eset elemzés, tanácsadás. Oktatási tevékenység hegesztés 
és roncsolásmentes anyagvizsgálat, valamint ezekhez 
kapcsolódó kiegészítő területeken a BMF, az ORSZAK 
Bt SZTÁV Rt, az MHtE felkérésére. 

1987-2001  ERŐKAR Rt. Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Labora-

tórium, állapotellenőrzési igazgató, ahol erőmüvi beren-
dezések, hegesztett szerkezetek állapotellenőrzésével 
megbízhatóságuk elemzésével, maradó élettartamuk meg-
határozásával, ezekhez szükséges roncsolásos és roncso-
lás mentes vizsgálatok fejlesztésével és irányításával, 
anyagvizsgáló szakemberek képzésével foglalkoztam. 
Vasipari Kutató Intézet, tudományos munkatárs, végül 

hegesztési osztály tudományos osztályvezetője, ahol a 
hegesztett szerkezetek alapanyagainak fejlesztésével, he-
geszthetőségi vizsgálatokkal, a törésmechanikai vizsgála-

tok bevezetésével és gyakorlati alkalmazásával, hegesz-
tett szerkezetek káreseteinek elemzésével és a hegesztett 
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szerkezetek megbízhatóságának értékelésével foglalkoz-
tam. 1981-1985 között „Az atomerőművek biztonságos 
üzemeltetését szolgáló kutatás-fejlesztési feladatok" c. 
program Szilárdsági ellenőrzések és ismétlődő vizsgála-

tok a berendezések állapotának és becsült élettartamának 
meghatározásához" c. OKKFT Af 11-4 alprogram irányí-

tója és több témájának kidolgozója voltam. Kutatási 
munkáimért 2 alkalommal részesültem VASKUT Nívódíj 
I. fokozatában. 1963-1967 között a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszék külső mun-
katársaként, hegesztés és anyagvizsgálat gyakorlati okta-
tásában vettem részt. 

Szakterületek:  Hegeszthetőség, hegesztett szerkezetek anyagai, hegesz-
tett szerkezetek anyagmegválasztása, törésmechanikai 
vizsgálatok és gyakorlati alkalmazásuk, hegesztett szer-
kezetek megbízhatóságának elemzése, maradó élettartam 
meghatározása, kockázatelemzés. Hegesztők minősítése, 
hegesztés és anyagvizsgálat oktatása, anyagvizsgálók 

képzése és tanúsítása. 
 
Publikációk: 9 könyvrészlet, jegyzet.  120 közlemény, ebből 24 idegen 

nyelven. Publikációim közül 5 részesült nívódíjban. 
 
Szakmai szervezetekben  

való részvétel: Kohászati Egyesületnek. 1968 óta tagja vagyok a Gépi-

pari Tudományos Egyesületnek, 1981-1990 között a he-
gesztési szakosztály titkára, 1990-1993 között az Egye-
sület főtitkára, 1993-1995 között az Egyesület elnöke 
voltam. Jelenleg a hegesztési szakosztály elnöke va-
gyok. 1969 óta tagja vagyok a Hegesztő Minősítő Bi-
zottságnak, illetve jelenlegi jogutódjának a Magyar He-
gesztőminősítő Testületnek. 
1998-tól tagja vagyok az Anyagvizsgáló Tanúsító Bizott-
ságnak. 
Tagja vagyok az American Welding Society-nek és az 
Intemational Institute of Welding (IIW) igazgató taná-

csának (1989). Az IIW IX és X bizottságának 1970 óta 
vagyok magyar delegátusa. 
2001 óta tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának 

 
Nyelvismeret: Német, angol (beszél, fordít) 
 
Kitüntetések:  Eddig 25 szakmai kitüntetésben részesültem. 
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Rittinger János tervezett könyvének összeállítása kapcsán gondolt publikációinak, 

előadásainak összegyűjtésére, rendszerezésére. A gondolata csupán részben ért való-

sággá. E részeket kutatva és felhasználva lehetett eljutni e melléklethez, amelyről 

csupán azt tudjuk (majdnem) biztosan, hogy nem tejes. Engedje meg a Tisztelt Ol-
vasó, hogy visszaidézzük  „A kevés is jobb, mint a semmi” elvet. E szellemben te-

kintsenek e melléklet található listákra. 
 
 

Folyóiratokban megjelent publikációk 
 
 
1 Rittinger J: Heterogén rendszerű kötés króm-molibdén ötvözésű hőszilárd acé-

loknál Gép XX 61 (1968) 
2 Rittinger J: Szerkezeti acélok tulajdonságainak megváltozása hegesztési hőfo-

lyamat hatására. BKL. Kohászat 102 483 (1969) 
3 Rittinger J: Szerkezeti acélok hegeszthetősége és annak üzemi szintű vizsgálata, 

különös tekintettel az 52 kg/mm2 kategóriára. Gép XXII 41 (1970) 
4 Rittinger J., Fehérvári A.: Acélok kiválasztása nyomástartó szerkezetek gyártá-

sához ridegtörési érzékenység alapján. BKL Kohászat 104 241 (1971) 
Ezt a cikket az OMBKE nívódíjjal tüntették ki. 
5 Rittinger J.: Schprödbruch und Schweis fissemplfindlichkeit der Stahle vom 

Typ St 52-3s. Neue Hütte lQ 574  (1971) 
6 Rittinger J., Fehérvári A.: Acélok kiválasztása nyomástartó szerkezetek 

gyá1tásához ridegtörési érzékenység alapján. Gép XXIV 9 (1972) 
7 Rittinger J., Fehérvári A.: Hegesztőanyagok kiválasztása ridegtöréssel veszé-

lyeztetett szerkezetek gyártásához. Gép XXIV 286 ( 1972) 
8 Rittinger J., Fehérvári A.: Stahlauswahl für druch ausgesetzte Konstruktionen. 

Neue Hütte 18. 209 und 4.55 (1973)  
9 Rittinger J., Fehérvári A.:Stahlauswahl für druckbeanspruchte Konstruktionen. 

ZIS Mitteilingen 15. 636 (1973) 
10 Rittinger J., Fehérvári A.: Repedések keletkezése hegesztési hőhatásövezetben 

Gép XXV 205 (1974) 
Feszültségmentesítés hatása a szerkezeti acélok tulajdonságaira. 
11 Rittinger J. Kern F.: Gép XXVI 399 (1974) 
12 Rittinger J.:Szerkezeti acélok és hegesztőanyagaik fejlesztésével kapcsolatos 

kutatások a Vasipari Kutató Intézetben. BKL Kohászat 107 473 (1974) 
12 Rittinger J., Kern F.: A l-nél kisebb hőmérsékleten végzett hőkezelés hatása 

hegesztett szerkezetek törési feltételeire. Gép XXVII 344 (1975) 
Ezt a cikket a GTE nívódíjjal tüntette ki. 

13 Rittinger J., Fehérvári A.: Mikroötvöző elemek hatása a szerkezeti acélok szí-

vósságára. Gép XXVIII 267 (1976) 
14 Rittinger J., Fehérvári A.: Mikroötvöző elemek hatása a szerkezeti acélok szí-

vósságára. BKL Kohászat 110 434 (1977) 
Ezt a cikket az OMBKE nívódíjjal tünt tte ki. 

15 Rittinger J.:Törésmechanikai vizsgálatok és felhasználásuk a hegesztett szerke-

zetek acélanyagainak fejlesztő kutatásában. BKL Kohászat 111 262 (1978) 
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Ezt a cikket az OMBKE nívódíjjal tüntette ki. 
16 Rittinger J.: A hegesztési technológia tervezése alapadat rendszerének meghatá-

rozására irányuló vizsgálatok. Gép XXXI 392 (1979) 
17 Rittinger J.: Törésmechanikai vizsgálatok a Vasipari Kutató Intézeten és alkal-

mazásuk a hegesztett szerkezetek acélanyagainak fejlesztő kutatásában. Gép 

XXXI 69 (1979) 
18 Rittinger J., Fehérvári A.:Iszledováni je po mechanike razrushenija i iszpolzo-

vani je kriterri. lnformacionnüe materiali Vüposzk 13 (1979) 
19 Rittinger J.: Példák a törésmeclnika alkalmazására szerkezeti acélok kiválasztá-

sánál és a kritikus hibaméret meghatározásakor. Gép XXXII 354  (1980) 
20 Rittinger J.: Hidegrepedések elkerülésére alkalmazott módszerek felülvizsgála-

ta. Gép XXXII 452 (1980) 
21 Rittinger J., Fehérvári A.: Bruchmechanische Forschungen für die Konst-

ruktion-praxis. Freiberger Focrschungshefte B214 41 (1980)  
22 Rittinger J.: Szabványokkal a hegesztett  nyomástartó edények ridegtörésének 

elkerülésére. Szabványosítás 33 97 (1981) 
23 Rittinger J.: Matematikai módszer az implant vizsgálateredményeinek  értékelé-

séhez. Gép XXXIV 65 (1982) 
24 Rittinger J., Tóth K., Macsári K.: Dinamikus törésmechanikai anyagjellemzők 

meghatározása  műszerezet ütővizsgálattal. Gép XXXIV 191 (1982) 
25 Rittinger J.: Acélok hegeszthetőségének vizsgálata. Ipari Szabványosítás XVIII 

15 ( 1982) 
26 Rittinger J. :Referencia görbék jelentősége a törésmechanika gyakorlati alkal-

mazásánál. Gép XXXIV 393 (1982) 
27 Rittinger J.: A neutronsugárzás hatása az acélok tulajdonságaira. Energia és 

Atomtechnika XL 1982 (1987) 
28 Rittinger J.: Földgáz és kőolaj távvezetékek nyomás alatti hegesztése. Gép 

XXXIX 34 (1987) 
29 Rittinger J.: Szempontok a roncsolásmentes vizsgálat eredményével szemben 

támasztott követelmények meghatározásához. Gép XL 235(1988) 
30 Rittinger J., Fehérvári A., Gillemot F., Havas I: Experiences in comparison of 

large and small fracture mechanics  specimens. Fracture Mechanics Verificati-
on by Large-Scale Testing EGF 8 Mechanical Engineering Publications London 
( 1991) 

31 Rittinger J., Az üregképződés mechanizmusa Gép XLIII 310  (1991) 
32 Rittinger J.: Erőművi berendezések állapotellenőrzése és új biztonságtechnikai 

törvény- tervezet tükrében. Gép XLV 3 (1993) 
33 Rittinger J., A hegesztés minőségbiztosítás európai szabványainak alkalmazás-

ba vétele Magyarországon. Gép XLIV 3 (1992/6) 
34 Rittinger J., Gubicza P., Szűcs P.: Erőművi berendezések állapotellenőrzésének 

humánszakértői rendszere. Gép XLV 9 (1993) 
35 Rittinger J., Konopás J., Benedek M.: Módszer kazándobok repedéseinek érté-

keléséhez. Gép XLV 25 (1993) 
36 Rittinger J.: Cseppfolyós szénsav tároló tartály rideg törése Anyagvizsgálók 

Lapja 4. 9 (1994)  
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37 Rittinger J.: Káresetelemzések eredményeinek felhasználása műszaki feladatok 

megoldásában Anyagvizsgálók Lapja 4. 13 (1994) 
38 Rittinger J., Fehérvári A.: Módszer nyomástartó edények rideg törésének meg-

előzéséhez Anyagvizsgálók Lapja 4. 16 (1994) 
39 Rittinger J.: Erőművi berendezések állapotellenőrzéséről Gép XLVI 3  (1994) 
40 Rittinger J.: Egyszerű modell reaktortartály állapotellenőrzéséhez Gép XLVI 17 

(1994) 
41 Rittinger J. Hegedűs S.: Roncsolásmentes vizsgálatok fejlesztése. Gép XLVI 39 

(1994) 
42 Rittinger J. Fehérvári A.: Agresszív közegben üzemelő nyomástartó edények 

megbízhatósága Gép XLVI 3 (1994) 
43 Rittinger J., Fehérvári A.: Hegesztett szerkezetek rideg törésével kapcsolatos 

kutatási eredmények a VASKUT-ban. Gép XLVI 22 (1994) 
44 Rittinger J. :A  roncsolásmentes vizsgálat fejlesztése az állapotellenőrzés szá-

mára Anyagvizsgálók Lapja .5_ 49 (1995/2) 
45 Rittinger J.: Építmények hegesztett kötéseinek roncsolásmentes vizsgálati 

eredményével szemben támasztott követelmények. Anyagvizsgálók Lapja. 5 92 
(1995/2) 

46 Rittinger J.: ASNT etikai kódexe. Anyagvizsgálók Lapja. 5 133 (1995/2) 
47 Rittinger J.: Hegesztett szerkezetek kockázatelmezése. Anyagvizsgálók Lapja. 

16. Válogatás. 2006 
48 Rittinger J.: A Nemzetközi Hegesztési Intézetben folyó szakmai munka. Gép. 

LVIII. 8 (2007/1) 
49 Rittinger J., A hegesztett szerkezetek létesítésének kockázatelemzése. Hegesz-

tés Technika. XVIII. 49. (2007/3) 
50 Rittinger J., Hegesztés és rokontechnológiák. Kézikönyv. Gépipari Tudomá-

nyos Egyesület. Budapest (2007). A 2.3; 2.5; 2.6; 2.7;2.8.4 fejezetei. 
 
 

Konferenciák kiadványában megjelent dolgozatok és egyéb dolgozatok (értekezé-

sek, dokumentumok) 
 

1 Rittinger J.: Acélok hegesztési repedésérzékenysége. Növelt folyáshatárú acélok. 

Ankét. Budapest (1964.) 
2 Rittinger J.: Hő-, különösen a hegesztési hőfolyamatok hatása az ausztenites króm-

nikkel ötvözésű acélok fázisviszonyaira. Doktori értekezés, Miskolc (1966) 
3 Rittinger J.: Heterogén rendszerű kötés króm-molibdén ötvözésű hőszilárd acéloknál 

VASKUT Évkönyv III. 591. (1967) 
4 Rittinger J.: Szerkezeti acélok tulajdonságainak megváltozása hegesztési hőfolyamat 

hatására. VASKUT Évkönyv 371 (1969) 
5 Rittinger J., Fehérvári A.: Növelt folyáshatárú acélok hegeszthetőségével kap-

csolatos vizsgálatok Beszámoló. VASKUT Tudományos Tanács Ülésére (1970) 
Opponensek: Gillemot László, akadémikus, Massányi Károly, főmérnök 

6 Rittinger J., Fehérvári A.: Observations on scatter of impact energy Doc  2912-71 
(IIW) 
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7 Rittinger J., Fehérvári A.: Effect of titanium on trasition temperature of CO2 welds. 

Doc. XIIB - 98 - 71 (IIW) 
8 Rittinger J., Fehérvári A.: Comments on Doc XII B-98-71 Doc XIIV-109- 72  (IIW) 
9 Rittinger J.The influence of microalloing elements on the toughness of steels is 

welding structures. Doc XIIB - 231-71 (IIW) 
10 Rittinger J.: Ausztenit homogenizációja   hegesztési hőfolyamatban. VI. KAN 

_Balatonszéplak  ( 19971) 
11 Rittinger J.: Hegesztőanyag kutatások a Vasipari Kutató Intézetben. Beszámoló. 

VASKUT Tudományos Tanács Ülsére (1972) 
 Opponensek: Gillemot László, akadémikus, Stefán Mihály, akadémikus 
12 Rittinger J.: Gyorsan változó hőfolyamatok hatására végbemenő átalakulások 

fémtani vizsgálata. Beszámoló. Fémszerkezettani Akadémiai Bizottság ülésére 

(1972) 
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(1984) 
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experiences ofthe universal testing equipment. 9 th  Congress on Material Testing, 
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35 Rittinger J.: A hegesztési technológiatervezés  alapadatrendszere. Hegesztéstechno-

lógiai  Szeminárium. Szeged (1987) 
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72. Annual AWS Convention, April 14-19, 1991. Detroit. 
[141] Fehérvári Attila: Növelt folyáshatárú acélok elterjesztésével kapcsolatos 

kutatási eredmények. XIV. Kohászati anyagvizsgáló Napok. OMBKE/ 

VASKUT, 1991. május 7-9. Balatonaliga. {fóliák}  
[142] Kálna Karol, Zeke Julius, Fehérvári Attila: Verification of suitability  

 of high strength steels for the welded pressure vessels fabrication.  

 International Conference on ”Welding / Joining 2000”. July 1-2, 1991.  
The Hague (könyvalakban is megjelent: [4]. 

[143] Kálna Karol, Jesensky M., Fehérvári Attila: Rupture tests of spherical  

 vessels. Cracks in Welded Joints Conference, July 8-10, 1991. Bratislava. 
[144] Fehérvári Attila, Gál Ilona: Fatigue threshold and crack closure of  

 SMA welds. IX. Symposium Verformung und Bruch. TU”Otto von  
 Guericke”, August 28-30, 1991. Magdeburg.  
[145] Fehérvári Attila: Acélok szilárdságának hatása nyomástartó edények 

 terhelhetőségére. Nyomástartó Edény Szakbizottság ankét. GTE,  
 1991. november 7-9. Csopak. {fóliák}  
[146] Fehérvári Attila: Nagyszilárdságú acélok felhasználása nyomástartó 

 edényekhez. XI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia (II. GTE/DVS    
 Közös Konferencia) 1992. június 15-18. Budapest. {fóliák} 
[147] Fehérvári Attila: VASKUT tevékenysége kazándobok diagnosztikája  

 területén. „Erőművi kazándobok diagnosztikája” című ankét. ETE, 

 1992. június 30. Budapest. {fóliák} 
[148] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Hegesztett szerkezetek ridegtörésével 

kapcsolatos kutatási eredmények a VASKUT-ban. „Egy súlyos ipari ka-

tasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre (Répcelak 1969)” című ankét. GTE, 

1994. január 18. Budapest. 
[149]  Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Módszer nyomástartó szerkezetek ri-

degtörésének megelőzésére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki 

fejlődésre (Répcelak 1969)” című ankét. GTE, 1994. január 18. Budapest. 
[150] Fehérvári Attila: A minőségbiztosítás információs háttere. IX. Országos 

Hegesztési Szeminárium. GTE/MHtE, 1994. október 6.-8. Siófok. 

[151] Fehérvári Attila: Gázüzemű nyomástartó edények ridegtöréssel szembeni 

biztonsága. Nyomástartó Edény Szakbizottság ankét. GTE, 1995. Siófok. 
[152] Fehérvári Attila: A WELMAT tevékenységének ötéves mérlege. Emlékülés 

a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete centenáriumára. MTA,  
1997. október 6. Miskolc. 
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[153] Fehérvári Attila, Farkas Jenő, Dr. Szunyogh László: Csővezetékek integri-

tása. VI. Országos Törésmechanikai Szeminárium. ME/MTA/ESIS/ICF, 
1997. október 7-8. Miskolc.{fóliák} 

[154] Fehérvári Attila: Műhibák viselkedése különböző geometriájú nyomás-

tartó szerkezetekben. VII. Országos Törésmechanikai Szeminárium. GTE, 

2000. október 18-20. Miskolc. 
[155] Dr. Szunyogh László, Fehérvári Attila: Réskorrózió ausztenites korrózió-

álló acél hegesztési varratban. Korrózióvédelmi konferencia. VEKOR, 
2000. április 4-5. Balatonfüred. 

[156] Fehérvári Attila: Determination of the fracture mechanics characteristics 

for reactor vessel lifetime management. 5-th. International Nuclear Tech-
nology Symposium. 2000. október 4-6. Paks. 

[157] Fehérvári Attila: Az anyag szerkezete, és tulajdonságainak változása az   

 idő és az igénybevétel alapján. 29. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok, 

2008. október 16-18. {PP} 

[158] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Történeti visszatekintés ridegtörési  

 káresetekre. Mesterkurzus, Óbudai Egyetem, 2010. november 8. {PP}  
[159] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Az acélkiválasztási rendszerek 

 alapja és érvényessége. Mesterkurzus, Óbudai Egyetem, 2010. nov. 8. {PP} 
[160] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: A hegesztés hatása a ridegtörésre. 

 Mesterkurzus, Óbudai Egyetem, 2010. november 8. {PP} 
[161] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Vizsgálatok a ridegtörés megelőzé-

sére. Mesterkurzus, Óbudai Egyetem, 2010. november 8. {PP} 
[162] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: Acélkiválasztás nyomástartó beren-

dezések rideg törésének elkerüléséhez az MSZ EN 10028:1-6 szabvány-

sorozat használatával. Óbudai Ankét, Óbudai Egyetem, 2011. ápr.20. {PP}  
[163] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: A Vasipari Kutató Intézet története.  

 32. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok, 2011. október 13-15.  
[164] Fehérvári Attila: Felrakó hegesztő anyagok jelölési rendszere az IIW II.  

 Bizottság munkájától az MSZ EN 14700 szabványig. Mesterkurzus, 
 Óbudai Egyetem, 2012. január 20. {PP} 

[165] Fehérvári Attila: Full scale törésmechanikai vizsgálatok nyomástartó  

edényekkel. 6. AGY (Anyagvizsgálat a Gyakorlatban) szeminárium, Hotel 
Aquarell, Cegléd, 2012. június 7-8. {PP} 

[166] Fehérvári Attila: Törésmechanika ellenőrzése szerkezetek vizsgálatával.  

33. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok, 2012. október 11-13. {PP} 

[167] Fehérvári Attila: Betonacélok hegesztése, és hegesztett kötésük vizsgá-

lata. Ankét Óbudai Egyetem, 2012. november  
[168] Fehérvári Attila: Hegesztőanyagok kiválasztása nagyszilárdságú acélok-

hoz. Mesterkurzus, Óbudai Egyetem, 2013. május 17. {PP}   
[169] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János: A VASKUT hozzájárulása az IIW 

munkájához. 34. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok, 2013. október 

10-12. {PP} 

[170] Fehérvári Attila, Dr. Gáti József, Prof. Tóth László DSc: In memoriam  
Rittinger János 27. Hegesztési Konferencia, Óbudai Egyetem, 2014. május 

22-24. {PP} 
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[171] Fehérvári Attila, Dr. Rittinger János, Prof. Tóth László DSc: A törésmecha-

nika alkalmazása Magyarországon. 27. Hegesztési Konferencia, Óbudai 

Egyetem, 2014. május 22-24. {PP}  
[172]  Fehérvári Attila visszaemlékezései: Nyomástartó szerkezetek  

(edények, csövek és szerelvények) törésének elkerülése. Tervezési és 

gyártási előírásaik fejlődése kölcsönhatásban az üzemelési tapasztala-

tokkal és kutatási eredményekkel. 37. Balatoni Ankét, Hotel Magistern 

Siófok, 2016. október 10-12. {PP} 

[173] Fehérvári Attila, Bakos Levente: Beszámoló az IIW-MNB munkájáról. 
MAHEG évzáró, 2016. december 7. {PP} 

[174] Fehérvári Attila visszaemlékezései: Nyomástartó rendszerek biztonságá-

nak megítélése az elmúlt fél évszázadban. 38. Balatoni Ankét, Hotel  
Magistern Siófok, 2017. november 16-18. {PP} 

[175] Fehérvári Attila: A Hegesztési Osztály története dióhéjban VASKUT  
 találkozó, Innostart tanácsterem, 2018. május 18. {PP}  

[176] Fehérvári Attila visszaemlékezései: A repedésterjedés. Szemelvények a 

VASKUT munkáiból. 39. Balatoni Ankét, Hotel Magistern Siófok, 2018. 

november 15-17. {PP} 

[177] Fehérvári Attila visszaemlékezései: A VASKUT és a WELMAT technoló-

giai fejlesztései és nemzetközi kapcsolatai. 40. Balatoni Ankét, Hotel 

Magistern Siófok, 2019. november 21-23. {PP} 
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1951-1962   Hegesztési Osztály osztályvezető: Molnár László 

   tud. tanácsadó: Prof. Dr. Zorkóczy Béla (1962-1966) 

[1]  5139   A fedettívű automatikus hegesztés továbbfejlesztése.  

   (Az első hazai fedőporgyártási és fedettívű hegesztési  
   kísérletekről. Témavezető: Hajas Jenő. Kutatásban részt 

   vett: Beck András. Jóváhagyta: prof. Dr. Gillemot László és 

   prof. Dr. Zorkóczy Béla. Készült: 1951. jan. 1.– okt. 31.  

1962-1968   Hegesztési Osztály osztályvezető: Molnár László 

   tud. tanácsadó: Prof. Dr. Zorkóczy Béla (1962-1966) 

[2] 4-2-027/62 Lángvágó berendezések technológiai vizsgálata 

   Megrendelő: Hegesztőkészülékek Gyára. Témavezető:  
   Szunyogh László. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentések és 

   témanaplók: 1962. december 23.(VK vágókiegészítő) és 

   1963 (zárójelentés: VK vágókiegészítő és VP vágópisztoly). 

[3] 4-2-182/62 Autóbusz kocsitestelemek és rácsszerkezetek   
   hegesztéséhez megfelelő hegesztési eljárások kidolgozása. 
   Megrendelő: IKARUSZ Karosszéria- és Járműgyár.  
   Témavezető: Kálmán György. Kidolgozta: Fehérvári Attila, 

   Kálmán György, Szunyogh László. Zárójelentés:  
   1963. november 30.            
[4] 4-3-191/62 Ózdi martinkéményből kivágott minták repedés  

   vizsgálata. Megrendelő: Ózdi Kohászati Üzemek.  
   Témavezető: prof. Dr. Verő József és prof. Dr. Zorkóczy 

   Béla. Vizsgálatokat végezte: Fehérvári Attila. Feljegyzések: 

   1962. október 1.      

   A feljegyzések alapján készült, „The stress corrosion of the 

   welded  steel plate stacks of open-hearth furnaces” című IIW 

   dokumentum (1965). Szerzők: prof. Dr. Verő József és  
   prof. Dr. Zorkóczy Béla.        
[5] 4-3-287/62 Műkorcsolya futóélek és talplemezek hegesztési  

   technológiája (rövidívű CO2 védőgázos hegesztés).  

   Megrendelő: Fémlemezipari Művek. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1963. január 27.       
[6] 4-3-147/63  Ózdi lemezkémények anyagával végzett   

   feszültségkorróziós vizsgálatok (RUBO test). Megrendelő: 

   Ózdi Kohászati Üzemek. Vizsgálatot végezte: Fehérvári 

   Attila. Feljegyzések:1963 ápr.25.  
[7] 4-3-187/63 Vizsgálatok lángvágó pisztolyok gyártásfejlesztéséhez. 

    Megrendelő: Hegesztőkészülékek Gyára. Vizsgálatokat  
   végezte: Fehérvári Attila. Ezen belül: Lángvágópisztoly 

   szabvány (MSZ 4319) módosítása. Jelentés: 1964. márc. 2. 

   Furatos (nem diffúzoros) fúvókák vizsgálata. Jelentés: 

   1964. április 5.                        
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[8] 4-3-496/63 OKÜ lemezkémények új anyagának (36.24. SÖ)  

   Hegesztett kötésein végzett mechanikai és metallográfiai 

   vizsgálatok. Megrendelő: Vaskohászati Kemenceépítő  
   Vállalat. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1964. szeptember 10.           
[9] 7-3-507/63 Ózdi keverőkéményből kivágott minták   

   repedésvizsgálata. Megrendelő: Ózdi Kohászati Üzemek. 

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Feljegyzések:1963. 

   február 14.           
[10] 4-3-089/64 Lángzár (hazai) vizsgálata. Megrendelő:  

   Hegesztőkészülékek Gyára. Vizsgálatot végezte: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1964. július 18. Ezen belül: AXMAN  

   gyártmányú száraz lángzár vizsgálata. Megrendelő:  
   SZOT. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1964. 

   június 22.       
[11] 4-3-108 /64 Kísérleti olvasztott fedőporok (38 MnO, 44 SiO2 8 CaO, 
   6 CaF2) vizsgálata. Megrendelő: Ötvözetgyár Zagyvaróna. 

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1964. aug. 26. 
[12] 4-3-186/64 Hegesztők vizsgáztatása. Megrendelő: Nagykőrösi  
   Gépjavító KSZ. Vizsgáztatást végezte: Fehérvári Attila. 

   1964. július.       
[13] 4-3-196/64 CO2 védőgázos hegesztőhuzal vizsgálata. Megrendelő: 

   Vaskohászati Kemenceépítő Vállalat. Vizsgálatot végezte: 

   Fehérvári Attila. Jelentés: 1964. október 31.                
[14] 4-3-244/64 Kalciumsziliciddel stabilizált bázikus elektróda (EB 1 k) 

   vizsgálata. Megrendelő: Csepel Vas- és Fémművek  
   Elektródagyára. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila.  
   Jelentés: 1964. december 15.                                            
[15] 4-3-252/64 Hegesztők vizsgáztatása. Megrendelő: Élelmiszeripari  
   Gépgyártó Vállalat. Vizsgáztatást végezte: Fehérvári Attila. 

   1965. augusztus.                                                        
[16] 4-3-269 /64 MnO mentes fedőpor (46 SiO2 26 CaO, 4 CaF2 12 Al2O3) 
   vizsgálatok. Megrendelő: Ötvözetgyár, Apc. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés:1966. április 25.   
[17] 4-3-351/64 G 6 típusú olvasztott fedőpor (39 MnO 43 SiO2 5 CaO, 
   5CaF2) vizsgálata. Megrendelő: Ötvözetgyár, Zagyvaróna. 

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila.    
   Jelentés: 1965. március 22.                                            
[18] 4-3-399/64 Fedőpor vizsgálat. Mint [10]. Megrendelő: Csepel Autó. 
[19] 4-3-410/64 Szakvélemény spirálvarratos csövekkel kapcsolatban. 

   Megrendelő: Kelenföldi Hőerőmű Vállalat. Szakvélemény

   készítette: Fehérvári Attila. Feljegyzések: 1965. január 13. 4- 
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[20] 4-1-034/65 Ausztenites (16/13) túlhevítő csövek hegesztési  

   technológiájának kidolgozása. 15Mo3, Cr5Mo 45.47,  
   10CrMo 910, St 45.3, 13, CrMo 44 és 16/13, (19Cr16Ni) 
   anyagú csövek hegesztett kötéseinek vizsgálata.  

   Megrendelő: OKKFT. Témavezető: Hajagos Ferenc.  
   Zárójelentés: 1966. január 31.  

[21] 4-3-559/65 Dunaújvárosi martinkémények feszültségkorróziós  

   vizsgálatai. Megrendelő: KGMTI. Vizsgálatot végezte:  
   Fehérvári Attila. Jelentés: 1967. január 19.                   
[22] 4-3-589/65 Ausztenites acélcsövek (19Cr 10Ni Ti)   

   feszültségkorróziós vizsgálata. Megrendelő:   
   Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár. Vizsgálatot végezte: 

   Fehérvári Attila. Jelentés: 1965. április 21. és június 4.  
[23] 4-3-663/65 Vékony lemezek (10 – 60 mm) salakhegesztése.  

   Megrendelő: Magyar Hajó és Darugyár. Kidolgozta:  
   Fehérvári Attila. Jelentés:1966. szeptember 30. és 1967. 
   április 10.       
[24] 4-3-690/65 Ausztenites acélok (19Cr 10Ni Ti) interkrisztallin- és 

   feszültségkorróziós vizsgálata. Megrendelő:   
   Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár. Vizsgálatot végezte: 

   Fehérvári Attila. Jelentés és feljegyzések: 1966. január 31. 

[25] 4-3-761/65 Kételektródás fedettívű hegesztés. Megrendelő: Magyar 

   Hajó- és Darugyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1965. december 23. (azonos a 4-3-881/65 számon regisztrált 

   témával)       
[26] 4-3-844/65 AN 348 A típusú kísérleti fedőpor (38 MnO, 41 SiO2 7 
   CaO, 5 CaF2) vizsgálata. Megrendelő: QUALITÁL, Apc. 

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Feljegyzések: 1966. 
[27]  4-1-034/65 Ausztenites (16/13) túlhevítő csövek hegesztés  

   technológiájának kidolgozása. 15Mo3, Cr5Mo  
   45.47, 10CrMo 910, St 45.3, 13, CrMo 44 és 16/13  
   (19Cr16Ni) anyagú csövek hegesztett kötéseinek vizsgálata. 

   Megrendelő: OKKFT. Témavezető: Hajagos Ferenc.  
   Zárójelentés: 1966. január 31.     

[28] 4-2-010/66 Vagonszerkezeti hegesztett kötések fárasztóvizsgálata” 

   Megrendelő: Magyar Vagon- és Gépgyár, Győr.  
   Témavezető: Györgyi Ferenc. Jelentés: 1966. december 31 

[29]  4-1-060/66 Ötvözetlen és gyengén ötvözött szerkezeti acélok 

   hegeszthetőségi vizsgálata. Megrendelő: KGM.  
   Témavezető: Rittinger János. A vizsgálati eredmények  
   alapul szolgáltak a „Növelt folyáshatárú szerkezeti acélok 

   fejlesztő kutatása” a Vasipari Kutató Intézetben” című  
   tanulmány kidolgozásához.     
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[30] NE/66  a 4-1-060/66 téma eredményei alapján, nemzetközi  
   együttműködésben kidolgozott tanulmányok:   
   1. Untersuchungen zur Festlegung der Eigenschaften des 
   Stahles St 52.3 S. Kidolgozta: Dr. Rittinger János (1970). 

   2. St 52. típusú, javított hegeszthetőségű és átmeneti  

   hőmérsékletű szerkezeti acél kifejlesztése. VEB Qualitäts- 
   und Edelstahlkombinat Stahl- und Walzwerk Brandenburg 
[31] 4-3-497/66 Szénacélra felrakott ausztenites CrNi varrat   

   ferrittartalmának vizsgálata. Megrendelő: Vegyiműveket 

   Szerelő Vállalat. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1966. 

   december 9.          
[32] 4-1-070/67 Szerkezeti acélok ívhegesztő anyagainak hatása a varrat 

   minőségére.  Megrendelő: KGM. Témavezető: Fehérvári 

   Attila. Vizsgálatokat végezte: Fehérvári Attila és  
   Dr. Rittinger János. A vizsgálati eredmények alapul  
   szolgáltak a „Hegesztőanyag kutatások a Vasipari Kutató 

   Intézetben” című tanulmány kidolgozásához.        
[33] 4-2-168/67 SCH 250 U hegesztőgép vizsgálata. Megrendelő: VBKM 8. 

   sz. Világítástechnikai Gyára (Francia út). Vizsgálatot  
   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1968. február 7. (statikus 

   karakterisztikák), 1968. március 12. (dinamikus  
   karakterisztikák), 1968. május 6. (melegedés).    

[34] 4-3-259/67 CO2 védőgázos hegesztési varrat porozitásának  

   oknyomozó vizsgálata és kiküszöbölése. Megrendelő:  
   Tatabányai Bányagépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

   Jelentés: 1967. április 25.      
[35] 4-3-362/67 G 20 típusú olvasztott fedőpor vizsgálata a megrendelőnél

    észlelt porozitás miatt. Megrendelő: Csongrád Megyei  
   Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Hódmezővásárhely. 

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1967. jún. 12. 
[36] 4-3-375/67 Gépjármű Alvázkeret (rajzszám: 566.00–3601)  

   hegesztéstechnológiai felülvizsgálata. Megrendelő: Csepel 

   Autógyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1968.  
   november 30.       
[37] 4-3-431/67 G 20 típusú olvasztott fedőpor (20 MnO 40 SiO2 18  
   CaO, 7 CaF2) vizsgálata. Megrendelő: Ötvözetgyár,  
   Zagyvaróna. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1968. december 9.                            
[38] 4-3-625/67 CO2 védőgázos huzalok (V Ti 1, V 1, Carbofil 1)  

   összehasonlító vizsgálata fáradásbírás alapján).  

   Megrendelő: Magyar Vagon- és Gépgyár Győr. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1967. november 28.       
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[39] 4-3-651/67 Meleghengerművi normalizáló kemence kéményének 

   korróziójának vizsgálata. Megrendelő: Dunai Vasmű.  
   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1968. jan. 29. 
[40] 4-1-265/68 52C, 52D, 58C jelzésű szerkezeti acélok tulajdonságainak 

   megismerése. Megrendelő: KGM, DV,  OKÜ, LKM, MVG, 
   KGYV. Témavezető: Dr. Rittinger János. Kutatásban részt 

   vett: Fehérvári Attila. Zárójelentés: 1970. december 31.  
   A vizsgálati eredmények alapul szolgáltak a „Növelt  

   folyáshatárú szerkezeti acélok fejlesztő kutatása” című  
   tanulmány kidolgozásához.                                           
[41] 4-3-008 /68 Visszagyújtást gátló szelepek vizsgálata. Megrendelő: 

   Mechanikai Mérőműszerek Gyára. Vizsgálatot végezte: 
    Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. január 25.             
[42] 4-3-094/68 Visszagyújtást gátló szelepek (mechanikus) vizsgálata. 

   Megrendelő: Vegyiműveket Szerelő Vállalat. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1968. november 4.        

[43] 4-3-241/68 Szank-Kecskeméti földgázvezeték nyomáspróbájánál 

   1968. április 24.-én bekövetkezett baleset okának  

   kivizsgálása. Megrendelő: Bács-Kiskun Megyei  
   Rendőrkapitányság, Kecskemét. Szakértő: Fehérvári Attila. 

   Jelentés: 1968. július 15. és augusztus 5.                

[44] 4-3-265 /68 Ismeretlen eredetű olasz elektródák (5, B3, I3) vizsgálata,

    magyar megfelelőjének megállapítására. Megrendelő: ÉM. 

   31. Állami Építőipari Vállalat, Bp. Vizsgálatot végezte:  
   Fehérvári Attila. Jelentés: 1968. június 26.       

[45] 4-3-287/68 SCH 340 típusú hegesztő áramforrás vizsgálata.  

   Megrendelő: VBKM 8. Világítástechnikai Gyára (Francia 

   út). Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. 

   január 27  

[46] 4-3-347/68 III. sz. Martin kémény felülvizsgálata.  Megrendelő: Dunai 

   Vasmű. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. 

   április 18.  
[47] 4-3-391/68 Kompakt hegesztő áramforrások (műgyantába beöntve)

    vizsgálata. Megrendelő: RÁVISZ. Vizsgálatot végezte: 

   Fehérvári Attila. Jelentés: 1968. október 15.  

1969-1973   Acélmetallurgiai Osztály osztályvezető: Éles László   ó

   Hegesztési Csoport. Csoportvezető: Dr. Rittinger János 

[48] 1/4-2-004/69 V 1 és V Ti 1 jelű, CO2 védőgázos huzalok összetételének 

   hatása a varrat rideg törési érzékenységére. Megrendelő: 

   Salgótarjáni Kohászati Üzemek. Kidolgozta: Dr. Rittinger 
   János és Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. szeptember 30.    
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[49] 1/4-2-018/69 Hegesztőanyagok kiválasztása 37 kp/mm2 és 52 kp/mm2

   szilárdsági csoportba tartozó acélok fedettívű  

   hegesztésére a varratfém törési feltételeinek   

   összehasonlítása révén. Megrendelő: GANZ MÁVAG. 
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. december 30 és 

   1970. július 30.                    
[50] 1/4-2-054/69 Hegesztési hőfolyamat hatása CrMo melegszilárd acélok 
   tulajdonságaira. Megrendelő: Április 4. Gépgyár.  
   Témavezető: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1970. április 25. 

[51] 1/4-2-059/69 HEGA-CO2 áramforrás vizsgálata. Megrendelő VISZÉK 

   KTSZ. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. 

   november 30.       
[52] 1/4-2-085/69 Összetétel hatása bázikus és rutilos elektródákkal  

   hegesztett varratfém törési feltételeire. Megrendelő:  
   CSPEL FÉMMŰ. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Zárójelentés: 

   1971. április 30.                  
[53] 1/4-3-008/69 Visszagyújtást gátló szelepek vizsgálata. Megrendelő: 
   MMG. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. 

   január 25. (Vizsgálat után négy hónapig üzemeltetve, majd 
   újra vizsgálva,)    

[54] 1/4-3-010/69 CL 17 (5Cr 0.5Mo) és OZL 6 (25Cr 12Ni) jelű szovjet 

   elektróda helyettesítése hazai típusokkal. Megrendelő: 

   DKV, Százhalombatta. Kidolgozta: Fehérvári Attila.  
   Jelentés: 1969. január 27.                  
[55] 1/4-3-011/69 Vonóháromszög anyagvizsgálata és elkészítése. 

    Megrendelő: Tatai Vízgazdálkodási Társulat.   
   Ügyintéző: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. április 1.   
[56] 1/4-3-163/69 ER 117 csehszlovák elektróda vizsgálata (KX  13).  

   Megrendelő: Közmű és Mélyépítő Vállalat, Bp. Vizsgálatot 
   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. május 27.               
[57] 1/4-3-186/69 Két külföldi elektróda helyettesítése hazai típusúakkal. 

   Megrendelő: Középdunántúli Szénbányák, Veszprém.  
   Ügyintéző: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. április 25.         
[58] 1/4-3-349/69 Visszagyújtást gátló szelepek vizsgálata (négy hónapos 

   üzemidő után, lásd: [46]). Megrendelő: MMG. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. június 10.               
[59] 1/4-3-386/69 Sterilizáló berendezés (KO 36) hegesztett kötéseinek  

   vizsgálata. Megrendelő: Labor Műszeripari Művek  
   Esztergom. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila.                  
[60] 1/4-3-388/69 Betonacélok vizsgálata. Megrendelő: 21. Állami 
   Építőipari Vállalat, Bp. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. 

   Jelentés: 1969. szeptember 1.                     
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[61] 1/4-3-403/69 Ismételt igénybevétel hatása csillapítatlan szerkezeti  

   acélok átmeneti hőmérsékletére. Megrendelő: GANZ 
   MÁVAG. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969.  
   augusztus 14.                          
[62] 1/4-3-500/69 Vizsgálatok forró víz vezetékcsövön mutatkozó  

   korróziós repedések okának feltárására. Megrendelő: 

   Fővárosi Távfűtő Művek. Kidolgozta: Fehérvári Attila.     
[63] 1/4-3-523/69 Hegesztőpisztoly vágókiegészítő gáztakarékos  

   változatának vizsgálata. Megrendelő: MMG. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1969. szeptember 30.  
[64] 1/4-3-562/69 „Slope control” hegesztő áramforrás vizsgálata.  

   Megrendelő: VISZÉK KTSZ. Vizsgálatot végezte: Fehérvári 

   Attila.                              
[65] 1/4-3-587/69  Technológiai segédlet X 60 jelű spirálvarratos csövek 

   helyszíni hegesztéséhez. Megrendelő: Kőolaj Vezeték  
   Vállalat, Siófok.. Témavezető: Dr. Rittinger János. Jelentés: 

   1971. október 30.   
[66] 1/4-2-035/70 Hegesztett nyomástartó szerkezetek acéljainak  

   kiválasztása és a feldolgozás körülményeinek   

   hatása olajipari szerkezetek megbízhatóságára  

   Megrendelő: OKGT.      
   A1. Acélok kiválasztása nyomástartó szerkezete 

   rideg törési biztonság szempontjából. Kidolgozta:  
   Fehérvári Attila és Dr. Rittinger János. Jelentés: 1970.  
   december 31.      
   A1a.  Hegesztési hőfolyamat hatása a szerkezeti acélok 

   tulajdonságaira. Kidolgozta: Dr. Rittinger János.  
   Jelentés: 1970. december 15.                
   A1b. Alakítás módjának és mértékének hatása a 

   szerkezeti acélok tulajdonságára tartályszerkezetek  

   gyártásánál. Kidolgozta: Dr.Rittinger János. Jelentés: 1971. 

   október 30.         
B1.  Ívhegesztő eljárások hegesztő-anyagainak   

kiválasztása nyomástartó szerkezetek gyártásához a 

felhasznált acéltól függően.                  
B1a. Automatikus eljárások hegesztő-anyagai. 

Kidolgozta: Fehérvári Attila és Dr. Rittinger János. 

Jelentés:1970. december 15.                 
B1b.  Kézi ívhegesztéssel készült varratok rideg törési 

érzékenysége. Kidolgozta: Fehérvári Attila és Dr. Rittinger 
János. Jelentés: 1971. december 15.      
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B2.  Technológiai feltételek hatása varratfém átmeneti 

hőmérsékletére. Kidolgozta: Fehérvári Attila és    
Dr. Rittinger János.  Jelentés:1971. Október 30.       
C.  Közepesen ötvözött szerkezeti acélok hegesztési 

hőfolyamatban mutatott viselkedésének meghatározása. 
Kidolgozta: Dr.Rittinger János. Jelentés: 1971. december 15. 

D.  Erősen ötvözött hőálló acélok és ívhegesztő 

Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1972.  
A vizsgálati eredmények alapul szolgáltak a „Hegesztőanyag 

kutatások a Vasipari Kutató Intézetben” című tanulmány 

kidolgozásához. 
[67] 1/4-2-042/70 A1, A2a, A2b, B1a, B1b, B2. Kutatási eredmények  

   értékesítése. Megrendelő: Csepel Egyedi Gépgyár.                              
[68]       ?  A1, A2a, A2b,  B1a, B1b, B2. Kutatási eredmények  

   értékesítése. Megrendelő: Budapesti Vegyipari Gépgyár.   
[69] 1/4-2-088/70 B1a, B1b, B2, D. Kutatási eredmények értékesítése. 

   Megrendelő: Vegyiműveket Szerelő Vállalat.                      
[70] 1/4-2-089/70 B1a, B1b, B2, D. Kutatási  eredmények értékesítése.  

   Megrendelő: Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár.              
[71] 1/4-2-099/70 Acélok, anyagainak összehasonlítása elridegedés alapján. 

   hegesztőanyagok, hegesztési eljárás kiválasztása,  

   a gyártásközi roncsolásmentes vizsgálat módjának és 

   követelményeinek meghatározása gömbtartályok  

   gyártásához. Megrendelő: GANZ MÁVAG. Témavezető: 

   Dr. Rittinger János. Jelentés: 1970. szeptember 15.                  
[72] 1/4-2-108/70 Acélok és hegesztőanyagok kiválasztása vastagfalu  

   nyomástartó edények gyártásához. Megrendelő: Láng 

   Gépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1971 júl. 31. 
[73] 1/4-3-033/70  Szakvélemény az 58.357/1969 sz. ügyben (1. sz. főút,  

   Győri közúti Rába-híd sarokvarrat repedések).  

   Megrendelő: Központi Gazdasági Döntőbizottság.  
   Szakvéleményt készítette: Fehérvári Attila.1970. június 16. 

[74] 1/4-3-072/70 EB 1 elektróda ( 3.25) vizsgálata (KX 19). Megrendelő: 

   Vegyiműveket Szerelő Vállalat. A vizsgálatot végezte:  
   Fehérvári Attila. Jelentés: 1970. május 5.                                            
[75] 1/4-3-348/70 Síngerinc átlövő berendezés dugattyúinak hőkezelése.

   Megrendelő: Út- Vasútépítő Vállalat. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1970. szeptember 14.                                          
[76]  1/4-3-366/70 LKM N 37.50 és N 52.50 jelű nikkel-ötvözésű acélok  

   vizsgálata. Megrendelő: OKGT Anyagellátó Iroda.  
   Témavezető: Dr. Rittinger János.                                                                    
[77] 1/4-3-407/70 Síngerinc átlövő berendezés dugattyúinak vizsgálata. 

   Megrendelő: Út- Vasútépítő Vállalat. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés:1971. január 15.        
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[78]  1/4-3-528/70 BBC 600+772 hegesztőpor keverék alkalmazhatóságának 

   megállapítása 37 kp/mm2 és 52 kp/mm2 névleges  

   szilárdságú acélok hegesztéséhez. Megrendelő: GANZ
   MÁVAG. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1971.  
   június 30.       
[79] 1/4-1-229/71 Növelt folyáshatárú acélok fejlesztése és felhasználása 

   hegesztett szerkezetek építéséhez.    
   Kidolgozta: Dr. Rittinger János, Tóth Károly, Kern  
   Ferenc, Kern Olga. Jelentés: 1976                           
   A téma részét képezi a KGM Műszaki Főosztály Korszerű 

   acélgyártási technológiák és acélminőségek fejlesztő  
   kutatása célprogramnak.     
   A-I-1:  Nagyszilárdságú acélfajták gyártási    
   technológiájának kutatása     
   A-II-1: Energetikai gépgyártás hőálló és   
   melegszilárd acéljai     
    A-III-1:Vegyipari gépgyártáshoz szükséges saválló és  
   hidegálló acélok kutatása    
   A-IV-4:Növelt folyáshatárú acélok fejlesztése és  
   felhasználása hegesztett szerkezetek építéséhez.  
   Kidolgozta: Dr. Rittinger János, Tóth Károly, Kern  
   Ferenc, Kern Olga. Jelentés: 1976                                               
[80] NE/71  A téma eredményei alapján, nemzetközi együttműködésben 

   kidolgozott tanulmányok:            
   Ein Vergleich der Vanadin- und Vanadin-Stickstoff  

   legierten Stähle mit 40–45 kp/mm2 Streckgrenze.  
   Kidolgozta: Dr. Rittinger János. 1971.   
   40–45 kp/mm2 folyáshatáru acélok  kifejlesztése.  
        VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinat Stahl- und Walzwerk 
   Brandenburg.        
[81] 1/4-2-138/71 Mikro-ötvözött, nagyszilárdságú acélok és hegesztő-  

   anyagok fejlesztése (Si acél). Megrendelő: KGYV.  
   Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1973. április 15.  
[82] 1/4-2-162/71 Nagyszilárdságú és időjárásálló acélok hegesztő-  

   huzaljainak kidolgozása. Megrendelő: SKÜ. Kidolgozta: 
   Fehérvári Attila és Udvardi Tibor. Jelentés: október 18.  
[83] 1/4-2-163-1/71 Mikro-ötvözött, nagyszilárdságú acélok és hegesztő-   

   anyagok fejlesztése (Si acél). Megrendelő: OKÜ.  
   Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1973. április 15. 
[84] 1/4-2-163-2/71 Mikro-ötvözött, nagyszilárdságú acélok és hegesztő-  

   anyagok fejlesztése (Ni acél). Megrendelő: KGYV. 
    Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1973. április15. 

[85] 1/4-2-163-3/71 Mikro-ötvözött, nagyszilárdságú acélok és hegesztő-  

   anyagok fejlesztése (Si acél). Megrendelő: DV. 
    Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1973. április 15.   
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[86] 1/4-2-163-4/71 Mikro-ötvözött, nagyszilárdságú acélok és hegesztő-  

   anyagok fejlesztése (Si acél). Megrendelő: DV Lőrinci 

   Hengermű. Kidolgozta: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1973. 

   április 1.                     
[87] 1/4-2-164/71 [70] kutatási jelentés átadása. Megrendelő: Csepel Egyedi 

   Gépgyár.                                 
[88] 1/4-2-170/71 Szerkezeti acélok törési szilárdságának meghatározása.

   Megrendelő: OKÜ. Kidolgozta: Dr. Rittinger János és 
   Fehérvári Attila.                   
[89] 1/4-2-172/71 Védelem nélküli csőelektróda alkalmazása hegesztett 

   szerkezetek gyártásában. Megrendelő: MHD. Kidolgozta: 

   Dr. Rittinger János és Fehérvári Attila.                                                 
[90] 2-2-259/71 Lepárló tornyok karantartásakor végzett ellenőrző  

   vizsgálatok. Megrendelő: Dunai Kőolajipari Vállalat,  
   Százhalombatta. Kidolgozta: Bacskai Antal,   
   Anyagvizsgálati Osztály. Jelentés: 1971. október 22.            
[91] 1/4-3-027/71 Hegesztési vizsgálatok. Végezte: Fehérvári Attila.                 
[92] 1/4-3-173/71 Hegesztési vizsgálatok. Megrendelő: Kiskunfélegyházi 

   Vegyipari Gépgyár. Végezte: Fehérvári Attila.      
[93] 1/4-3-363 / 71 Cr 38, Cr 42 és Cr 47 jelü (Schneider-Creusot) acélok 

   tulajdonságainak meghatározása. Megrendelő: GANZ 

   MÁVAG. Témavezető: Dr. Rittinger János Jelentés: 1971. 

[94] 1/4-2-164/71 [70] kutatási jelentés átadása. Megrendelő: Csepel Egyedi 

   Gépgyár.        
[95] 1/4-2-170/71 Szerkezeti acélok törési szilárdságának meghatározása. 

   Megrendelő: OKÜ. Kidolgozta: Dr. Rittinger János és  
   Fehérvári Attila.      
[96] 1/4-2-172/71 Védelem nélküli csőelektróda alkalmazása hegesztett 

   szerkezetek gyártásában. Megrendelő: MHD. Kidolgozta: 

   Dr. Rittinger János és Fehérvári Attila.    
[97] 1/4-2-319/72 Gyártástechnológiai elemek hatása acélok és hegesztett 

   kötések tulajdonságaira. A2b, B2. Kutatási eredmények 

   átadása. Megrendelő: KVG.     
[98] 2-2-336/72 Kompenzátor elemek vizsgálata. Megrendelő:  
   Csőszerelőipari Vállalat. Témavezető: Dr. Kálmán György, 

   Anyagvizsgálati Osztály. Jelentés: 1973. december 15.  
[99] 1/4-2-340/72 Szerkezeti acélok hegesztő-anyagainak fejlesztő  

   kutatása (melegrepedés vizsgálat). Megrendelő: CSEPEL 
   FÉMMŰ Elektródagyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila.  
   Jelentés: 1973. dec. 21.                 
[100] 1/4-2-361 /72 Védőgázos hegesztés alkalmazása gömbtartályok  

   gyártásához. Megrendelő: GANZ MÁVAG. Kidolgozta: 
   Dr. Rittinger János és Fehérvári Attila. Jelentés: 1974.  
   december 20.                     
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[101] 1/4-2-391/73A Álló hengeres tartályok függőleges varratainak  

   védőgázos hegesztése. Megrendelő: Budapesti Vegyipari 
   Gépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila és Dr. Rittinger János. 

   Jelentés:1973.                  
[102]   1/4-2-391/73B Védőgázos hegesztés hegesztő-anyagainak hatása a varrat 

   minőségére. Megrendelő: Budapesti Vegyipari Gépgyár. 

   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés:1974.                                  
[103] 1/4-3-056/72 4822sz. és 4823sz. stabilizáló toronnyal kapcsolatos  

   szakvélemény. Megrendelő: BKG. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1972. jan. 19.                                        
[104] 1/4-3-162/72 Algyői közúti híd 132sz. iránytechnológiai utasításban 

   előírt, fedettívű hegesztés felülvizsgálata. Megrendelő: 

   GANZ MÁVAG. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 
   1972. június 9.                                                                  
[105] 1/4-2-445/73 Melegszilárd acélok hegesztett kötéseinek  

   repedésérzékenysége feszültségmentesítés során.   

   Megrendelő: Láng Gépgyár. Témavezető: Dr. Rittinger  
   János. Jelentés: 1973. december 15.                           
[106] 1/4-2-391/73  Acélok és hegesztési varratok COD mérése a varrat- 

   hibák megengedett méretének meghatározása céljából. 

   Megrendelő: BVG. Témavezetők: Fehérvári Attila és  
   Dr. Rittinger János. Jelentés: 1975.december 15.                  
[107] 4-2-447/73 UNICOR típusú acélok tulajdonságainak vizsgálata. II. 

   rész. Megrendelő: Lenin Kohászati Művek. Témavezető: 

   Dr. Rittinger János. Jelentés: 1975. június 3.                                      
[108] SKK/73 Szerkezeti acélok és hegesztő-anyagok törésmechanikai 

   anyagjellemzőinek meghatározása. Kidolgozta: Fehérvári 
   Attila, Dr. Rittinger János, Kern  Ferenc, Kern Olga.  
   Jelentés:1975.                                                                                               
[109] 1/4-2-417/73A Védőgázos hegesztés hegesztő-anyagainak hatása a varrat 

   tulajdonságaira. Megrendelő: Kiskunfélegyházi Vegyipari 

   Gépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila, Dr Rittinger János és 

   Kern Ferenc. Jelentés:1973.                                                                           
[110] 1/4-2-466/73 Vastagfalu nyomástartó edények fedettívű hegesztése. 

   Megrendelő: Láng Gépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila.  

   Jelentés: 1975. december.                                                                                      
[111] 1/4-3-108/73 1.2 mm átmérőjű, Böhler EMK 6 jelű, széndioxid  

   védőgázos huzal vizsgálata. Megrendelő: DKG,  
   Nagykanizsa. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1973. 

   március 7.                                                                                                                
[112] 1/4-3-231/73 CS 350 típusú román és GSZO 300-5 típusú szovjet  

   dinamó vizsgálata. Megrendelő: KVV, Siófok. Kidolgozta: 
   Fehérvári Attila. Jelentés: 1973. nov. 28.                
[113] 1/4-3-517/73 Védőgázos hegesztés alkalmazása daru-szerkezetek  

   gyártásához. Megrendelő: Építőgépgyártó Vállalat.  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés:1974. december 10. 
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1974-1976   Hegesztési Osztály     

   osztályvezető: Dr. Turi Aladár   

   1. Csoport: Acélok (vezető: Dr. Rittinger János) 

   2. Csoport: Hegesztőanyagok (vezető: Fehérvári Attila)

   3. Csoport: Korrózióálló (vezető: Dr. Szunyogh László) 

[114] 4-2-473/74 Gyártástechnológiai elemek hatása a hegesztett kötés 

   megbízhatóságára (A1 alatti hőkezelés hatása a varratra és a 

   hőhatásövezetre). Megrendelő: Kiskunfélegyházi Vegyipari 

   Gépgyár. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[115] 4-2-474/74 -40 C0-on biztonságosan üzemelő daruszerkezetek  

   gyártási feltételeinek meghatározása.  Megrendelő:  
   Magyar Hajó és Darugyár. Témavezető: Dr. Turi Aladár. 

   Jelentés: 1974. szeptember 20.  

[116] 4-2-507/74 Timföldgyári kalcináló kemence palástjának  hegesztése. 

   Megrendelő: Aprítógépgyár, Jászberény. Kidolgozta:  
   Fehérvári Attila. 

[117] 4-2-513/74 Hegeszthető szerkezeti acélok szívós törésének  

   vizsgálata. Megrendelő: OKÜ. Kidolgozta: Dr. Rittinger 

   János és Fehérvári Attila. Jelentés: 1974. november 30.  

[118] 4-2-514/74 Alacsony hőmérsékleten üzemelő szerkezetek (Uszty  
   Ilimszk). Megrendelő: Iparterv. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

[119] 4-1-520 /74 Hegesztőanyagok fejlesztése, minősítése, az anyagok  

   választékajánlása. Megrendelő: KGM. Témavezető:  
   Dr. Turi Aladár. Kutatásban részt vett: Fehérvári Attila, 
    Udvardi Tibor, Schwarczenberger Pál,  

1) felmérés a választékajánláshoz   
 2) védőgázos huzal alapanyag és előgyártás vizsgálata 
   a) OKÜ hengerhuzalból (átm.6mm) gyártott huzal 

  b) SKÜ előhúzott huzalból (ø2.5) gyártott huzal 

      c) ESAB 12.51 huzal     
 3) szovjet huzalok (PPAN3, PPAN7, PPAN8) vizsgálata
 4) 20 adag hazai védőgázos huzal vizsgálata (1977)  
 5) előtolhatóság vizsgálata     
 6) ESAB elektródák vizsgálata  

[120] 4-2-522/74 10mm feletti vastagságú, növelt folyáshatárú acéllemezek 

   hegesztő-anyagainak minősége. Megrendelő: Dunai  
   Vasmű. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés:1974. 

[121] 4-2-538/74 Védőgázos, védelem nélküli és fedettívű hegesztés  

   huzaljainak korszerűsítése. Megrendelő: SKÜ. Kidolgozta: 

   Fehérvári Attila. Jelentés:1976. február 10. 
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[122] 4-3-1325/74 GT 52 lemezek (felületi egyenetlenségek) vizsgálata.  

   Megrendelő: DV Lőrinci Hengermű. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés:1974. aug. 12. 

[123] 4-3-1397/74 Horganyozó-kádak felülvizsgálata. Megrendelő: KGYV. 
   Témavezető: Fehérvári Attila, vizsgálatban részt vett: Tóth 

   Károly. 

[124] 4-3-1401/74 Próbatestek vizsgálata. Megrendelő Fémmunkás  
  Kecskemét. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. 

[125] 4-3-1571/74 Elágazás vizsgálatok. Megrendelő: Bányagépgyártó  
   Vállalat. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila és Udvardi 

   Tibor. 
[126] 4-2-601/75 Lemez és profilanyagok felületvédelmének hatása a  

   hegesztett kötés tulajdonságaira. Megrendelő: KGYV. 
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1975. december 
[127] 4-2-602/75  Csőelektródák alkalmazása hegesztett szerkezetek  

   gyártásához. Megrendelő: Kohászati Gyárépítő Vállalat. 

   Témavezető: Dr. Turi Aladár. Jelentés: 1976.július          
[128] 4-2-604/75 Hegesztőanyagok tulajdonságai és azok vizsgálati  

   módszerei. (nyilvántartva 4-2-803/76 számon is).  
   Megrendelő: KGYV. Kidolgozta: Fehérvári Attila, Udvardi 

   Tibor. Jelentés:  1978. december.    
   1) katalógus gyártmányismertetők adataiból  
   2) követelmények rendszerezése,    
   3) VASKUT vizsgálati eredmények beépítése). 

[129] 4-2.608/75 Hegesztett szerkezetek acélválasztékának és a  

   szerkezetté történő feldolgozás körülményeinek  

   megállapítása a Dunai Vasmű gyártási lehetőségeinek 

   figyelembevételével. Megrendelő: Dunai Vasmű.  
   Témavezető: Dr. Rittinger János. Jelentés: 1975. december 
   15. (igényfelmérés) és 1977.január 20. (zárójelentés).  
[130] 4-2-609/75 Spirálcsövek hegesztési sebességének növelése ≥ 2m/min.

   a hegesztőanyagok megválasztása. (AN 348A és AN20 

   jelű, szovjet, valamint  TA. St4 és TA. St5 lengyel  

   fedőporok összehasonlítása). Kidolgozta: Dr. Turi Aladár. 

   Jelentés: 1976. július                                   
[131] 4-2-661/75  Porbeles hegesztőhuzalok alkalmazása. Megrendelő:  
   Csőszerelőipari Vállalat. Témavezető: Dr. Turi Aladár.  
   Jelentés: 1976. július.                                                           
[132] 4-2-662/75-76 Atomerőművi hegesztett szerkezetek erősen   

   ötvözött acél-anyagainak és hegesztett kötéseinek  

   tulajdonságai. (átfogó  tanulmány). Megrendelő: ERBE. 

   Témavezető: Dr. Szunyogh László. Zárójelentés: 1976.  
   november 30.      
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[133] 4-2-666/75 Hegesztési technológia meghatározása gázgyári levegős  

  földgázbontó hőcserélőinek javításához. Megrendelő:  
  Fővárosi Gázművek. Témavezető: Tóth Károly, Dr. Szunyogh  
  László.  Évvégi jelentés: 1975. október 1. Zárójelentés:1976.  
  október15.         

[135] 4-3-1682/75 Uszty-Ilimszk-i csarnokszerkezet kísérleti hegesztési  

   varratának vizsgálata. Megrendelő: Fémmunkás Vállalat, 

   Kecskemét. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1975. ápr. 7.  

[136] 4-3-1720/75 Szakértői vélemény a Péti Nitrogénművek   

   Nagykapacitású Műtrágyagyár 2B Kellog   

   ammónia üzem körvarratainak repedéseivel   

   kapcsolatban. Megrendelő: Péti Nitrogénművek.  
   Témavezető: Dr. Rittinger János.    
   Jelentés: 1975. március 28.          
[137] 4-3-1748/75 Vonórúd hegesztési technológiája. Megrendelő:  
   Fémmunkás Vállalat, Kecskemét. Vizsgálatot végezte:  
   Fehérvári Attila.  
[138] 4-3-1951/ 75 Union K 52 huzal vizsgálata. Megrendelő: DKG,  
   Nagykanizsa. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1975. október 22.    

[139] 4-3-1955/75 Exobel elektróda (átmérő: 3.25) vizsgálata. Megrendelő: 

   GANZ MÁVAG. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. 
[140] 4-3-2176/75 Kúpos szűkítők szakértői véleményezése. (ø 720/350 és 

   ø 812/400 törése). Megrendelő: Kőolajvezeték Építő  
   Vállalat (Siófok). Kidolgozta: Tóth Károly.   
   Jelentés: 1975. december                                                   
[141] 4-3-2304/75 Szakvélemény: a Paksi Atomerőmű speciális   

   csatornázás csővezetékének AWI eljárással való  

   hegesztése. Kidolgozta: Dr. Rittinger János.  
   Jelentés: 1976. február 10.   

[142] 4-3-2342/75 Fárasztó anyagvizsgálat. Megrendelő: MMG 
[143] NE/75  nemzetközi együttműködésben kidolgozott tanulmány:  
   UH vizsgálat mikroötvözött acélok lemezes tépődéssel 

   szembeni ellenállásának meghatározása. Készült a VEB 
   QEK Stahl u.Walzwerk (Brandenburg) és a VASKUT  
   együttműködésének keretében. Kidolgozta: Dr. Rittinger 

   János és Tóth Károly. Jelentés: 1975               
[144] SKK/75 COD számítási módszerek összehasonlítása. Kern Olga. 
   Alkotó ifjúság pályázat (1975)  
[145] 4-2- 681/76 Hegesztőanyagok összehasonlítása füst és   

   gázképződés szempontjából. Megrendelő: MHD.  
   Jelentés: 1976. december 
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[146] 4-2-715/76 12 DN2 FL anyagú (0.06C, 2.1Ni, 1.6Cu, 0.12V)  

   öntvények javító hegesztése. Megrendelő: Témavezető: 

    Dr. Rittinger János. Jelentés: 1976. május 28.     
[147] 4-2-723/76 Kézi ívhegesztéssel és salakhegesztéssel készített  

   varratok kereszteződésének hatása kohópáncél rideg 

   törésére. Megrendelő: KGYV. Kidolgozta: Kern Ferenc, 
   Dr. Rittinger János és Tóth Károly. Jelentés: 1977. február 

   28. 
[148] 4-2-734/76 Közvetlen részvétel a Kohászati Gyárépítő Vállalat  

   hegesztési feladatainak megoldásában. Témavezető:  
   Dr. Rittinger János. Jelentés: 1976. 

[149] 2-2-738/76 DX 52 minőségű spirálvarratos csövek szavatolható  

   melegfolyáshatárának meghatározása. Megrendelő: DV.

    Témavezető: Dr. Kálmán György,    
   az Anyagvizsgálati Osztály vezetője.                              

 [150] 4-2-766/76 Nagyolvasztó zárószerkezet felrakó hegesztése  

   huzal- és szalagelektródával. Megrendelő: Dunai Vasmű

   Témavezető: Péntek István, Herédi Kálmán   

   1. külföldi tapasztalatok számbavétele; hegesztőanyagok 

   csoportosítása DIN 8555 és IIW szerint; hegesztési  
   kisérletek kísérletek paszta ráolvasztásával  
   2. saját hegesztőanyagok kifejlesztése   

   3. zárójelentés a technológiáról    

   4. zárójelentés a saját hegesztőanyagokról  
   Kidolgozta: 1976-ban Dr. Szakács György, Szalai Zoltán, 

   Dr. Turi Aladár, 1977-ben Dr. Rittinger János, 1978-ban 
   Dr. Tóth Károly, 1979-ben Ungvárszki Miklós, Bodor  
   Albert.  

Keménység átszámító táblázatok. Kidolgozta: Szegedi Géza,

 Tarnainé Tarján Hedvig 

[151] 4-2-785/76 Atomerőművi hegesztett berendezések anyagai,  

   hegesztő-anyagai, szerkezetgyártási és vizsgálati  

   feltételei. Kidolgozta: Dr. Szunyogh László Beszámoló  
   jelentés: 1977.  
[152] 4-2-858/76 Vezető tudományos intézményi feladatok.  
   Témavezető: Dr.Szunyogh László  

A Paksi Atomerőmű szennyezett kondenzátum tartályainak 

gyártásához szükséges hegesztőanyagok minősítése és a 

hegesztési technológiák vizsgálata.      Kidolgozta: Takács 

Sándor (1978).                                                                       
3. számú melléklet: Böhler SAS 2-IG huzal, Ar védőgáz. 

Vizsgálatot végezte: Takács Gyula. Jelentés: 1978.január 27. 

4. számú melléklet: Esab OK 62.35 átmeneti elektróda. 
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Vizsgálatot végezte: Dr. Fogarassy László. Jelentés: 

1979.január 20.            
5. számú melléklet: Böhler Fox A7 és Esab OK67.45 

átmeneti elektródák. Vizsgálatot végezte: Dr. Fogarassy 

László.  Jelentés: 1979. január 20.              
6.sz.melléklet: Böhler SAS 2.IG, ESAB OK Autrod 16.12, 

ESAB OK Autrod 16.12 és SZV 04H19N11M3 huzalok 

vizsgálata Ar+20%CO védőgázban. Vizsgálatot végezte:  
Dr. Fogarassy László Jelentés: 1979. január 20 

[153] 4-2- 865/75 Móri elektródagyár gyártmányválasztékának kialakítása. 

   Megrendelő: Csepel Művek Fémmű. Témavezető:  
   Fehérvári Attila.     
   Vizsgálatokat végeztünk ESAB és BOC hegesztőanyagok 

   összehasonlítására egymással, és a Csepeli Elektródagyár 

   termékeivel. A vizsgálatok kiterjedtek a technológiai  
   tulajdonságokra és a varrattulajdonságokra. A vizsgálatokban 

   részt vettek a legnagyobb hegesztést alkalmazó magyar  
   vállalatok, a műszaki egyetemek, így a legtöbb jelentős hazai 

   hegesztő szakember. 
[154] 4-2-903/76 A hegesztési és gyártástechnológiai elemek hatásának 

   megállapítása a hegesztett kötések tulajdonságaira, a 

   technológiatervezés korszerű előírásrendszerének  

   kidolgozása céljából. Témavezető: Dr. Rittinger János. 
   Nyolc beszámoló jelentés. 

A téma a K6 számú, Gépgyártástechnológia című  
 kormányprogram 02 számú, Hegesztés- technológiai  

 kutatások című részprogram 01. számú témája.   
[155] 8-2-898/78 Hegesztési hibák hatása távvezetékek törésére. 

   Megrendelő: KVV (Siófok). Témavezető: Tóth Károly.  
   Jelentés: 1979. december 10. (1980).                   
[156] 4-3-2390/76 GT 52 acélok fedettívű hegesztése (OP 40 TT).  
   Megrendelő: GANZ MÁVAG.. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

   Jelentés: 1976. február 25. 
[157] 4-3-2437/76 Javaslat alacsony hőmérsékleten (-50 Cº) üzemelő  

   tolózárak szerkezeti anyagainak megválasztására és a 

   gyártástechnológia meghatározására. Megrendelő:  
   Dunántúli Kőolajipari Gépgyár. Témavezető: Kern Ferenc.

   Jelentés: 1976.február 27. 
[158] 4-3-2567/76 V1 huzal vizsgálata. Megrendelő: Mezőgép,  Szolnok. 
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1976. július 20. 

 
 



 

237 

 

[159] 4-3-2644/76 Papíripari hengerek kopásálló felületi rétegének  

   előállítása fémszórással. Megrendelő: Papíripari Vállalat. 

   Megrendelő: Mezőgép, Szolnok. Kidolgozta: Fehérvári  
   Attila.  
[160] 4-3-2710/76 GST–350 M román hegesztőgép vizsgálata. Megrendelő: 

   Építőipari Gépesítő Vállalat. Vizsgálatot végezte: Udvardi 

   Tibor. Jelentés: 1976. június 30. 
[161] 4-3-2853/76 ?  Megrendelő: KIPSZER              
[162] 4-3-2857/76 BAC kemencék technológiája. Megrendelő: Építőipari 

   Beruházó Vállalat.    

[163] 4-3-3001/76 Szolnoki gázrobbanás vizsgálata. Megrendelő: Szolnoki 

   Rendőrfőkapitányság. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. 

   Jelentés: 1976.  
 
1977-1984   Hegesztési Osztály     

   osztályvezető: Dr. Szunyogh László    

[164] 8-2-919/77 Védőgázos huzalok minősége és a minőség biztosítása. 

   Megrendelő: SKÜ. Vizsgálatot végezte: Udvardi Tibor,  
   Fehérvári Attila. Jelentés: 1978. július, összefoglaló jelentés: 

   1980.                     

[165] SKK-AI-32/77  Varrat anyagjellemzőinek változása szemcseméret  
   függvényében (besugárzás hatása) Udvardi Tibor (1977) 
[166] 4-3-3121/77 25 mm-nél vastagabb lemezek vizsgálata. Megrendelő: 

   Láng Gépgyár.                    
[167] 4-3-3151/77 Hegesztett varratok hidegállósága. Megrendelő: VBKM 
[168] 4-3-3220/77 Fedettívű hegesztési varratok ütő hajlító vizsgálata.  

   (OP 100 és OP 40 TT). Megrendelő: Fémmunkás Vállalat, 

   Kecskemét. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila.  
   Jelentés:1977.június 21.                   
[169] 4-3-3325/77 Portöltet biztosítás a szovjet licenc szerinti csőelektródák 

   gyártásához. Megrendelő: SKÜ. Témavezető: Fehérvári 

   Attila.   
[170] 8-2-1132/78 AE alkalmazása repedések érzékelésére. Megrendelő: 

   KFKI. Témavezető: Fehérvári Attila. Jelentés 1979.             
[171] 8-2-1154/78 Atomerőművi programban alkalmazott lágyacél  

   hegesztőanyagok minősítése (MIG: Oerlikon Fluxofil-31, 
   TIG: Böhler EML-2, MMA: EB-1). Megrendelő: Április 4 

   Gépipari Művek, Kiskunfélegyháza. Témavezető:  
   Schwarczenberger Pál. Jelentés: 1978. dec. 15.            
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[172] 8-3-4597/78 Hegesztőanyag vizsgálatok. (OKÜ VIH-2, ESAB 12.51, 
   Oerlikon Carbofil-1, Fluxofil-31, továbbá 3 bázikus- és 4 

   nagyhozamú elektróda). Megrendelő: KGYV. Vizsgálatot 

   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1979. november 30.   
[173] 8-2-1286/79 Kísérleti tartály gyártása és vizsgálata atomerőművi  

   tartályvizsgálatokra való felkészülés  céljából. (M=1:2,5) 
Alapanyaggyártás (15 H2MFA) az LKM acélgyárának  

  elektro- kemencéjében. Lemezhengerlés a Csepel Művek 

  Egyedi  Gépgyárban. Átömlőcsonk kovácsolása a Ganz  
  MAVAG kovácsüzemében, plattírozása a VASKUT  

  hegesztő műhelyében. Tartálygyártás a Láng Gépgyárban. 

  Belső felület megmunkálása a Bányagépgyártó Vállalat  
  karusszel padján. Megrendelő: ERBE. Témavezető:  
  Fehérvári Attila. Jelentés: 1981.                     

[174] 8-2-1292/79 Hegesztett atomerőművi berendezések Vezető  

   Tudományos Intézményi feladatai. Megrendelő IPM,  
   ERBE. Témavezető: Dr. Szunyogh László. 

1.altéma: Hidegalakítás, hőkezelés és hegesztés  hatása 

ausztenites korrózióálló acélok tulajdonságaira. 

Vizsgálatokat végezte: Szántó  László.  Jelentés: 1980. 
2.altéma: Ausztenites korrózióálló acél csőidomok 

 vizsgálata. Vizsgálatokat végezte: Darvas Zoltán. Jelentés: 

 1980. 
4.altéma: ferrittartalom mérési módszereinek 

összehasonlítása saválló acél hegesztőanyagok 

minősítéséhez és ellenőrzéséhez. Vizsgálatokat végezte: 

Deák Csaba. Jelentés: 1980. 
9.altéma: hazai gyártmányú, kis szén-tartalmú  lágyacél 

hegesztőanyagok minősítése:  
Hazai, kis szén-tartalmú, lágyacél hegesztőanyagok  

 minősítése I. (EB 11, EB 12, ER 11, ER 21). Vizsgálatokat 

 végezte: Schwarczenberger Pál. Jelentés: 1981.júl. 31. 
Hazai, kis szén-tartalmú, lágyacél hegesztőanyagok  

 minősítése II (VIH–2). Vizsgálatokat végezte:  
 Schwarczenberger Pál. Jelentés: 1981.június 29.  

Hazai, kis szén-tartalmú, lágyacél hegesztőanyagok  

 minősítése. (Carbofil 1). Vizsgálatokat végezte:  
 Schwarczenberger Pál. Jelentés: 1981.december 10. 

FB 106 / F1, F2, F3, és FB 108 / F1, F2, F3 fedőpor-huzal 

 kombinációk vizsgálata. Vizsgálatokat végezte: Fehérvári 

 Attila      

 Carbofil 1 (Oerlikon) huzal vizsgálata. Vizsgálatokat 

 végezte: Udvardi Tibor. Jelentés: 1981. június 29 
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UONI-13/45, UONI 13/55 lágyacél elektróda vizsgálata. 
Vizsgálatokat végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1981. 

december 10. 
Böhler Fox HL 180 Ti, Böhler Fox EV 47, Phoenix 120 K, 

 Phoenix Grün T, Phoenix Rot N lágyacél elektróda 

 (GYGV) vizsgálata. Vizsgálatokat végezte: Fehérvári 

 Attila. 
[175]   8-2-1304/79 Kételektródás fedettívű hegesztés. Megrendelő: Ganz  
   Mavag Acélszerkezeti Gyár. Kidolgozta: Schwarczenberger 

   Pál, Fehérvári Attila. Jelentés:1981.                 
[176] 8-3-5298/79 Szovjet elektródák azonosítása. Megrendelő: MAGÉV 

   (Miskolc). Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1980.                    

[177] 8-3-5465/79 PAV kisnyomású szénacél csővezetékek elektródáinak 

   minősítése.(KX 5962: Phoenix 120 k, Grün T, Rot N, Union

   I 52). Megrendelő: GYGV. Vizsgálatokat végezte: Fehérvári 

   Attila. Jelentés:1979. szeptember 13.                                            
[178] 8-2-1402/80 Hazai gyártású fedőporok minősége (FB 106, FB 108). 
   Megrendelő: Csepel Fémmű Móri Gyára. Vizsgálatot  
   végezte: Fehérvári Attila. Jelentés:1980. december 15.                     
[179] 8-2-1429/81 Atomerőművi hegesztett szerkezetek és csővezetékek 

   anyagai, hegesztő-anyagai, szerkezetgyártási és vizsgálati 

   feltételei. Megrendelő: KGM Iparfejlesztési Főosztály.  
   (Y-16 618/80)  Témavezető: Dr. Szunyogh László.   

[180]   8-2-1467/81 Ötvözetlen acél varratok viselkedése 20…350 C°  

   hőmérséklettartományban (EB 11, EB12, ER 11, ER 21, 
   FB 106+F2, 108+F2, VIH 2). Megrendelő: CHEMIMAS. 

   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1981.szeptember 30. 
[181] 8-3-5470/80 Nyugati Pályaudvar mélyállomás és vonalszakasz  

   ideiglenes szellőzése. Megrendelő: UVATERV. Kidolgozta: 
   Fehérvári Attila. Jelentés:1980.                                          

[182] 8-2-1489/81 A hazai hegesztőelektródák fejlesztésére és minőség- 

   biztosítására irányuló K + F tevékenység. Megrendelő: 

   KGM. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[183] 8-2-1632/3/81–8: Akusztikus emissziós vizsgálatok nyomástartó  

   szerkezetekben lévő hibák azonosítására primerköri 

   nyomástartó rendszer  vizsgálatának megbízható  

   értékelése céljából. (OKKFT A/11 – 4.4. Projekt).  

   4.4.1,  4.4.2,  4.4.3:  Négycsatornás AE  berendezés  
   kifejlesztése és alapvizsgálatok   elvégzése különböző  
   tartályszerkezeteken. 1982. február  

   4.4.4:  Törésmechanikai próbatestek akusztikus emissziója. 

   Első jelentés. 1982. február    

4.4.5: Tartályszerkezetek akusztikus emissziója. Első 

 jelentés. 1983. október    
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4.4.6, 4.4.9: Törésmechanikai próbatestek akusztikus 

emiszsziója. Második jelentés. 1984. február  
4.4.7:  Instrumentális bázis kiépítése sokcsatornás AE 

 vizsgálatok előkészítésére. 1982. november  
4.4.8,  4.4.12: Tartályszerkezetek akusztikus emissziója. 

 Második jelentés. 1985.december   
4.4.10: Nukleáris szerkezeti anyagok akusztikus 

 emissziós aktivitása. 1985.december   
4.4.11: Atomerőművek üzemelés alatti akusztikus emissziós 

 vizsgálatának helyzete. Felmérő tanulmány. 1985. február  
4.4.13:  Akusztikus emissziós eszközfejlesztés és 

 vizsgálattechnikai eredmények atomerőművi alkalmazásra. 

 1985.dec.       
 A téma részét képezi az OKKFT A/11 program 4. alprogram 
 4. projektnek. 

 [184] 8-3-5690/80 Szakvélemény Carbofil 1 huzallal hegesztett tartályok 

   atomerőművi alkalmazhatóságáról. Megrendelő:  
   VEGYÉPSZER. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés:1980.  

[185] ?  Hajóregiszteri minősítések 
[186] 8-3-5715/80 Szakvélemény ESAB OK 61.65 (CrNiTi 18/10) elektródák 

   és szénacél elektródák (Carbofil 1, és VIH-2 huzalok, 

   valamint EB 11 és EB 12 elektródák) atomerőművi  

   alkalmazhatóságáról. Megrendelő: VEGYÉPSZER.  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[187] 8-3-5966/81 EB 11 és EB 12 elektródák diffúzióképes hidrogén-  

   tartalmának meghatározása és Lehigh-próbája.  

   Megrendelő: CSMF Móri Gyára. Témavezető: Udvardi  
   Tibor. Jelentés: 1981. július 31.                 

[188] 8-3-6109/81 Elektróda repedésvizsgálata. Megrendelő: CSMF Móri 

   Gyára.                                                                             
[189] 8-3-6163/81 F 1 és F 2 típusú, fedettívű huzalok vizsgálata.  

   Megrendelő: SKÜ. Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. 

   Jelentés:1981. júl.27.                            
[190] 8-3-6601/82 Gáztároló gömbtartályok vizsgálata.    

   Megrendelő: DKV                 
[191] ?  Ötvözetlen acél hegesztőanyagok minősítése   

   atomerőművi alkalmazásra. Megrendelő: Ápr. 4 GM.

   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés:1983. december 15.  
[192] 09-05-1837/84 Fedőpor-huzal kombinációk atomerőművi minősítése. 

   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1984. március 10.  
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[193] 09-05-1489/84 Az IPM Y-16865/80 számú tárcaprogram fázisterve:  
1. Kézi ívhegesztő elektródák rendszerbe foglalása a 

szerződés 3.5. pont teljesítésére Kidolgozta: Fehérvári 

Attila. Jelentés: 1981.szeptember 30. 
2. Kristályosodási repedésérzékenység vizsgáló 

módszereinek tökéletesítésére a szerződés 3.2. pont 

teljesítésére (1984.03.30. és 1984.08.30.) 
3. III. regiszteri fokozatú rutilos elektródák kifejlesztése a 

szerződés 3.5. pont teljesítésére Vizsgálatot végezte: 

Udvardi Tibor Jelentés: 1984.november 30. 
4. Üzemi gyártású cellulóz elektródák minőségének 

megállapítása a szerződés 3.3. pont teljesítésére 

Vizsgálatot végezte: Udvardi Tibor. Jelentés: 1984. 

szeptember 30. 
5. Ötvözött kísérleti elektródák füstképződésének 

vizsgálata a szerződés 3.6. pont teljesítésére. Vizsgálatot 

végezte: Udvardi Tibor Jelentés: 1984.május 30.  
 [194] ?  A téma keretében elvégeztük az „F1 és F2 fedettívű huzalok 

   vizsgálatát AN 348 A, FB 106 és FB 108 fedőporral”. Az 
   eredményeket átadtuk az SKÜ számára. A vizsgálatokat 
   végezte: Udvardi Tibor. Jelentés: 1981. július 27.         
[195] 09-05-1788/83 Atomerőművi gőzfejlesztők varratainak mechanikai és 

   törésmechanikai vizsgálata. Megrendelő: PAV. Kidolgozta: 

   Fehérvári Attila. Jelentés: 1984. január 31.  

[196] 09-05-1837/84 ? 

1985-1986   VASKUT Hegesztési Osztály     

   osztályvezető: Dr. Rittinger János    

[197] 09-111-1906/86 Hegesztett kötések anyagjellemzőinek feldolgozása  

    adatlapokon. Megrendelő: KOGÉPTERV K + F Iroda.  
1. Szabványos anyagjellemzők      

Hegesztési ömledék tulajdonságai.         

I. kötet. SMAW ömledék tulajdonságok. Kidolgozta: 

Fehérvári Attila. Jelentés: 1986. december  
Hegesztett kötések tulajdonságai.         

I. kötet. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1987. április 

2.Törésmechanikai anyagjellemzők Kidolgozta: Fehérvári 

Attila. Jelentés: 1987. április 
[198] 09-111-2000/86 Gőzfejlesztő diagnosztikai rendszer kidolgozásának  

   előkészítésére végzendő törésmechanikai vizsgálatok. 
   Megrendelő: PAV. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1987. június 30. 
[199] 09-111-2018/86III. regiszteri fokozatú, rutilos elektródák kifejlesztésére.  

    (Ti és TiB ötvözés). Megrendelő: CSMF Móri Gyára.  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1986. december 
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[200] 09-111-2090/86 Erőművi gázturbina lapátok anyagának törésmechanikai  

    vizsgálata. Megrendelő: ERBE. Kidolgozta: Fehérvári Attila.  
[201] 09-115-9013/86 SKÜ-OKÜ-VASKUT szerződés a védőgázos huzalok  

   minőségének javítására. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

[202] 09-115-9046/86KÁF vizsgálatok. Megrendelő: CSMF. A vizsgálatokat 

   végezte: Fehérvári Attila 
[203] SKK 3/86 3 CT próbatest befogó. Gyártotta: VASKUT. Tervezte és 

   gyártását irányította: Fehérvári Attila 

1987-1989   Hegesztési Osztály     

   osztályvezető: Dr. Szunyogh László    

[204] 09-111-2000/87 A Paksi Atomerőmű építéséhez, az üzemeltetés   

   anyagvizsgálati és karbantartási feladatához  kapcsolódó 

   vezető tudományos intézményi feladatai (keretszerződés).  

Témavetető: Dr. Szunyogh László 
[205] 09-111-2058/87 Ötvözetlen szerkezeti acélok és hegesztett kötéseik  

   tulajdonságainak változása a hőmérséklet   

   függvényében. Megrendelő: PAV. Kidolgozta: Fehérvári  

   Attila. 
[206] 09-111-2064/87 Program kidolgozása és próbatestek előkészítése a  

   VVER 440 típusú blokkok gőzfejlesztőinek vizsgálatára.  

   Megrendelő: PAV. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[207] 09-111-2075/87 Az olajipar atmoszférikus tartályainak élettartama.  

   Megrendelő: OKGT. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[208] ?  Szakvélemény a III. Blokk 2. számú gőzfejlesztő UH  

   vizsgálataival kapcsolatban. Jelentés: 1983.auguszts 26.          

   Kidolgozta: Fehérvári Attila 
[209] 09-111-2079/88 Síkbeli hibák terjedésének és veszélyességének  

   vizsgálata a VVER 440 típusú blokkok gőzfejlesztőinek 

   varrataiban. Megrendelő: PAV. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. 
[210] 09-111-2090/87 Erőművi gázturbina lapátok anyagának törés-  

   mechanikai vizsgálata. Megrendelő: ERBE  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[211] 09-111-2092/87 Feszültség- és elmozdulás mérés a Dunai Hőerőmű  

   Vállalat 215 MW -os gőzturbinája alsó átömlővezetékén.  

   Megrendelő: VEIKI. Kidolgozta: Fehérvári Attila. 
[212] 09-111-2095/87 A reaktortartály ellenőrzésével kapcsolatos szakértői  

   tevékenység. Megrendelő: PAV. Szakértő: Fehérvári Attila. 
[213] 09-115-9565/87 Páncéllemez vizsgálatok. Megrendelő: KFKI.   

   Vizsgálatot végezte: Fehérvári Attila. Jelentés: 1988.  
[214] 71-11-024-6 PAV 2. blokk nyomáspróbája során végzett nyúlásmérő 

   bélyeges mérések (reaktor csonk mellett). Megrendelő: 

   PAV. Kidolgozta: Dr. Tóth Károly. Jelentés: 1988. november 

[215] ?  Acélok atomerőművi minősítése. Megrendelő: PAV.  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1988. december 
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[216] 71-11-025-7 Atomerőművi, hegesztett berendezések acéljai és   

   hegesztett kötései tulajdonságainak változása a  

   hőmérséklet függvényében.  Megrendelő: PAV.  
Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1988. november 

[217] 71-11-028-7 Az olajipar atmoszférikus tárolótartályainak élettartama.  
    Megrendelő: OKGT. Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 

   1988. május 28. 
[218] ?  Szakvélemény az I. blokk gőzfejlesztőinek károsodásával  

   kapcsolatban. Megrendelő: PAV. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1988. május 30. 
[219] 71-11-029-7 Program kidolgozása a VVER 440 típusú blokkok  

    gőzfejlesztőinek vizsgálatára.  Megrendelő: PAV.  
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1988. június 24. 

[220] 71-41-075-9 PAV 3. blokk nyomáspróbája során végzett nyúlásmérő 

   bélyeges mérések (reaktor csonk mellett). Megrendelő: 

   PAV. Kidolgozta: Dr. Tóth Károly. Jelentés: 1989.  
   szeptember 
[221] 71-41-075-9 PAV 2. blokk nyomáspróbája során végzett nyúlásmérő 

   bélyeges mérések (reaktor csonk mellett). Megrendelő: 

   PAV. Kidolgozta: Dr. Tóth Károly. Jelentés: 1989.  
   október 30. 
[222] ?  Kísérleti elektródák diffúzióképes hidrogén-tartalma. 
   Megrendelő: CSMF Móri Gyára. Kidolgozta: Fehérvári 

   Attila. Jelentés: 1988. június 24. 
[224] ?  Szakvélemény a III. blokk 2.sz. gőzfejlesztőjének UH 

   vizsgálati eredményeivel kapcsolatban. Megrendelő: PAV. 

   Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1988. augusztus 26. 
[223] 71-11-089-8 Korszerű, mikro-ötvözött, növelt folyáshatárú, szerkezeti 

   acélok kohászati, gépipari kutatás-fejlesztési feladatai. 
   Megrendelő: BKG. Témavezető: Fehérvári Attila. 
   A téma részét képezi az IpM T-7 programnak. 

1989-1992  Hegesztési és Anyagvizsgálati Osztály   

   osztályvezető: Fehérvári Attila    

[224] ?  Lemezek és hegesztett kötéseik törésmechanikai és  

   rugalmasságtani anyagjellemzőinek vizsgálata.  
   Megrendelő: Budapesti Kőolajipari Gépgyár. Kidolgozta: 
   Fehérvári Attila, Pilc Erzsébet, Gál Ilona. Jelentés: 1991. 

   június   
[225] 71-11-115-9 Síkbeli hibák terjedésének és veszélyességének  

   vizsgálata a VVER 440 típusú blokkok gőzfejlesztőinek 

   bevont elektródával hegesztett  
   varrataiban. Témavezető: Fehérvári Attila. Jelentés: 1990. 

   január        
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[226] 71-11-123-9 Nagyszilárdságú elektródák fejlesztése. Megrendelő:  
   Csepel Művek Fém-mű. Kidolgozta: Fehérvári Attila.  
   Jelentés: 1990. december 27.              
[227] ?  Kísérleti elektródák diffúzióképes hidrogéntartalma. 
   Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

[228] 71-21-037-8 Kísérleti elektródák (csökkentett H-tartalmú  EB12) 

diffúzióképes hidrogéntartalmának meghatározása. 
Megrendelő: CsMF Mór). Kidolgozta: Fehérvári Attila. 

Jelentés: 1988. november 
[229] 71-41-071-9 Kísérleti fedőpor-huzal kombinációkkal hegesztett  

   ömledék vizsgálata. Megrendelő: CSMF Móri Gyára.  
Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1989. február 8. 

[230] 71-41-082-9 A reaktortartály ellenőrzésével kapcsolatos szakértői  

    tevékenység. Megrendelő: PAV. Szakértő: Fehérvári Attila. 
[231] 71-41-088-9 Mo és CrMo elektródák vizsgálata (füstemisszió,  
    diffúzióképes hidrogéntartalom). Megrendelő: ERŐKAR.  

Kidolgozta: Fehérvári Attila. Jelentés: 1990. január 15.   
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7.3. Melléklet 
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1991-1992: A VASKUT válságkezelése. 

1. Fiumei Attila vezérigazgató megkísérli a Varsói Szerződés megszűnése 

(1991. július) miatt feleslegessé vált mágnesüzem eladását. Az eladás meghi-

úsul, a felvett bankhitel törlesztése kilátástalanná válik. 1992-ben Fiumei At-
tila távozik a VASKUT éléről.  

2. Elrendelik a VASKUT felszámolását. A vezérigazgatói feladatokat a felszá-

molás idejére Dr. Szunyogh László veszi át.  
3. A VASKUT műszaki igazgatója (Fehérvári Attila) dolgozói kivásárlásra tesz 

javaslatot, amelyre a végkielégítés fedezetet ad. A dolgozók azonban nem 
akarják a végkielégítésüket kivásárlásra fordítani, ezért Fehérvári Attila saját 

cég alapítását határozza el a nyereséges hegesztési és anyagvizsgálati K+F 

tevékenység folytatása, és az ehhez szükséges munkahelyek és eszközök 

megmentése céljából. 
  
1993-1996: A WELMAT megalakulása, kezdeti (sikeres) tevékenysége.  

1. 1993-ban megtörtént a WELMAT Hegesztési és Anyagvizsgálati Intézet kft 

cégbírósági bejegyzése.  
2. A WELMAT a PAV által nyújtott hitelből megvásárolta a VASKUT Hegesz-

tési Osztály, Anyagvizsgálati Osztály, Hőkezelési Osztály és Forgácsoló Mű-

hely eszközeit. 
3. A WELMAT állományba vette a VASKUT érintett osztályainak munka nél-

kül maradt dolgozóit. 
4. A WELMAT tevékenységéhez bútorokat vásárolt a VASKUT felszámolójá-

tól, majd megvásárolja a VASKUT és a FÉMKUT könyvtárát. (az ország leg-

nagyobb szakirányú könyvtárát). 
5. A WELMAT átvette a VASKUT-PAV szerződéseket, és további szerződése-

ket kötött, amelyek teljesítésére új munkatársakat is foglalkoztatott. 
6. A WELMAT bérbe vette a megvásárolt eszközeinek területétét a VASKUT 

felszámolójától (INNOTECH kft, Dr. Pálmai Zoltán), és megkezdte műszaki-
gazdasági tevékenységét. Megbízásainak feltételeit és teljesítését – fennállása 

alatt – többszáz munkaszámon tartotta nyilván.  
7. A WELMAT tervezte tevékenységi területének megvásárlását, amelyhez 

bankhitelt is szerzett (INTEREURÓPA). Az utolsó liciten (1996) azonban – 
a miniszterelnök, Orbán Viktor rendelete értelmében – az állam is részt vett. 
Megvásárolta a VASKUT 1996-ig nem privatizált területét és épületét, majd 
átadta azokat az INNOSTART nonprofit kft (Dr. Lippényi Tivadar) számára, 

hogy inkubátorként működjön új kisvállalkozások támogatására.  
 
1996-2003: A WELMAT működése az INNOSTART területén. 

1. Az INNOSTART a területén működő vállalatokkal bérleti szerződéseket kö-

tött az INNOTECH által korábban megállapított áron. Ez rendkívül kedvező 

volt. A WELMAT 3 millió Forint éves bérleti díjat fizetett a tulajdonában 

lévő, 1000 m2 területű műhelyekért és irodákért. Eredményes gazdálkodása 

révén visszafizette a PAV kölcsönét. Nyereségének nagyrészét a cég fejlesz-

tésére fordította.  
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2. A WELMAT munkahelyek és szolgáltatási bázis létrehozására szerveződött. 
Feladatát 11 évig sikeresen ellátta, de a hazai nagyvállalatok felszámolása 

miatt visszaesett az igény a tevékenységére. Költségei viszont növekedtek a 

bérleti díjak fokozatos növelése miatt (2003-ban évi 13 millió 750 ezer Fo-

rint). A dolgozók nyugdíjjárulékának befizetése, és a bérleti díjak megfizetése 

után az adót csak részben tudtuk befizetni. Az adótartozás miatt az ÁVRT 

felszámolási eljárást indított a WELMAT ellen, melynek első lépéseként a 

számlán lévő forgótőkémet (2 millió 300 ezer Forint) elvonta. 
 
2003-2005: A WELMAT válságkezelése. 

Kérésemre az AVRT moratóriumot adott a fennmaradó adótartozás megfizetésére. 

Ennek érdekében szerződést kötöttem a Ganz Holding vállalattal (Fitos Zoltán vezér-

igazgató) a következő feltételek mellett: 
1. A WELMAT eszközei a GANZ tulajdonába mennek át, amely azokat másfél 

hónapon belül elszállítja és telepíti saját épületei egyikében. 
2. A GANZ átveszi a WELMAT dolgozóit, megfizeti a WELMAT adótartozását 

és az eszközök elszállításáig fizeti a bérleti díjat. 
3. A WELMAT megtartja a céget, irodáját, és végzi a laboratórium működteté-

sét, amelyért a nyereség 50 % -a illeti meg. (A laboratórium gazdaságos mű-

ködését – a külső szerződések mellett – a Holding 17 vállalatának nyújtott 

"belső" szolgáltatástól reméltük). 
 
2003-ban megkezdődött a WELMAT eszközök elszállítása, azonban másfél hónap 

helyett két évig tartott. Közben az Energetikai Gépgyár és a Motorgyár kivételével a 

Holding elvesztette vállalatainak és területének egy részét. A WELMAT eszközöket 

nem telepítette, azok – a hegesztőanyagokkal együtt –nagyrészben tönkre mentek. A 
hegesztőgépeket a termelésbe integrálták. Eközben a WELMAT-nak bevétele nem 
keletkezett, viszont az eszközök eladása miatt 4 millió Ft ÁFA- t kellett fizetnie. Ezt 
a köztartozást a Fehérvári Attila által befizetett tagi hitelből egyenlítette ki. Ezzel a 
válságkezelés miatti személyes veszteségem 6 millió 300 ezer Forintra emelkedett. 
 
A WELMAT tevékenysége az eszközök elszállítása miatt ellehetetlenült, de szerző-

dése értelmében a bérelt irodáját fenn kellett tartania. Mivel – a GANZ köztartozása 

miatt – reménye sem volt a szerződésben rögzített jogainak érvényesítésére, felszá-

molást kért saját maga ellen. A kirendelt felszámoló a Seratus Vagyonkezelő Rt. (Dr. 
Krizsa Rozália) értékesítette a WELMAT irodájának eszközeit és a Fehérvári Attila 

tulajdonában lévő, értékes koloniálbútorokat saját érdekkörében. A befolyt összegből 

fedezte a felszámolás költségeit és kiegyenlítette az INNOSTART bérleti díj követe-

lését. A felszámolás 2005-ben befejeződött, ezzel a WELMAT károkozás nélkül meg-
szűnt. 
 
1993-2005: Egy sikeresnek induló, hosszú ideig hatékony, de a politikai változá-

sok miatt tönkrement vállalkozás tizenhárom éves mérlege. 

Az eszközök eladásával és a felszámolással elvesztettem legfőbb materiális tulajdo-
nomat, a WELMAT laboratóriumait, műhelyeit és irodáit, amelyekért – a számomra 

fontos, tudományos ambíciókat félre téve – nagyon sokat dolgoztam. 
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Járulékos veszteség ért azért, mert saját fizetésemet – a vállalati költségek csökkentése 

miatt – minimális szinten állapítottam meg. Ennek következtében szerény nyugellá-

tást kapok, hiszen annak megállapítása a nyugdíjazásom előtti néhány év jövedelme 

alapján történt. További veszteség a befizetett tagi hitel, és a felszámolás idején kiesett 
munkabérem.  
 
A WELMAT „kaland” szellemi veszteséggel is járt. A rendszerváltás után ugyanis az 
Akadémia felkérte a VASKUT két vezető munkatársát, Fehérvári Attilát és Dr. Verő 

Balázst, hogy az MTA doktora cím elnyerése érdekében nyújtsák be munkásságuk 
tézisszerű összefoglalását. Balázs élt a lehetőséggel, nekem viszont minden időmet 

lekötötte a WELMAT szervezése. Ezzel elveszett az utolsó lehetőségem arra, hogy 

Magyarországon a tudósok közé kerüljek (amire egész életemben vágytam, de egyéb 

feladataim miatt nem jutott rá időm). Ezt érzem a 2005-ben bekövetkező teljes össze-

omlás előtti legnagyobb veszteségemnek. 
 
2005: A totális káosz. 

A WELMAT hanyatlását személyes tragédiám kísérte végig. Feleségemmel 1998 óta 
küzdöttünk egy halálos kór (karcinóma) ellen, miközben a WELMAT ügyeit – köztük 

különböző, indokolatlan feljelentések miatti bírósági procedúrákat – is intéznem kel-

lett.  
 
Hét év elkeseredett küzdelem után elveszítettem imádott páromat, amivel korábbi éle-

tem összeomlott. A fájdalom olyan nagy volt, hogy materiális és szellemi vesztesé-

geim nem érdekeltek. Évek teltek el, mire talpra tudtam állni. Özvegységem alatt is 
átéltem örömteli eseményeket, azonban soha többé nem voltam felhőtlenül boldog.  
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7.4. Melléklet 
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Jelentősebb műszaki és gazdasági eredménnyel záruló munkák  
az első években:  
Erőművi fő-gőzvezeték csőívek vizsgálata.                           
Nikkel bázisú elektródák alkalmazása olajipari készülékek javításánál.              
Részvétel az atomerőművi fő-keringtető szivattyú működését áramkimaradás esetén 

biztosító diesel motorok (18 PA 4-185-VG) törésének vizsgálatában. 

Szakvélemény kidolgozása       
 salétromsav tároló tartályok (01 WX09 B 001) átalakítására,      
 martenzites krómacél tárcsák hőkezelésének és korróziójának kapcsolatára, 

Oknyomozó vizsgálat              
 armatúra orsó (10 TH80 S201) törésére,   
 nagyteljesítményű csavarkompresszor (Linde) tönkremenetelére,  
 ammónia bontócsövek repedésére (Péti Nitrogénművek).  

Technológia kidolgozása        
 NÁ 273 x 20 méretű, ausztenites acélcsövek automatikus keskenyrés  
 hegesztéséhez,         
 220 MW generátorok hűtővíz elosztó kollektorának gyártásához,  
 reaktortartály átrakószerkezet 42 CrMo 4 anyagú emelőszárnyak  
 hőkezeléséhez,        
 magnézium- és rézötvözetek hegesztésére (Magnex),    
 folyatószerszámok keményforrasztására (Bekomold),    
 PAV reaktorában kiégett fűtőelem tárolócsövek hegesztéséhez.                   

Etalon kifejlesztése a reaktortartály csonkok ultrahang vizsgálatához.                                                                                          
Épület acélszerkezetek nyúlásmérő bélyeges statikai ellenőrzése (Biotech).        
Vasúti vonóhorgok terhelésvizsgálata 100 tonnás hidraulikus gépen.   

Néhány kutatási háttérmunkát is igénylő megbízás: 
Algyői gázfeldolgozó üzem hidegüzemi készülékeinek vizsgálata. K-005-94 
Megrendelő: MOL Rt. Kutatás-termelési Ágazat. Szolnok.      
Kidolgozta: Fehérvári Attila.         
Első adatfeldolgozás: 1994. március. (Terjedelem: 36 oldal).                
Zárójelentés: 1995. május (Terjedelem: 118 oldal). 

Gyakorlási és ellenőrzési módszerek reaktortartály felülvizsgálatához. K-009-2 
Megrendelő: PA Rt.           
Kidolgozta: Fehérvári Attila.               
Jelentés: 1995. november. (Terjedelem: 125 oldal). 
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Turbina fő-gőzvezeték csőívek szilárdsági vizsgálata.                
Megrendelő: PA Rt.           
Kidolgozta: Farkas Jenő, Fehérvári Attila, Dr. Szunyogh László               
Zárójelentés: 1997. március.         

1. kötet: szakvélemény (terjedelem: 118 oldal)          
2. kötet: I.sz. melléklet: A csőívek anyagának vizsgálati   
 eredményei (terjedelem: 20 oldal) II. sz. melléklet: A csőívek   
 geometriájának  vizsgálati eredményei (terjedelem: 49 oldal).  
 III.sz. melléklet: Alkalmazott módszerrel számított feszültségek  
 40 RA 05 cső-ív beszállított állapotban (terjedelem: 16 oldal)   
 3. kötet: IV.sz. melléklet: A csőívek nyúlásmérő bélyeges vizsgálati  
 eredményei beszállított  állapotban (terjedelem: 39 oldal).  
 V.sz. melléklet: A csőíven mért feszültségek összehasonlítása a   
 számított feszültséggel beszállított állapotban (terjedelem: 41 oldal)  
 4. kötet: VI.sz. melléklet: Nyúlásmérő bélyeges  vizsgálati   
 eredmények 31 RA 11 cső-ív, alakítás után (terjedelem: 28 oldal). 
 VII.sz. melléklet: Mért feszültségek összehasonlítása a számított  
 feszültségekkel  31 RA 11 cső-ív, alakítás után (terjedelem: 25 oldal) 
 VIII.sz. melléklet: Műhibák kinyílása üzemi nyomásig 31 RA 11  
 (terjedelem: 31 oldal). IX.sz. melléklet: nyúlásmérő bélyeges   
 vizsgálati eredmények 31 RA 11 cső-ív (terjedelem: 22 oldal).    

Atomerőmű biztonságos üzemelésének anyagtechnológiai és anyagvizsgálati 

feladatai (001-1999)        
 4.1. készenléti vizsgálatok       
 4.2. BME eszközpark működtetése     
 4.3. számítógépi anyag-adatbank kidolgozása     
 Megrendelő: PART, Takács Gyula.                                                  

Megbízások 2000. évben 
002-2000 501-3361-000 rajz-számú légrugó keret vizsgálat.   
  Megrendelő: NABI, Kállai Endre.                               
003-2000 ASTM A 182/A szerint gyártott, F 316 kovácsolt rúd   
  szakító-, ütő-, és keménységvizsgálata.     
  Megrendelő: VASKO kft. Dr. Sárvári István.                     
004-2000 Törő csapszeg nyíróvizsgálat.     
  Megrendelő: Ruzsa László, Gyál.                                          
005-2000        Kosarasszem terhelésvizsgálata.    
  Megrendelő: HOFEKA, Hoffman István.                                        
006-2000 Feszítőelem terhelésvizsgálata.     
  Megrendelő: ELMÜ Szolgáltató kft. (Gödöllő)                   
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007-2000 Akusztikus emissziós próbamérések.    
  Megrendelő: BAY-ATI, Dr. Verő Balázs.                            
008-2000 Nyomóvizsgálatok végzése, tanúsítása.    
  Megrendelő: Műanyag Kutató Fejlesztő kft.                  
009-2000 Törő csapszeg nyíróvizsgálat.     
  Megrendelő: Ruzsa László, Gyál.                          
010-2000      Feszítőfülek fárasztó vizsgálata.     
  Megrendelő: ELMÜ Szolgáltató kft. Kőszegi József.                   
011-2000      Szakító-, és ütőpróbatestek készítése és vizsgálata.                                                

             Megrendelő: ÉMI, Dr. Imre Lajos.                   
013-2000 M64 gyűrű csavar terhelés vizsgálata.    
  Megrendelő: ABB, Szántó Kálmán.                                                 
014-2000 Keménységmérés.       
  Megrendelő: BAY-ATI, Dr. Verő Balázs.                                       
015-2000 Keménységmérés.       
  Megrendelő: BAY-ATI, Dr. Verő Balázs.                                       
016-2000 Szakító próbatest vizsgálata.      
  Megrendelő: BAY-ATI, Dr. Verő Balázs.                                       
017-2000 Csavarok szakító vizsgálata és keménységmérése.  
  Megrendelő: Görög és tsa.                                                               

018-2000 87019 dinamométer gyűrűs fárasztása.    
  Megrendelő: Innovációs és Sz. kft.                                                  
019-2000 843. sz. dinamométer gyűrű fárasztása.    
  Megrendelő: Innovációs és Sz. kft.                   
020-2000 851. sz. dinamométer gyűrű fárasztása.    
  Megrendelő: Innovációs és Sz. kft.                   
021-2000 Vonóhorog terhelés vizsgálata     
  Megrendelő: MÁV Vagon, Varga Pál.                    
022-2000 50 mm átmérőjű F6A (ASTM A 182) kovácsolt rúd   
  szakító-, ütő-, és keménységvizsgálata.     
  Megrendelő: VASKO kft. Dr. Sárvári István.                  
023-2000 M22x370 méretű, 10,9 anyagú csavarok vizsgálata.   
  Megrendelő: Görög és Tsa.                    
024-2000 Törőcsapszeg vizsgálata.      
  Megrendelő: Ruzsa László, Gyál.                   
026-2000 Kovácsolt rúd, saválló öntvény vizsgálatai.    
  Megrendelő: VASKO kft. Dr. Sárvári István.                  
027-2000 Bortároló tartály anyagának és hegesztési varratának vizsgálata. 
  Megrendelő: DANUBIANA, Domonkos Mária.                    
027/1-2000 Kísérleti hőkezelés laborkemencében, szakító próbatestek készítése 

  és vizsgálata, keménységmérés, mágneses repedésvizsgálat. 
  Megrendelő: VEGYÉPSZER, Paks                            
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028-2000 Heveder szakító vizsgálat.     
  Megrendelő: KAPOSPLASZT, Szilvási József.                  
029-2000 Vonóhorog terhelés vizsgálata     
  Megrendelő: MÁV Vagon, Varga Pál.                    
030-2000 3 db. UH vizsgálati etalon gyártás.    
  Megrendelő: ERŐKAR, Dr. Rittinger János.                                   
031-2000 Szakvélemény megrendelés.     
  Megrendelő: BAY-ATI, Dr. Verő Balázs.                                       
032-2000 Lucryl Makrolon búra törésvizsgálata.    
  Megrendelő: HOFEKA, Krisztiánszki János.                                  

033-2000 W4340 A-032-033-034 rajzszámú szerkezet hegesztése és  
  feszültségmentesítése 600-650 C⁰ hőmérsékleten.  
  Megrendelő: BEKOMOLD, Szilágyi János.                                    
034-2000 HL 3257 sz. kúposbúra törésvizsgálata.    
  Megrendelő: HOFEKA, Krisztiánszki János.                                  
035-2000 Hőkezelés és anyagvizsgálat.     
  VEGYÉPSZER, Rönkös Tamás.                                                     

036-2000 X20Cr13 (DIN 17440) WNr 1.4021 szerinti, 25x25 mm  
  keresztmetszetű rúd vizsgálata.     
  Megrendelő: VASKO, Potyondi József.                   
037-2000 Gyűrű gyártása éremveréshez, éremverési kísérletek.  
  Megrendelő: Pannonproof kft. Bácskai Endre.                                
038-2000 Öt különböző, polipropilén heveder szakító vizsgálata.  
  Megrendelő: KAPOSPLASZT, Szilvási József.                             
039-2000 CH keret további fárasztóvizsgálatok.    
  Megrendelő: NABI, Kállai Endre.                                                   
040-2000 Mérések és ellenőrzések az ERŐKAR által megadott dokumentáció 

  és előírások szerint.      
  Megrendelő: ERŐKAR, Dr. Rittinger János.                                   
041-2000 38 mm átmérőjű A564 (ASTM A 630) különböző hőmérsékleten 

  megeresztett rudak vizsgálata.      
  Megrendelő: VASKO kft. Dr. Sárvári István.                                   

042-2000 20-41083 rajzszámú csőfal és 20-041081 rajzszámú csőtalp  
  hegesztése hegesztése.      
  Megrendelő: Ganz Energetikai Gépgyár, Udvardi Tibor.                
043-2000 20-41083 rajzszámú csőfal és 20-41081 rajzszámú csőtalp  
  hegesztése hegesztése. (261 db)     
  Megrendelő: Ganz Energetikai Gépgyár, Udvardi Tibor.              

044-2000 36 mm átmérőjű A530 (ASTM A 630) különböző hőmérsékleten 

  megeresztett rudak vizsgálata.      
  Megrendelő: VASKO kft. Dr. Sárvári István.                                  
045-2000 501-3361-000 rajzszámú légrugó keret fárasztó vizsgálata. 
  Megrendelő: NABI, Kállai Endre.                                                   
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046-2000 TVO 904 feszítőfül és grafitos öntvény szakító vizsgálata. 
  Megrendelő: HOFEKA, Krisztiánszki János.                                  
047-2000 3x3 db ütőpróbatest vizsgálata.            
  Megrendelő: ÉMI, Takács Sándor.                                                  
048-2000 20-41081 rajzszámú csőtalp hegesztése.    
  Megrendelő: Ganz Energetikai Gépgyár, Somosi Sándor.              

049-2000 Szakító- és ütővizsgálatok.     
  Megrendelő: VASKO kft.                                                                
050-2000 Készülékek tervezése és gyártása, csavarok szakítása, készülék  
  felszerelése.       
  Megrendelő: Madai csavar-, csapágy kft. Gyál.                              

051-2000 Keménységmérések, csavarok szakító vizsgálata.   
  Megrendelő: Görög és tsa.                                                               

052-2000 TVM168 fül szakító vizsgálata.     
  Megrendelő: HOFEKA, Krisztiánszki János.                                  
053-2000 3 db tárcsa alakú NCMo 6 próbatest hőkezelése.  
  Megrendelő: BAY-ATI.                                                                            
054-2000 Keménységmérések, csavarok szakító vizsgálata.   
  Megrendelő: Görög és tsa.                                                               

055-2000 KORNER 11-17/0774 lámpatest törésvizsgálata.  
  Megrendelő: HOFEKA, Wágenblatt Gyula.                                   
056-2000 0131301051 csővezetéki mintadarabok elemző vizsgálata. 
  Megrendelő: PA Rt. Takács Gyula    
  4.1. próbavételi és végrehajtási tervek kidolgozása (09.30). 
  4.2. roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése (09.30).         
  4.3. a minták és varratok geometriája (09.30)   
  4.4. kopás, korrózió, repedések, lyukadások feltárása (09.30)   
  4.5. különböző övezetek vegyelemzése (10.30)   
  4.6. mechanikai tulajdonságok meghatározása (10.30)  
  4.7. anyagok állapotának meghatározása (12.15)  
  4.8. az eredmények dokumentálása (12.15)     
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8. Melléklet 
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8.1. Az Intézet vezetői 

1949-1952 A Vas- és Fémipari Kutató Intézet igazgatója:  
  Dr. Gillemot László (1912-1977)   
  tanszékvezető egyetemi tanár 1949-1977   
  MTA levelező tag (1949) 

1952-1969 Fémipari Kutató Intézet igazgatója:    
  Dr. Gillemot László (1912-1977)   
  tanszékvezető egyetemi tanár 1949-1977   
  MTA rendes tag (1949) 

1952-1974 Vasipari Kutató Intézet igazgatója:   
  Dr. Verő József (1904-1985)     
  tanszékvezető egyetemi tanár 1949-1977   
  MTA rendes tag (1949) 

1974-1989 Vasipari Kutató Intézet igazgatója:   
  Dr. Horváth János      
  átszervezi az intézetet vállalattá, vezérigazgató lesz

  beruházások bankhitelből: mágnesüzem, ötvözetgyár 

1989-1991 Vasipari Kutató és Fejlesztő Vállalat vezérigazgatója: 

Fiumei Attila    
 válságkezelés: mágnesüzem sikertelen eladása 

1991-1993 VASKUT fa vezérigazgatója:    
 Dr. Szunyogh László     
 felszámoló megbízottja 
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8.2.  A VASKUT és a WELMAT  

hegesztéssel foglalkozó dolgozói: 
 
VASKUT Hegesztési Osztály munkatársai 1949-1961 között: 
 
osztályvezető:   Prof. Dr. Zorkóczy Béla, Molnár László 
titkárnő:   Bertalaniné 
kutatók:   Hajas Jenő, Kristóf, Pásztor, Flieger Nándor,  

   Gyenes József, Kopasz Lajos, Beck András, Dénes 

   Miklós, Béres Lajos, Szegedi Vargha József,  
   Hajagos Ferenc, Varga Oszkár, Barna Györgyné 

   (Kati), Szunyogh László, Györgyi Ferenc,  
   Ungvárszki Miklós, Kálmán György 

segéd erők:   Takácsné (laboráns), Megyesi Sándor (művezető), 

    Vaskó József (hegesztő), Dávid László    
 
VASKUT Hegesztési Osztály munkatársai 1962-1968 között:            
 
osztályvezető:   Molnár László  
tudományos tanácsadó:  Prof. Dr. Zorkóczy Béla 
titkárnő:   Bertalaniné, Könyves Béláné 
kutatók: Szegedi Vargha József, Hajagos Ferenc, Varga 

Oszkár, Barna Györgyné, Dr. Szunyogh László, 

Györgyi Ferenc, Ungvárszki Miklós, Dr. Kálmán 

György, Dr. Rittinger János, Fehérvári Attila 
             

segéd erők:   Takácsné (laboráns), Megyesi Sándor (művezető), 

    Vaskó József (hegesztő), Dávid László, Machalek 
    Ferenc 
 
Hegesztési Csoport munkatársai Acélmetallurgiai Osztályon 1969-1973 között:  
  
osztályvezetö:   Éles László      
csoportvezető:   Dr. Rittinger János 
titkárnő:   Könyves Béláné 
kutatók:   Fehérvári Attila, Tóth Károly, Udvardi Tibor 
segéd erők:   Takácsné (laboráns), Megyesi Sándor (művezető), 

    Vaskó József, Almássy Sándor (hegesztő), Dávid 

    László,  Machalek Ferenc,    
   
Hegesztési Csoport munkatársai Anyagvizsgálati Osztályon, 1969-1973 között:  
 
osztályvezetö:   Mester István, Dr. Szombatfalvi Árpád 
kutatók: Barna Györgyné (Kati), Dr. Szunyogh László, 

Ungvárszky Miklós, Dr. Kálmán György 
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VASKUT Hegesztési Osztály munkatársai 1973-1976 között: 
 
osztályvezetö:   Dr. Turi Aladár 
titkárnő:   Könyves Béláné, Takácsné Zsuzsa 
Hegeszthetőség csoport: csoportvezető: Dr. Rittinger János  
    kutatók: Tóth Károly, Kern Ferenc, Takács Gyula 
Hegesztőanyag csoport: csoportvezető:  Fehérvári Attila  

kutatók: Udvardi Tibor, Kern Olga, 

Schwarczenberger Pál 
Erősen ötvözött anyagok: csoportvezető: Dr. Szunyogh László 
kutatók:    Fogarassy László, György Miklós     
segéd erők:   Megyesi Sándor (művezető), Kovácsi István, 

 (technikus), Machalek Ferenc, Dávid László, Belecz 

 Benedek, Koltai László, Macsári Károly, Szabó 

 László, Szász Tibor,   
   
Porbeles huzal műhely:   Ungvárszky Miklós, Szegedi Géza, Tarnainé Tarján 

 Hedvig, Bodor Albert 
 
VASKUT Hegesztési Osztály munkatársai 1977-1984 között: 
 
osztályvezetö:   Dr. Szunyogh László 
titkárnő:   Takácsné Zsuzsa              
kutatók:   Dr. Rittinger János, Fehérvári Attila Tóth Károly, 

    Kern Ferenc, Takács Gyula Udvardi Tibor, Kern 
    Olga, Schwarczenberger Pál, Fogarassy László, 

    György Miklós  Deák Csaba, Takácsné Márkus  
    Enikő, Gál Ilona, Boross Péter, Szántó László,  
    György Miklós, Lepsényi Istvánné, Madár Pálné 

    (Éva), Pilc Erzsébet (AVI) 
 
1985-ben – az OKKFT A/11 témában elért tudományos és gazdasági eredmény 

elismeréseként – Dr. Rittinger János megbízást kapott a Hegesztési Osztály 

vezetésére. Egy éven belül az ERŐKAR Anyagvizsgáló Laboratóriumának 

vezetésére kérték fel, amelyet elfogadott. 1997-ben Dr. Szunyogh László 

visszakapta a Hegesztési Osztály vezetését, amelyet 1989-ig töltött be. 
 
1989-ben Fiumei Attila került a VASKUT élére, aki Fehérvári Attilára bízta a 

Hegesztési Osztály vezetését, majd megbízta az Anyagvizsgálati Osztály vezetésével 

is. Ettől kezdve a próbatesteket gyártó, forgácsoló műhely is az így létrejött, nagy 

személyi- és eszközállományú osztályhoz tartozott, amelynek vezetője műszaki 

igazgató lett. 
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WELMAT munkatársai (1993-2003) 
 
igazgató:   Fehérvári Attila,  
titkárnö:   Hornyák Szilvia, Trencsér Tiborné 
kutatók:   Pilc Erzsébet, Gál Ilona, és Farkas Jenő belső  
    munkatársak, továbbá Dr. Rittinger János,  
    Dr. Szunyogh László, Tarnai György, és Dr. Lovas 
    Jenő külső munkatársak  
segéd erők:   Tóth András (technikus), Nagy Géza (laborvezető),

    Almássy Sándor (hegesztő), Kakuszi János 
    (forgácsoló) belső munkatársak, továbbá Bartos 

   Zoltán és Nagy Péter NDT anyagvizsgáló) külső

    munkatársak.     
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8.3. A 3. Magyar Köztársaság története 
 
 

Egy-egy generáció életének alakulását, az átélhető tapasztalatokat, örömöket és 

bánatokat az egyént körbevevő körülmények igen nagymértékben befolyásolják. E 

tényezők alapvetően külsőkre és belsőkre oszthatók. A külsőket – kissé önkényesen – 
nemzetközire és hazaira bonthatjuk, a belsőket a családra, szűk személyes 

kapcsolatrendszerre vonatkoztathatjuk. Ez utóbbiról a könyv különböző részeiben 

már említést tettem. Noha életem történetének áttekintése kapcsán fellelhetők azon 

korszakok, amelyeknek tanúi lehettem. Ezeket generációm leegyszerűsítve így 

jellemezheti:  
• II. világháború,  
• Rákosi rendszer,  
• Kádár éra,  
• A „3. Magyar Köztársaság”. 

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy könyvem utolsó érdemi részében címszavakban 

és időrendi sorrendbe szedve összefoglaljam azon eseményeket, amelyek generációm 

át- és megélt az utolsóként említett időszakban, amely a WELMAT tevékenységének, 
majd Fehérvári Attila későbbi szakmai tevékenységének Magyarországi történelmi 

háttere. 
 

Politika, gazdaság, kultúra 

Délszláv háború, Jugoszlávia szétesése (párhuzamos történet).                 
(Magyarországot érintő, fontos nemzetközi események) 

1987.  szep.27. MDF megalakulása Lezsák Sándor kertjében (Lakitelek).            
1988.  márc.30. FIDESZ megalakulása az ELTE ménesi úti kollégiumában

 nov. 13. SZDSZ megalakulása a Jurta színházban.  
 máj.8.  Szerbia elnökévé választják Slobodan Miloševič-et.              
1989.  okt.7.  MSZP megalakulása Kongresszusi Központban (utódpárt) 

1990.  márc.15. Gorbacsov lesz a Szovjetunió elnöke   
 márc.20. Marosvásárhelyi vérengzés (Sütő András)  
 máj.23.  Megalakul Antall József kormánya (MDF-KDNP-FKgP)
 aug.2.  MDF-SZDSZ paktum: Göncz Árpád köztársasági elnök 
 okt.26.  Taxis blokád benzináremelés miatt                  
1991. febr.15.  Megalakul a Visegrádi Országok Együttműködése (V3) 
 jún.12.  Borisz Jelcin lesz Oroszország elnöke   
 jún.16.  Távozik Magyarországból az utolsó szovjet alakulat 
 jún.25.  Szlovénia és Horvátország bejelenti: kilép Jugoszláviából.

   Szlovénia 10 napos háború után független. Horvátország 

   viszont súlyos harcok színterévé válik, mert a jugoszláv 

   hadsereg beavatkozik a Horvátországi szerbek érdekében 

   (akik kikiáltották a Krajnai Köztársaságot).   
 jún.28.              Megszűnik a KGST    
 júl.1.  Megszűnik a Varsói Szerződés    
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 szept.8.  Macedónia kikiáltja függetlenségét.   
 nov.21.  Megkezdődik a termelés az első Magyarországi autógyárban

    Magyar Suzuki ZRt. (Esztergom)   
 dec.31.  Gorbacsov lemond, megszűnik a Szovjetunió (FÁK).               
1992. jan.15.  Horvátország nemzetközi elismerése.   
   Boszniában a szerbek kikiáltják a Boszniai Szerb  
   Köztársaságot.     
 febr.7.  Maastrichti szerződés: EU megalakulása.  
 márc.  Megkezdődik a termelés az Opel szentgotthardi gyárában.

 márc.1.  Bosznia-Hercegovina kikiáltja függetlenségét.   
 ápr.7.  A Boszniai Szerb Köztársaság elnöke: Radovan Karadžič 

   (1992.ápr.7.-1996. júl.19). A Jugoszláv Néphadsereg  
   támogatásával háborút indítottak az itt élő bosnyákok és 

   horvátok ellen: az embereket kikergetik házaikból, amiket 

   kifosztanak, lerombolnak, felgyújtanak.   
 ápr.27.  Szerbia és Montenegró megalakítja a Jugoszláv   
   Szövetségi Köztársaságot (Kis-Jugoszlávia).                   
1993.  jan.1.     Szétválik Szlovákia és Csehország (V4)   
 szept.4.  Horthy Miklós újratemetése Kenderesen. 
 dec.12.  Antall halála. Boross Péter kormányfő a választásig.      

1994. júl.15.  Megalakul Horn Gyula kormánya (MSZP-SZDSZ) 
 okt.12.  Győrben felavatják az Audi Hungária kft-t.               
1995. júl.  Etnikai tisztogatás: Radovan Karadžič tudomásával Radko 

   Mladič tábornok kivégeztet 8700 bosnyákot (srebrenicai 

   vérengzés).     
 aug.30.  Válaszul a NATO bombázza és rakétákkal lövi a szerb  
   állásokat: 30 ezer katonai és 30 ezer civil áldozat. 5 ezer 

   ENSZ békefenntartó katona bevonulása.  
 dec.14.  Párizsi békeszerződés. 60 ezer fős NATO haderő biztosítja a

   béke fenntartását. Hágai elfogatóparancs Radovan Karadžič 

   és Radko Mladič ellen. Bujkálni kényszerültek.             
1996. máj.6.  Ópusztaszeren felavatják a Nemzeti Kulturális Emlékpar

   és a Feszty körképet.     
 szept.16. Alapszerződés Romániával.                                            

1998. júl.8.  Megalakul Orbán Viktor kormánya (FIDESZ-FKgP-MDF). 
1999. jan.1.  Euro lesz az EU hivatalos pénzneme   
 márc.12. Magyar-, Cseh- és Lengyelország belép a NATO-ba.    
2000. márc.26. Vladimir Putyin lesz Oroszország elnöke.  
 aug.4.  Mádl Ferenc lesz a köztársasági elnök.   
 aug.22.  A nemzet színésze díj első átadása (12 tag).               
2001. ápr.1.  Slobodan Miloševič-et Belgrádban letartóztatják. A 
   Hágai Bíróság elítéli, 2006-ban meghal börtönében. 
 szept.11. Al Kaida terrortámadás, a WTC lerombolása.             
2002. márc.5.  Megnyit az új Nemzeti Színház. (Ember Tragédiája) 
 máj.27.  Megalakul Medgyessy Péter kormánya (MSZP-SZDSZ).
 jún.18.  Kiderül, hogy Medgyessy III/II-es ügynök volt.   



 

262 

 

 dec.1.  Medgyessy Románia nemzeti ünnepén (Erdély egyesülése 

   Romániával) fogadáson vesz részt Nastase román  
   miniszterelnökkel a budapesti Kempinski szállodában.  

2004. máj.1.  A V4 országok, a balti államok Szlovénia, Málta és Ciprus 

   az EU tagja lesz.     
 máj.6.  A nemzet sportolója díj első átadása (12 tag).  
 szept.29. Az SZDSZ-el kialakult ellenséges viszony miatt Medgyessy

   lemond, Gyurcsány Ferenc átveszi a kormányzást.        
2005. márc.14. Megnyit a Művészetek Palotája (MÜPA).  
 aug.5.  Sólyom László lesz a köztársasági elnök.  
 okt.27.  Hankook gumiabroncs gyár létesül Rácalmáson (Kóka)

 nov.22.  Hivatalba lép Angela Merkel német kancellár.               
2006.  ápr.23.  Hivatalba lép a 2. Gyurcsány kormány (MSZP-SZDSZ).
 máj.26.  Öszödi beszéd.      
 szept.18. MTV székház ostroma.     
 okt.23.  Kormányellenes tüntetések.    
 dec.9.  Puskás Ferenc temetése.  
2008. júl.21.  Elfogják Radovan Karadžič-ot. A Hágai Törvényszék  
   népírtásért életfogytig tartó börtönre ítéli.                                             

2009. ápr.14.  Konstruktív bizalmatlansági indítvány Gyurcsány ellen. 
 ápr.16.  Megalakul Bajnai Gordon válságkezelő kormánya (MSZP).  
 dec.31  Kivonják a hadrendből a MÍG 29-eseket.             
2010. ápr.11.  Az országgyűlési választáson az MDF Bokros Lajost  

   nevezte meg miniszterelnök jelöltnek. Sokak – köztük  
   jómagam – csalódottan távoznak az MDF-ből, amely az első 

   fordulóban elveszti a parlamentbe jutás lehetőségét. Dávid 

   Ibolya lemond, Herényi Károly lesz az ügyvezető elnök. 

   Dec.12.-én az MDF nevet vált: Jólét és Szabadság (JESZ).

 máj.29.  Megalakul a 2. Orbán kormány (FIDESZ-KDNP). 
 aug.6.  Schmitt Pál lesz a köztársasági elnök.    
 szept.1.  Megalakul a Terror Elhárítási Központ (TEK).  
 okt.4.  Ajkai vörösiszap katasztrófa.    
 okt.11.  Honvédelmi törvény módosítása: állami felügyelet alá  
   vonható a gazdasági szervek működése. Az állam átveszi a 

   MAL ZRt irányítását.     
 dec.17.  Montenegro az EU–tól tagjelölti státuszt kap.                

2011. máj.26.  Elfogják Radko Mladič-ot. A Hágai Törvényszék  
   népírtásér életfogytig tartó börtönre ítéli.                                              

okt.22.  Gyurcsány és követői kiválnak az MSZP-ből. Pártjuk: DK. 
2012.  jan.1.  Új alaptörvény lép hatályba.    
   Országunk megnevezése: Magyarország (Magyar  
   Köztársaság helyett), államformája: köztársaság.                                     
 márc.1.        Szerbia EU–tól  tagjelölti státuszt kap.    

 márc.29. Megkezdi a termelést a Mercedes-Benz Manifacturing  
   Hungary (Kecskemét).                       
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 ápr.2.  Lemond Schmitt Pál a plágiumbotrány miatt.  
 máj.10.  Áder János az új köztársasági elnök.               

2013. márc.4.  Matolcsi György lesz az MNB elnöke.   
 márc.13. Átadják a Papp László Budapest Sportarénát.  

2014. jan.14.  Orbán Viktor és Vladimir Putyin megállapodása a paksi 

   atomerőmű bővítéséről. Fővállalkozó: Roszatom. 
 ápr.6.  Hivatalba lép a 3. Orbán kormány (FIDESZ-KDNP).
 aug.10.  Felavatják a Groupama Arénát.    
 okt.12.  Önkormányzati választások: döntő kormánypárti győzelem. 

2015.  febr.6.  Orbán Viktor megnyirbálja az okos Simicska Lajos  
   veszélyesnek tűnő befolyását (O1G). 

2017. jan.20.  Veronai autóbusz baleset.   
 márc.4.  Párttá alakul a Momentum. Elnöke: Fekete Győr András.

 máj.8.  Újraválasztják Áder Jánost.                 
2018. ápr.8.  Hivatalba lép a 4. Orbán kormány (FIDESZ-KDNP). 

 okt.18.  Megállapodás BMW gyár építéséről Debrecenben. 
2019. nov.15.  Megnyílt a Puskás Aréna.     

   Nyitómérkőzés: Magyarország-Uruguay 
2020. márc.11. WHO bejelenti: világjárvány a Covid 19 fertőzés. 

 szept.6.  Hallgatók elfoglalják az SZFE épületét. 
    Macedónia elismerését Görögország névváltozáshoz kötötte. 

   Koszovót az albán többség egyoldalúan kiáltotta ki, a világ 

   országai egyetemlegesen nem ismerik el.  
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Névmutató 

A 

Alarik nyugati gót király 95 
Allen Paul 41 
Amstrong Louis 89 
Andrássy Gyula 66 
Andropov Juríj 58 
Anjou Károly Róbert 65, 87, 
Anjou Jadwiga 65 
Anjou Nagy Lajos 65, 66, 87, 
Anjou Nápolyi Johanna 87 
Antall József 81, 94 
Archimédesz Szürakuszai 88 
Árpádházi Szent Erzsébet 62 
Árpádházi II. András 62 
Artinger István 127 
Attlee Clement 61 
Augustus római császár 69 
Ávilai Szent Teréz 70 
 
B 

Babics Péter 85, 124 
Bach Johann Sebastian 62 
Bakos Levente 112 
Balassi Bálint 65 
Barna Györgyné 26 
Bartos Zoltán 94 
Báthory István 65 
Beck András 125 
Becker István 127 
Beethoven Ludvig van 77 
Belecz Benedek 86 
Béres Lajos 26 
Beríja Lavrentyíj 16 
Bertalaniné Erzsike 26 
Bodor Albert 86 
Bonaparte Napoleon 53 
Borbély Samu 20 
Borhy István 112 

Borman Martin 59 
Boross Péter 86 
Bourbon I. Ferenc 78 
Bourbon XIV. Lajos 80 
Bourbon XV. Lajos 77 
Bourbon XVI. Lajos 79 
Brenner András 98 
Brezsnyev Leonyid 28, 58 
Buray Zoltán 26 
Bourbon XV. Lajos 77 
Bourbon XVI. Lajos 79 
Brenner András 98, 127 
Brezsnyev Leonyid 28, 58, 119 
Brumovsky Milan 127 
Busch G. W. 119 
Buray Zoltán 26 
 
C 

Carbal Alvares 54 
Castro Fidel 22, 119 
Catullus Caius Valerius 96 
Chamberlain Neville 9 
Churchill Winston 14, 61 
Claudius római császár 69 
Clemanceau Georges 102  
Czerják 95 
Cziffra György 20 
Czinege Imre 67, 101, 117 
Czoboly Ernő 81, 84, 96 
Czottner Sándor 24 
 
CS 

Csernyenko Konsztantyin 64 
Csibiszova Válja 28 
Csontvári Kosztka Tivadar 88 
 
D 

da Gama Vasco 54 



 

265 

 

Daladier Edouard 9 
Dante Allighieri 95 
d'Arc Jeanne 53, 80 
Dareiosz I. Akhaimenida 82 
Dávid László 26, 86 
Dávid Ibolya 110 
De Lesseps Ferdinánd 108 
de Molay Jacques 53 
Deák Csaba 86 
Demszky Gábor 81 
Dénes Miklós 26 
Diaz Bartolomeo 54 
Dobránszky János 112 
Domanovszky Sándor 64, 127 
Domitianus római császár 69  
Donatello 74 
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Sor-

szám 

Tartalomjegyzék 
(a kérdések sorrendje) 

Ol-

dal  
Prológus 3-5 

1 Kedves Attila Barátom! Kezdhetjük azzal, ami igen régen összeköt-

hetne bennünket? Ez Debrecen városa lehet, ahol születtem és éltem 

18 éves koromig? 

6 

2 Mindnyájan „beszületünk” valahova! Ez az élet rendje, amiről 

azonban soha-senki nem tehet! Ez életünk olyan rajtvonala, ahon-

nan mindnyájan egyedi startot veszünk. Milyen volt a Te rajtvona-

lad? 

7 

3 Az előző „mozzanatban” még kedves ismerősként ültek egymás mel-

lett leendő szüleid. De az ő házasságuk is eljött egy nap. Mikor volt 

ez és hol? 

8 

4 A szüleid esküvőjének éve, az 1938-as esztendő hazánk történelmé-

nek meglehetősen mozgalmas (zűrös) periódusa. Hogy érintette ez a 

„friss házasokat”? 

9 

5 A szudétavidék megszállása, az Anschluss majd Lengyelország lero-

hanása, Horthy Miklós bizonyos mértékű „hintapolitikája”, az „első 

és második bécsi döntés” csak odázta hazánk hadba lépését. Ti ho-

gyan éltétek meg és át e bizonytalan periódust? 

10 

6 Hazánk hadba lépett, Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lett. 

Megszervezésre kerül a II. Magyar Hadsereg, amelynek tragédiája 

közismert. Úgy tudom édesapád e hadsereg tisztje volt. Hogyan ala-

kult életetek ilyen környezetben? 

11 

7 A háború utolsó periódusa, az oroszok előretörése, a németek visz-

szavonulása óriási kavalkádot idézett elő. Ebben az események 

szinte egymásra torlódtak. Egyik nap itt, a másikon már ott. Ti ho-

gyan éltétek meg ezen időszakot? 

12 

8 A háború forgataga után Miskolc városa hozott számodra némi nyu-

galmat. Emlékszel még valamire ebből a periódusból? 
13 

9 Általános iskoláid Miskolcon kezdted és Testvéred is itt született. 

Életed mégis Budapesten élted le. Miért? 
14 

10 A „Nagy Háború” véget ért, a hatalomért folytatott harc eldőlt, te a 

kamaszkorodat élted. Hogyan, milyen körülmények között? Mire 

emlékszel? 

15 

11 Az 1950-es évek első évei két dolgot juttatnak eszébe a mai kor em-

bereinek. Az egyik a határtalan személyi kultusz A másik (amire 

büszkék lehetünk) a sportsikerek. Mi maradt meg benned, aki idő-

sebb fejjel élted meg ezeket? 

16 
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12 Az „éretté válásunk” folyamatában a középiskolás kor igencsak 

meghatározó momentum minden tekintetben, az ártatlan szerelmek-

től a végtelen tudásvágyig. Te hol életed meg mindezt?  

17 

13 Fiatalon „cseppentél bele” az „ellenforradalomba”, méghozzá Bu-

dapesten, az ország szívében. Öregségünkre került helyére e törté-

nelmi esemény, amelyet „népfelkelés”, forradalom kifejezés illet 

meg. Te hogyan élted meg e napokat? 

18 

14 Az érettségi az a pillanat, amely feltehetően legélénkebben él ben-

nünk. Talán azért, mert még gyermekként éljük meg felnőtté válá-

sunkat. Sokan és sokféle módon írtak már erről. Te miképpen élted 

ezt meg? 

19 

15 A BME Villamosmérnöki Karára jelentkeztél és gépészmérnöki ok-

levelet szereztél Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Hogy 

is történt ez? 

20 

16 Miskolcon születtél, Budapesten éltél majd újból Miskolcra kerültél 

egyetemi tanulmányaid miatt. Gondolom Miskolc „új oldaláról mu-

tatkozott be” mind a „város”, mind pedig a „tudásszerzés” terüle-

tén. 

21 

17 Az egytemei tanulmányaink során van egy olan félév, amely igazán 

próbára tesz bennünket, amely amolyan „vízválasztó-nak” is 

tekinthető. Ez a „szigorlatok éve”. Nálad ez – ha jól számoltam - 

1960 volt. Milyen emlékeket hagyott e periódus benned? 

22 

18 Egyetemi éveink második felét már kissé „lazábban kezeljük”, mert 

többé-kevésbé látjuk jövőnk kezdeteit. Így voltál te is ezzel? 
23 

19 A VASKUT-ban indult szakmai pályád. Ez egyike volt azon kutatóin-

tézeteknek, amelyet a II. világháború után hoztak létre orosz sugal-

latra a volt – most már így mondjuk – szocialista országokban. Rö-

viden összefoglalnád ennek történetét? 

24 

20 Amit elmondtál, az a VASKUT alapításának előzménye. De hogyan 

alakult meg maga a VASKUT, és hogy működött munkába állásod 

előtt? 

25 

21 A Hegesztési Osztályon kezdted szakmai tevékenységed. Összefog-

lalnád röviden ennek történetét? 
26 

22 A nagybetűs életbe úgy léptél ki, hogy biztos állásod volt olyan he-

lyen, amelyet Verő József – Zorkóczy Béla fémjelez. Pestiesen 

mondva „nem rossz kezdés”! Milyen volt a folytatás kezdete? 

27 

23 Új világ nyílik meg előttünk azzal, ha átlépjük az országhatárt. Igaz 

ez mást és mást jelent a társaságtól függően. Az első önálló –vagy 

szűk körű – külföldi út maradandó. Így voltál ezzel Te is? 

28 
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24 A szakma akkor fogad be igazán, amikor témavezető lehet a kutató. 

Ez maradéktalanul így van egy kutatóintézetben. Márpedig munka-

helyed, a VASKUT ez volt. Nálad mikor következett be mindez? 

29 

25 Az 1969-es esztendő emlékezetes mindkettőnk szakmai életére a 

répcelaki katasztrófa miatt. Ami az egyéni benyomást mélyítette az 

nálad későbbi feleséged, nálam pedig a mérnöki diplomát jelentette. 

A könyv Rólad szól, így Te mesélj! 

30 

26 Répcelaki katasztrófa – VASKUT kutatási eredményei – ridegtörés 

problémaköre munkahelyi vezetőmön, Romvári Pál professzoron át 

direkt módon jutott hozzám Így érzékelhettem, hogy amit csináltok, 

az a világ élvonalában van, pl. az „anyagkiválasztás” területén. 

Mondanál erről néhány szót? 

31 

27 A szakma „nemzetközi színpadára” feljutni mindig nehéz, ott ma-

radni pedig huzamosabb ideig csak kitartó és eredményes munkával 

lehetséges. Számunkra – a „keleti-blokk” képviselőinek, a KGST kü-

lönböző szakbizottságaiban való részvétel jó előszobát jelentett. Igaz 

ehhez többnyire szükség volt az orosz nyelvtudásra. Ebben nekem 

szerencsém volt. Te – mint „angolos” hogyan csöppentél bele az 

„angolt” használók táborába? 

32 

28 Egyetemi doktori disszertációm vizsgálatait nálatok a VASKUT-ban 

végeztem. Mintegy 1500 darab Charpy próbatestet ütöttem el -40  

20 0C hőmérsékleti intervallumban az általatok kialított rendszerű 

erő-idő diagramok regisztrálásával. Pestiesen szólva: nem semmi 

mindaz, amit megcsináltatok! Valóban világszínvonalú berendezést 

raktátok össze! E téren mit csináltatok? 

33 

29 Életünk egyik legjelentősebb eseménye házasságkötésünk napja, hi-

szen ekkor kettőzi meg önmagát mindkét résztvevő. Sokszor „mind-

halálig”. 

34 

30 Egy ragyogó esküvő 1970. július 25.-én a Bazilikában. Gondolom a 

nászutatokat is hasonlóra terveztétek. Nyár, szép idő, Balaton. 
35 

31 Fiatal pályakezdőként sokat hallottam a titánnal ötvözött növelt szi-

lárdságú acélokról, mint a jövő szerkezeti anyagáról, amelyet sok 

területen alkalmazhatnak. Különösen a hidaknál láttak benne pers-

pektívát, hiszen így jóval könnyebbeket építhettek, sokkal kevesebb 

hegesztő anyagot kellett felhasználni és a szállítási költségek is csök-

kentek. Később elcsendesültek a hangok e típusú acél körül. Miért? 

36 
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32 Fiatalkorunk feladatai: beilleszkedés a szakmába, házasságkötés, 

otthonteremtés, gyermekvállalás. Ha ezeket megtesszük, máris kö-

zépkorúak vagyunk és ősz hajszálakat is találhatunk fejünkön. Eddig 

hallottunk a szakmába való beilleszkedésedről és a nősülésről. Mon-

danál valamit a hogyan - továbbiról? 

37 

33 Emlékeim szerint Rittinger Jánossal együtt aktív tagjai voltatok a 

Gépipari Tudományos Egyesületnek is. János még elnöke is volt, 

igaz már nem éppen fiatal korában. Mikor adatott meg neked elő-

ször, hogy GTE kiküldetésben gyönyörködhess az akkor még Lenin-

grád, ma pedig Szentpétervár nevet viselő, igazán gyönyörű és tör-

ténelmi városban? 

38 

34 Az 1970-es esztendők nálam nagyon jól indultak. Romvári pro-

fesszor úr, a főnököm kandidátusi értekezését Moszkvában védte 

meg sikeresen. Disszertációját oroszul írta, így nyelvi problé-

mája nem volt. Volt viszont nekem, akinek el kellett olvasni 

mindezt. Kínlódásom nem igen lehet egyszerű szavakkal kifejezni. 

Végül látván igyekezetemet „bedobott a mély vízbe”. Rám bízta 

annak a KGST témának adminisztratív összefogását és koordiná-

lását, amelynek hazánk részéről ő volt a vezetője. 

39 

35 Emlékeim szerint Turi Aladár vezetése alatt újjáéledt a VASKUT 

Hegesztési Osztálya és személyi állománya is bővült. Hogy is volt ez 

pontosan? 

40 

36 Turi Aladár személyével erősödtek mozgási lehetőségeitek a Szov-

jetunióban, hiszen KGST szervezetében hosszabb időt töltött és bő-

vebb ismeretségi körre tehetett szert. Az IIW hazai képviseletét pedig 

alapvetően Gillemot professzor úr és környezete fémjelezte. A VAS-

KUT hegesztési Osztályának munkatársai – köztük Te is – így mind-

két szervezetben tágabb lehetőséghez jutottatok. Kiemelnél ezek kö-

zül egy-két maradandó emléket? 

41 

37 A mikroötvözött acélok fejlesztése és hegesztett szerkezetekben tör-

ténő alkalmazása területén a VASKUT ténylegesen maradandót al-

kotott. Erre a világ szakembergárdája is felfigyelt. E „fényből” mi-

lyen sugarak értek személy szerint téged? 

42 

38 Washington az Washington, de New York a felhőkarcolók városa. 

Aki Washingtonban jár, az nem hagyhatja ki a „skyscrapers” vá-

rosát. Gondolom ezzel ti is így voltatok? 

43 

39 Az Amerikában tartott „VASKUT”-as előadás érdekes – mond-hat-

nám – fordulatos hatást váltott ki a szakmátokban. Hozzám Mis-

kolcra csak a felharmonikusok jutottak el! Mi is volt ez? 

44 
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40 Az 1976-os esztendő számodra – halványuló emlékeim szerint - na-

gyon mozgalmas és „sűrű” volt mind családi, mind pedig szakmai 

szempontból. Kérlek, segíts „leporolni az idők porát”! 

45 

41 Ha jól érzékeltem, eljutottunk az 1976-os esztendőig. Életünk ilyen 

„első rohanó periódusában” mindig csak előre tekintünk és soha-

sem hátra. Azaz nem igen összegzünk, hanem csak a következő lépés 

megtételére koncentrálunk. Most, hogy könyved közepénél tartunk, 

szentségtörés lenne, ha a diplomád átvételétől számított idő történé-

seiről egy pillanatfeltételt nyújtanál a Tisztelt Olvasónak? 

46 

42 Egy vérbeli kutató nem csupán oktat, hanem szakértői, közéleti szak-

mai tevékenységet is folytat és lassan-lassan ismertté válik. Ez szá-

momra nyilvánvaló, hiszen fél évszázada ismerlek. Milyen tevékeny-

ségekkel érted el a hazai elismertséget? 

47 

43 Biztosan kihagytál olyan külföldi utak említését, amelyek emlékeidbe 

mélyen belevésődtek, csupán a gondolatmenetedet nem akartad 

megtörni. Szedd elő ezeket, röviden! 

48 

44 Eddig főleg az 1962-1973 közötti időszakról beszéltél. Azonban 

1973 után is történtek olyan fontos események, mint a METESZ 

korszerű székházának felépülése, amelyet napjainkban bontottak le 

a Kossuth tér eredeti hangulatának visszaállítása végett. Mondanál 

néhány szót erről az időszakról? 

49 

45 A Paksi Atomerőmű építkezése, majd üzembe helyezése alapvetően 

új lehetőségeket biztosított a VASKUT számára, különösen a He-

gesztési Osztálynak. Hogyan és milyen feladatokkal kapcsolódtatok 

be az alapvetően új rendszerbe? 

50 

46 Emlékeim szerint az 1970-es évek végén indultak meg a VASKUT-

ban az akusztikus emisszióhoz kötődő hazai kutatások. A KFKI „fi-

zikus” háttere adta a „méréstechnikai” hátteret, a VASKUT – ill. 

alapvetően a Te személyed pedig az eredmények interpretálásához 

szükséges törésmechanikai ismerethalmazt. Ez abban az időben na-

gyon jó „házasságnak” ígérkezett. 

51 

47 Életünk második „legzsúfoltabb periódusa” 40 éves korunk tájékán 

van. Az ok relatíve egyszerű. Szakmánkban megtaláljuk helyünket, a 

család „rendben van”, életkörülményein stabilizálódnak, nyelvis-

meretünk elmélyül, „megértünk” a nemzetközi színpadon történő 

szereplésre. Emlékeim szerint Te, ill. Rittinger Jánost is beleértve a 

70-es évek végén Ti is ezt tettétek. Tévedek? 

52 

48 A „puha Kádári-korszak” akkor kezdődött, a mikor a „szabadon 

utazhatunk” felkiáltással elindulhattunk a világ számos országába. 

Aki anyagilag ezt megtehette az el is indult. Ti is ezt tettétek, de gon-

dolom nem csupán a „nagy hegyeket” néztétek meg. Mi volt a vég-

cél, ahonnan visszafordultatok? 

53 

49 Szakmai tevékenységünknek van egy nagy előnye; sok csodálatos 

helyre eljuthatunk és a nemzetközi elismertség lépcsőjén léphetünk 

is kisebbet-nagyobbat, de e mellett megcsodálhatjuk az emberiség 

alkotásait, a „csodákat”. Elmondanál ezek közül egyet? 

54 
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50 Közhelynek számít, de igaz: egy kis ország nagyberuházása érzékel-

hető hatást gyakorol az érintett tudományterület fejlődésére. Ilyen 

volt anno a Répcelakon bekövetkezett katasztrófa (1969. január 2.), 

de ugyanezt idézte elő a Paksi Atomerőmű üzemeltetési biztonsága 

is. Csupán mellékhatásként tekinthető az, hogy a VASKUT-nak ez 

anyagilag sem jött rosszul. Kérnélek, röviden foglald össze e projek-

tet! 

55 

51 Hazánk történelmének egyik tragédiáját Trianon szimbolizálja. Ge-

nerációk egyik vágya azon 2/3 országrész megtekintése, amelyet ha-

tárok átlépésével érhettünk el. Ti mikor jutottatok el kultúránk böl-

csőjébe, Erdélybe? 

56 

52 Ismereteim szerint a VASKUT volt az a szervezet, amely a hazai 

iparban először valódi „iparosként” végezte az akusztikus emissziós 

méréssel összekötött törésmechanikai vizsgálatokat teljes méretű 

nyomástartó edényeken. Tévedek? 

57 

53 Kifejezetten előremutató volt – és nemzetközi szinten is érdeklődésre 

tartott számot, ahogyan az akusztikus emissziós vizsgálatok terüle-

tén léptél „csapatoddal” közösen. Mindez indult a próbatesteken 

végzett vizsgálatokkal, majd folytatódott a kazándobokkal és a nyo-

mástartó edényekkel. Melyiket emelnéd ki ezek közül először? 

58 

54  Egyszer küldtél nekem egy képeslapot a „Sasfészek”-ről, Hitler – de 

főleg barátnője, majd a II. világháború közvetlen befejezése előtt fe-

lesége - Éva Braun kedvenc tartózkodási helyéről. Az INTERNET 

adta lehetőségekkel élve kutatni kezdtem – különösen az utóbbiról 

készített filmsorozat kapcsán - de a képeslapnak nem jutottam nyo-

mára. Kérlek, avasd be a Tisztelt Olvasót e képeslap történetében! 

59 

55  Sokszor találkoztunk a VASKUT-ban. Egyik alkalommal hallgattam 

- egyébként jogos - panaszaitokat a hazai anyagvizsgáló gépparkkal 

kapcsolatban. Akkor éppen a megfelelő teherbírású szakítógépek hi-

ányát emlegettétek. Mi is volt et? 

60 

56  Az 1980-as évek közepén a mi generációnk egyik kedvenc kiránduló 

útvonala volt Prága-Drezda. Voltak olyan családok, akik vonattal 

hálókocsiban tették meg ezt az utat, voltak olyanok is, akik gépko-

csival. Egy-két nap jutott Prága „csodáira”, ugyancsak egy-két nap 

az újjáépült Drezda, benne a belváros, a Zwinger nevezetességeire. 

Gondolom ti sem hagytátok ki ezt? 

61 

57  A volt Német Demokratikus Köztársaság, az NDK a mi generációnk 

életében sokszor és több vonatkozásban is felmerült. Talán a szüle-

ink, nagyszüleink hatására? Gondolom ti is megcsodáltátok törté-

nelmünk néhány emblematikus helyét? 

62 

58  Az 1980-as évek közepén a VASKUT „virágkorát élte”, ami egyrészt 

az atomerőműi és a KGST programokhoz kötődött. Jómagam ezt 

Romvári professzor úr jóvoltából „testközelben követhettem”, mivel 

ő volt egyrészt az un. 22K probléma hazai koordinátora (én a tit-

kára), másrészt az atomerőműi program keretében készült anyagok 

egyik értékelője. 

63 
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59  Emlékeim azt tudatosították bennem, hogy a VASKUT volt az a hazai 

szervezet, amely a legtöbb KGS témában vett részt, méghozzá egy-

részt eredményesen, másrészt hathatósan és rendszeresen. Tévedek? 

64 

60  A kultúránk bölcsőjéről, Erdélyről és északi szomszédunkhoz tartozó 

Kassáról már szóltál. De gondolom a felvidéki útjaitok nem állt meg 

itt? 

65 

61  Gondolom a Wawel, Wieliczka, a II. Világháború torkot szorító em-

lékhelyei, Zakopane, mind –mind szerepelt programotokban?! 
66 

62  Őszintén be kell vallanom, hogy az általam 1981-ben indított „Or-

szágos Törésmechanikai Szeminárium” alapötletét a Magdeburg-

ban szervezett „Verformung und Bruch” rendezvénysorozat adta. 

Ennek csupán egyetlen, az első konferenciáján nem vettem részt. 

Szerintem mi itt is találkoztunk. 

67 

63  Ha jól érzékelem 1986-ig jutottál el életed egyes pillanatainak fel-

villantásával. Ezen esztendő az emberiség történelme szempontjából 

is emlékezetes volt éppen Csernobil kapcsán. Emlékeim szerint ek-

kor szakadt meg a hazai szakmai élet igen gyümölcsöző „Fehérvári-

Rittinger” közvetlen kapcsolat is. 

68 

64  Igazán szép kirándulási cél Milano – majd az autópályán tovább 

egészen Gibraltárig. Gondolom Ti sem hagytátok ki? 
69 

65  Az emberiség történetében volt egy periódus (a XVI század második 

fele) amikor a Spanyol Birodalom virágkorát élte. Ekkor a biroda-

lom felett „soha nem nyugodott le a nap”. E periódus egyik eredmé-

nye Spanyolország szemmel látható gazdagsága, a turisták örömére 

és bejárhatatlanság okozta bánatára! Gondolom ezt ti is tapasztal-

hattátok? 

70 

66 Gondolom kirablásotokat követően nem fordultatok vissza, miköz-

ben tisztában vagyok azzal, hogy nem dúskáltatok a javakban. Ho-

gyan tovább? 

71 

67 Bármilyen nagy is a kísértés, de egyszer be kellene fejezni Spanyol-

ország bemutatását, holott ez szinte lehetetlen. Vagy mégsem? 
72 

68 Az 1980-as évek második felére a néhai KGST működése nem csu-

pán értékessé - mondhatnánk úgy is, hogy megtalálta valódi szerepét 

– de rendszeressé is vált. Sajnos mire életképessége megerősödött (a 

Moszkvában 1949. január 25.-én alapított szervezet) már szinte fel 

is oszlott (Budapest, 1991. június 28.). 

73 

69 Spanyolország csodáinak bemutatásáról sokat hallottunk, miközben 

itt van nekünk a Habsburg örökség a szomszédban, kicsit távolabb 

pedig Olaszország és annak egyik ikonikus helye, Velence. 

74 

70 Ugye mondasz még néhány mondatot a feledhetetlen Velencéről, 

Szent Mark térről? 
75 

71 Európai barangolásaitok során már olvashattunk Ausztria, Olasz-

ország, Spanyolország és Németország csodáiról. Igaz, Németorszá-

got illetően eddig csupán a néhai NDK-ról szóltak történeteitek. 

Gondolom az NSZK sem maradt ki annak ellenére, hogy az 1980-as 

években ide utazni nem a legegyszerűbb volt. 

76 
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72 Kedves Attila! Engedd meg, hogy nagyon egyszerű kérdést tegyek 

fel. Merre tovább folytatódott utazásotok az akkori NSZK-ban? 
77 

73 Kedves Attila Barátom! Gondolom Párizs csodái sem maradtak ki? 78 
74 Attila Barátom! A kirándulásaidról készített oldalakat újból átnézve 

lassan már nem mérnöknek tekintek rád, hanem történelemtanár-

nak, vagy idegenvezetőnek! Így gondolom, hogy Párizsról is tudsz 

még néhány morzsát mondani? 

79 

75 Újból átnézve az eddigi, Párizsról szóló oldalakat egyetlen megjegy-

zés, fénykép sem szól hazánk „fekete napjáról”, Trianonról. Ez min-

dig - sajnos – aktuális, de a centenáriumi év kapcsán pedig erről 

megfelejtkezni BŰN. Ugye pótolod? 

80 
 

76 Lassan eljött az, amiről generációm jó része még álmodni sem tu-

dott; a rendszerváltás. Ez meglehetősen sok változással, turbulenci-

ával járt. Gondolom, hogy körülötted is „kavargott a világ”. Hogy 

mit is hozott? A történelem eldönti! 

81 

77 Kiváló történelmi ismereteiddel már sokszor szembesültem. Mégis 

hiányérzetem van! Ezt Görögország, az európai kultúra bölcsője 

táplálja bennem. Eddig erről még nem hallottam semmit. 

82 

78 Életünk rohanásában időnkét megállunk és visszatekintünk arra, 

hogy mit csináltunk, mit értünk el és mit hibáztunk. Ezt szokták „ta-

bula rasa”-nak nevezni. Az ilyen események vagy „kierőszakoltak” 

(betegség), vagy „önkéntesek”. Élettörténetben valahol 1990-es 

évek elején járunk. Mi volt a Te „tabula rasa”-d? 

83 

79 Folytatod-e szakmai életed „tabula rasa”-ját egyéb események átte-

kintésével, avagy tegyünk egy pontot erre? 
84 

80  A „tabula rasa”-dat tekintve eddig szó volt a „képzésről” és a „kon-

ferenciákról”, de nem említetted a „szakmát”. Gondolom azért, 

mert korábban már mindent elmondtál! 

85 

81 A politikai rendszerváltozás sok-sok következménnyel járt, de egy 

biztos volt; a döntéshozók mindenképpen jól jártak. Gondoljuk csu-

pán a „privatizációs hullámra”! Igaz, e folyamat többnyire abban 

gyökerezett, amit az un. „steril közgazdászok” emlegettek: „az ál-

lam nem jó gazdája a vagyonnak”. E gondolatkörnek máig ható sú-

lyos következményei a kutatás területén, hogy a nyelvtudással bíró, 

nemzetközi szakmai elismertséget szerzett, állami támogatású kuta-

tóintézeteket a rendszerváltó elit „kidobta” a piacra, önellátó válla-

lati gazdálkodásra ítélve. Nálatok hogyan játszódott le e folyamat? 

86 

82 „Nápolyt látni és meghalni”. Több olvasatban felidézhető mondás. 

Neked és a családodnak mit is jelent? Gondolom mást, mint az 1973 

elején bemutatott film. 

87 

83 Szicíliáról sok minden juthat még eszünkbe. A görög hagyományok-

tól kezdve, az Etna-tüzeikig. Ez még személyes indíttatásokból is bű-

völhet. Nálam: Catania, ESIS, ECF 21: Paul Paris-Wöhler Medal, 

jómagam – Award of Merit. E könyv viszont rólad és családodról 

szól! 

88 
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84 A Paksi Atomerőmű biztonságához kötődően a VASKUT, mint hát-

tér-intézmény számos területen került kedvező helyzetbe. Egyik ta-

lálkozásunk során említetted New Orleans-t is, amelynek klímáját és 

varázsát én is megismerhettem. Hogyan kerültél ide (is)? Teszem fel 

ezt a kérdést azzal megjegyzéssel, hogy immáron a 81. kérdésnél já-

runk! 

89 

85 Úgy emlékszem, hogy a „trió”-nak nem csupán az eddig elmondot-

takkal volt alkalma megismerkednie az Államokban tett látogatása 

során. 

90 

86 A nukleáris kutatások területén Németország, Franciaország és Bel-

gium is jelentősebb eredményeket tudott felmutatni. Az első két or-

szágról már hallhattunk valamit, de mit mondanál Belgiumról? 

91 

87 Ismereteim szerint a VASKUT megszűnése (felszámolása) után is 

voltak kapcsolataid az USA nukleáris szakembereivel, amelyek a 

PAV számára is fontosnak tűnhetett. Mely területeket érintett ez? 

92 

88 A VASKUT megszűnt, kilépett a piacról. Te megvásároltad az esz-

közeinek egy részét, beleértve a mi közös szakmai területünkre vo-

natkozó kiváló könyvtárat is. Milyen elképzeléssel vágtál bele e nagy 

ívű és egyben kockázatos tevékenységbe? 

93 

89 A VASKUT felszámolásra került, korábban Dr. Rittinger János az 

ERŐKAR-hoz „igazolt”, te pedig megalakítottad a WELMAT-ot. 

Milyen volt a kezdés vállalkozóként? 

94 

90 Az 1990-es évek közepén már olyan szintű számítástechnika eszkö-

zök álltak rendelkezésre, hogy alkalmazásuk megjelent mind a he-

gesztési folyamatok modellezésében, szimulálásában, mind pedig a 

technológiák tervezésében. Irodalomkutatási emlékeimben földraj-

zilag legközelebb Grazban volt egy ilyen centrum. Voltál ott? 

95 

91 Mint a „Nyomástartó rendszerek biztonságáért Díj” tulajdonosa, a 

néhai VASKUT munkatársa, biztosan emlékezetes év számodra az 

1994. Igaz ekkor már a WELMAT tulajdonosa is voltál. Mi jut 

eszedbe hirtelen ezekből az időkből? 

96 

92 Vállalkozóként, a WELMAT „ifjú éveit töltve” azért gyakran a „tör-

ténelmi ismereteket bővítetted”. Erről győzött meg az előző oldalon 

olvasottak is. Ez hogyan folytatódott? 

97 

93 Úgy érzem még nem fejezted be beszámolód az olaszországi 

utatokról, de hazánkban IIW komngressziusa is volt ebben a 

periódusban. 

98 
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94 A 2010-es évek közepén az emberiség történelmét képviselő, gyö-

nyörű Dubrovnikban egy konferencia vendégeként, nyári iskola elő-

adójaként közelről szemlélhettem a „jugoszláv-események” barbár 

következményeit. A „városfalakon” látható belövések” nyomai jóval 

túlmutattak a gyermekjátékok „katonásdi” viselkedésén. Gondolom 

téged sem kerültek el e hatások? 

99 

95 Ha az ember dolgozik, munkáját, eredményeit megismeri a „nagy-

világ”, időnként még egy-egy nemzetközi elismerés is „megtalálja”. 

Jómagam ezt tartom igazán szakmai elismerésnek, mert itthon azért 

más szempontok is megjelennek az elismerések döntésében. Te mit 

húznál ki a „varázsdobozból”? 

100 

96 Nem azonos lelki terhet jelent egy „állami” és egy „saját” tulajdonú 

cégben dolgozni. Gondolom azt te is tapasztaltad! Munkát kell ke-

resni, becsülettel végrehajtani, megoldani, bízni a partner fizetési 

hajlamában, ez mind a tulajdonos hátát nyomja. Mindezt akkor, ami-

kor már a nyugdíjas éveidre készülhettél volna. Miért? 

101 

97 Kockázatos dolog egy embert egyetlen szóval jellemezni. Mégis vál-

lalom. Esetedben e szó az „alapos”, mind a szakmában, mind pedig 

utazásaitokhoz kötődő felkészülésekben. Ezt gyökeresen megváltoz-

tathatják a nem várt események. 

102 

98 Az élet kitartóan rohan, de mindig csak előre. Ebbe beleeshetnek 

akár új évszázad beköszöntése is! Az viszont szinte törvényszerű, 

hogy újabb és újabb generációkkal bővül a családi kötődés. Milyen 

eseményeket emelnél ki életed forgatagából? 

103 

99 Említetted a „posztojnai cseppkőbarlangot”. Én is többször jártam 

benne, mindig megcsodáltam. Tágra nyílt szemmel néztem a benne 

közlekedő vonatokat és a hatalmas cseppköveket. Nincs véletlenül 

erről egy fényképed? 

104 

100 Emlékeim szerint a WELMAT „beszállt az autóbusz üzletbe is”, 

amely korábban még az Autóipari Kutató Intézet (az AUTOKUT) 

„felségterülete” volt. Hazánk első szervohidraulikus fárasztógépe, 

amelyet az MTS cég gyártott is, üzemelt. Az AUTOKUT és VASKUT 

is sajnos a „rendszerváltás temetőjébe került”. Hazánk gazdasá-

gába szervesen beépült kutatóintézetek „felszámolása” a rendszer-

váltás egyik legnagyobb – fehéren-feketén fogalmazva - bűne. 

105 

101 A XX. századtól való búcsút és a XXI. század kezdetét mindenki egyé-

niségének, belső énjén keresztül élte meg. Gondoljunk csak vissza ki, 

mit várt a számítógépes rendszerek összeomlásától. Elő kellene 

venni az akkori „hírharsonákat”. Gondolom ti is örömökkel és bá-

natokkal fordultatok az új évezredbe? 

106 

102 Életünknek vannak nagyon nehéz és fájdalommal mélyen átitatott 

pillanatai, periódusai. Ezt senki nem kerülheti meg, ez a természet 

rendje, amit nagyon nehezen vagyunk képesek elfogadni, miközben 

tudjuk, más választásunk nincs! 

107 
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103 Az átélt tragédiád gondolom téged is az apátia mélységébe vetett. 

Ebből csak lassan-lassan és kis lépésekkel haladva lehet újra visz-

szatérni a felszínre, hacsak nem ránt ki valamilyen hirtelen környe-

zetváltozás. Neked melyik út jutott? 

108 

104 Kairó, Egyiptom, az emberiség csodáinak tömény esszenciája, vé-

gig- járhatatlan, teljességében megismerhetetlen. Olyan, mint a 

Zwinger Drezdában. Neked mire jutott időd, energiád, lehetőséged? 

109 

105 Hazatérve Egyiptomból milyen szakmai és családi feladatok, örö-

mök találtak meg? 
110 

106 Lassan már eljutottunk életedben a 2010-es évekhez, amikor teljesen 

más életstílust kell felvenni. Ennek súlyát, nehézségeit, problémáit 

saját életemben tapasztalom. Gondolom azért voltak kellemes pilla-

nati is? 

111 

107 Amennyiben a szakmában neveinket „jegyzik”, elkerülhetetlen, hogy 

ne kerüljünk kapcsolatba egyes tudományos, szakmai szervezetek-

kel. Fiatalabb korban még kérjük a tagságot, kissé idősebben pedig 

minket kérnek fel. Viszont, ha már tagok vagyunk, akkor nem kerül-

hetjük el a „társadalmi munkát”, az amúgy is kevés szabadidőnk egy 

(jó)részének a közösség oltárán feláldozni. Te hogyan tetted ezt? 

112 

108 Életünk olyan, mint egy „hullámvasút”; egyszer fenn, egyszer lenn! 

Jó érzéssel olvastam az előző oldalon kapott válaszodat, amely – 

életed egy hosszabb, nem a legjobb periódusát követő – örömtelibb 

pillanatairól szólt. Folytatódott ez? 

113 

109 Előző kérdésem kapcsán a bánatot Öcséd halála jelentette, de öröm-

teli hírként Gábor és Blanka eljegyzését említetted. Ezt – az esetek 

döntő többségében – az esküvő követi. Gondolom erre - is - sor ke-

rült? 

114 

110 Ha az ember keményen dolgozik, eredményeket ér el, a szakma fel-

néz rá, akkor időnként szakmai elismerés(ek)ben is részesül. Egy 

ilyen elismerésről én is tudok, mert „hivatalból érintett vagyok”. No 

de inkább halljunk téged! 

115 

111 Eljutottunk napjaink történéséig. Most már csupán mondatokat ra-

gadhatsz ki életedből és legfeljebb fényképekkel illusztrálhatod eze-

ket. Van-e még valami, amit életedből, családi környezetedből ilyen 

formában kiemelnél? 

116 

112 Kedves Attila Barátom! Visszatekintve szakmai munkásságodra, 

lenne egy nagyon nehéz kérdésem. Amíg magánéletünket hallgató-

lagosan „Tízparancsolat” irányítja folyamatosan. Addig te hogyan 

foglalnád 10 pontba a szakmai életed eddig nem kihangsúlyozott 

eredményeit? 

117 

113 Az élet egy nagy „kavalkád”, de egyszer érvényesül a „fizikai lét – 

nem lét” határvonala. Hogy ki és milyen úton érkezik e határvonal 

közelébe ez nagyon is egyedi, Van, aki „sétálva” és aki hirtelen, nem 

várt módon. Azt azonban sokszor emlegetik, hogy „életünk végigfut 

szemünk előtt”. Te milyen szakaszokra, pillanatokat emelnél ki? 

118 
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114 Könyved végére értünk. Ha visszalapozunk az elejére az is nyilván-

való, hogy 80 év feletti éveidet taposod. Kérlek, emeld ki azon ese-

ményeket, amelyek keretét adták annak a gazdag tapasztalatnak, 

amelyre szert tehettél! 

119 
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JEGYZETEK 



 

 

 

 

KÉRDEZŐ  

 

Tóth László Debrecenben született 1946. május 24-én. A deb-

receni Mechwart András Gépipari Technikumban érettségizett 

(1964), a Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmér-

nöki oklevelet (1969) Alkalmazott Mechanika Ágazaton. Az 

MTA Nehézgépészeti Tanszéki Munkaközösség tudományos 

munkatársa, főmunkatársa (1978), docense (1991), professzora 

(1996). Párhuzamosan a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és 

Gyártástechnikai Intézetének (1996) osztályvezetője, tudományos igazgatóhelyettese 

(1998), 1999-től igazgatója 2008-ig. Alapítója hazánk első Szerkezetintegritási Osz-

tályának. Kutatási területe: a szerkezetek integritásának megítéléséhez kötődő tudo-

mányterületeknek. A műszaki tudomány kandidátusa (1981), doktora (1995). MTA 

tagság jelöltje (1999, 2003, 2006). Miskolci (1969-2016), és a Debreceni Egyeteme-

ken (2007-2018) folytatott hosszabb oktatási tevékenységet, előadó volt a Szegedi 

Egyetem Műszaki Karán is. Számos hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztője. 

Nemzetközi kapcsolatainak kiépítését angol, német, orosz nyelvtudása is segíti. Az 

utóbbi évtizedben egyik kedvtelése: a tudományos szinten művelt technikatörténet. A 

„szerkezetintegritás” témakörben végzett nemzetközi munkáját mintegy negyven éve 

alapított Európai Szerkezetintegritási Társaság Award of Merit díjjal ismerte el. 

 

VÁLASZOLÓ  

 

Fehérvári Attila 1939. február 11.-én született Miskolcon. A 

Budapesti I. István Gimnáziumban érettségizett, majd 

Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett 

gépészmérnöki (1962), később hegesztő szakmérnöki (1966) 

oklevelet. Szakmai tevékenysége 1992-ig a VASKUT-hoz, 

majd annak megszűnése után 2005-ig az általa alapított 

WELMAT Kft-hez kötődött. Acélkiválasztási rendszert dolgozott ki nyomástartó 

rendszerek gyártásához a rideg törési érzékenység alapján (1970), amely szabvánnyá, 

egyetemi tananyaggá vált. Módszert dolgozott ki a törésmechanikai anyagjellemzők 

becslésére az ütő-hajlító vizsgálat átmeneti hőmérséklete alapján (1973). Elméleti 

összefüggést dolgozott ki a mikro-ötvözés hatásának megállapítására (1975), amely 

nemzetközi kutatási program, és szabványkorszerűsítés alapja lett. 1974-77 között 

vezetője volt a hegesztőanyag-gyártás rekonstrukciójára irányuló, programnak. 1979-

85 között részt vett az akusztikus emissziós vizsgálatok bevezetésében. A 

rendszerváltásig elnöke volt a Hegesztési Szabványosítási Bizottságának. 

Tevékenysége összefonódott egyetemi évfolyamtársa és barátja, Rittinger János 

munkásságával. 1992-96 között tagja volt az Egyesült Államok Nukleáris Felügyelő 

Bizottsága, Nemzetközi Tanácsadó Testületének. 1997-ben a New Yorki Tudományos 

Akadémia tagjául választotta. 1999-2004 között részt vett a Csikágóba szállított 

autóbuszok futóművének korszerűsítésében, valamint az atomreaktorban kiégett 

fűtőelem tárolócsövek hegesztési technológiájának kidolgozásában. 2005-ben 

Egyiptomban dolgozott hőerőművi hűtőtornyok gyártásának ellenőrzésében. 
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